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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA EM 

VINTE E NOVE DE DEZEMBRO DO ANO DE 

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

 

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

da Câmara Municipal, realizou-se a quinta 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 d a Câmara acerca da 

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

 ----------- 5.2. – Análise e votação para efeitos de Aprovação do Plano Plurianual de 

Investimentos, do Plano de Actividades Municipal e Orçamento 2009 e Mapa de Pessoal 

2009. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

inicialmente secretariado por GILBERTO MARTINS DA ROSA.  ------------------------------------------  

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

da Mesa da Assembleia Municipal, convidou o Membro Miguel Vieira, para exercer as funções 

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

 ----------- Assim sendo, os trabalhos foram presididos por ANTÓNIO MANUEL DIAS 
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CARDOSO e secretariados por GILBERTO MARTINS DA ROSA  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 GILBERTO 

MARTINS DA ROSA, a fim de que este verificasse a presença dos Membros na presente 

Sessão.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Assembleia Municipal MARIA INÊS MARTINS PATO, GLADYS DEL CARMEN FERREIRA DE 

OLIVEIRA, ARTUR JORGE CARVALHO RODRIGUES DE BASTOS, CARLOS RAFAEL DA 

COSTA TAVARES e VITOR MANUEL BASTOS DE OLIVEIRA. -----------------------------------------  

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

– informou, que os Membros antes mencionados tinham solicitado por escrito, a justificação da 

falta à presente Sessão da Assembleia Municipal e a respectiva substituição pelos elementos 

seguintes da respectiva Lista, que se encontravam presentes, sendo convidados a participar 

nos Trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal os senhores CARLOS MANUEL 

FERREIRA FERREIRA, PAULO MIGUEL DE ALMEIDA RATO DAS NEVES BARATA, 

CARLOS JORGE DA SILVA OLIVEIRA, LUÍS SÉRGIO DA SILVA PELICANO e VICTOR 

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

indicados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal ANTÓNIO MANUEL DIAS CARDOSO  
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– informou que iria dar posse aos Membros do Conselho Municipal de Segurança do Concelho 

de Oliveira do Bairro, tendo de seguida sido efectuada a chamada dos Membros que compõem 

este órgão a fim de que os mesmos assinassem o respectivo Termo de Posse. ---------------------  

 ----------- Dado não terem comparecido, não tomaram posse no Conselho Municipal de 

Segurança do Concelho de Oliveira do Bairro os seguintes elementos: Dr.ª Joana Valente, 1.º 

Sargento Raul Manuel Cardoso Antunes, Dr.ª Maria Celina Capão, Dr.ª Áurea Martins Simões, 

Eng.º Miguel Roque Bouça, Eusébio Dias Ferreira, Miguel Henriques de Sousa Barbosa e Dr. 

António José Ferreira Bernardo, devendo estes ser novamente convocados a fim de serem 

investidos como Membros do Conselho de Segurança ------------------------------------------------------  

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

incluindo-se neste ponto, a aprovação das Actas da Sessão Ordinária de 25 de Setembro de 

2008, da Sessão Extraordinária de 31 de Outubro de 2008 e da Sessão Extraordinária de 12 de 

Novembro de 2008, tendo o senhor Presidente da Assembleia Municipal questionado os 

Membros da Assembleia Municipal presentes, se tinham algum reparo a fazer ao teor da 

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

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS FEVEREIRO CHAMBEL  – relativamente à Acta de 25 de 

Setembro de 2008, constatou que faltava uma página na cópia que foi distribuída aos diversos 

Membros da Assembleia Municipal, tendo solicitado que fosse suprida essa lacuna.---------------  

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

– referiu que não tendo sido distribuída essa mesma página da Acta, iria de imediato solicitar 

aos Serviços de Apoio da Assembleia Municipal que fotocopiassem a mesma e a distribuíssem 

aos Membros da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JORGE DIOGO CARDOSO MENDONÇA  – questionou se poderia consultar a sua 

intervenção que entregou por escrito à Mesa da Assembleia Municipal em 25 de Setembro, 

dado haver uma transcrição para a respectiva Acta que é incorrecta. -----------------------------------  
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 ----------- Mais disse que a sua intervenção se tinha debruçado sobre o site da Câmara 

Municipal, nomeadamente a gralhas existentes no mesmo. Estranhou que essas mesmas 

gralhas tivessem sido corrigidas no site e na sua intervenção as palavras estão igualmente 

rectificadas, apelidando esta situação de falsificação de documentos. ----------------------------------  

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

– afirmou que deveria ser salvaguardada a honorabilidade de quem elaborava as actas da 

Assembleia Municipal, não podendo ficar qualquer suspeita relativamente àquela situação, 

relembrando já ter havido anteriormente pequenas imprecisões relativamente a transcrições 

efectuadas para as respectivas actas, sendo as mesmas posteriormente corrigidas, que é o 

que irá ser levado a efeito nesta situação. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi colocada à consideração dos Membros da Assembleia Municipal a 

aprovação da Acta da Assembleia Municipal de 25 de Setembro de 2008. ---------------------------- 

 ----------- Efectuada que foi a Votação, a Acta  datada de 25 de Setembro de 2008 , foi 

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

 ----------- Seguidamente foi colocada à consideração dos Membros da Assembleia Municipal a 

aprovação da Acta da Assembleia Municipal de 31 de Outubro de 2008. ------------------------------ 

 ----------- Efectuada que foi a Votação, a Acta  datada de 31 de Outubro de 2008 , foi 

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

 ----------- Seguidamente foi colocada à consideração dos Membros da Assembleia Municipal a 

aprovação da Acta da Assembleia Municipal de 12 de Novembro de 2008. --------------------------- 

 ----------- Efectuada que foi a Votação, a Acta  datada de 12 de Novembro de 2008 , foi 

Aprovada por Maioria , com 7 Abstenções . -------------------------------------------------------------------  

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

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

aditamento de mais dois assuntos, por razões de urgência e que são os seguintes: Processo 
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n.º 33I/2008 – Declaração de Interesse Público Municipal para Ampliação do Imóvel da 

Empresa Metalcertima – Indústria Metalomecânica, S.A., sito na Rua Industrial, Freguesia de 

Oliveira do Bairro e ainda Ofício da União Desportiva de Bustos em que Solicita a Classificação 

da Actividade Exercida como de Interesse Municipal, assuntos estes que foram aprovados por 

unanimidade e em minuta na Reunião de Câmara de 22/12/2008, tendo solicitado que fosse 

distribuída a documentação relativamente a estes dois assuntos pelos Membros da Assembleia 

Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO , tendo o senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

questionado o público presente, a fim de verificar se alguém desejava intervir, o que 

efectivamente veio a suceder. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Interveniente do Público FERNANDO HENRIQUES – entregou a sua intervenção por 

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

 ----------- “… Antes do mais quero formular os meus votos para que a restante Quadra Natalícia 

que atravessamos, decorra da forma que todos desejam e que o Novo Ano, corresponda à 

concretização dos objectivos pretendidos, que estou certo incluirão o progresso do Concelho e 

bem-estar das populações. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Utilizando a oportunidade que me é dada neste Ponto da Ordem de Trabalhos, como 

cidadão mas também como autarca, pretendo apenas dar a conhecer a todos vós, que em 

reunião da Assembleia de Freguesia de Oliveira do Bairro que teve lugar no passado dia 26 do 

corrente, a bancada do PSD com assento naquele Órgão, apresentou uma moção que 

submetida à votação foi aprovada por unanimidade, dispensando-me desde já a fazer mais 

comentários para além do que consta deste texto: ------------------------------------------------------------  

 ----------- “Tendo em conta o que já foi dito e escrito sobre o processo relacionado com a 

construção da nova Alameda da Cidade, parece-nos ter chegado a altura deste Órgão 
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Autárquico tomar uma posição clara e inequívoca sobre a forma como o assunto tem vindo a 

ser tratado através da comunicação social e não só. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Reconhecemos que qualquer cidadão tem direito a manifestar a sua opinião 

relativamente a temas que considera relevantes para defender o seu ponto de vista sobre os 

mesmos, mas a verdade é que a análise que fazemos sobre o comportamento de alguns 

protagonistas de episódios jornalísticos relacionados com o processo da Alameda, tem apenas 

como objectivo retardar o início de uma obra que irá transformar radicalmente o aspecto 

urbanístico da cidade, na medida em que irá criar melhores condições para o funcionamento 

das actividades comerciais e de serviços existentes e a instalar ao longo da artéria, assegurar 

melhor segurança e mobilidade das populações, para além de desfrutar de espaços de lazer 

que estão programados em projecto. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não temos dúvidas que a maioria da população do concelho estará a favor da 

realização desta obra facto que foi constatado durante o período em que o processo esteve 

disponível à apreciação pública, visto que não foi apresentada qualquer discordância sobre a 

solução proposta e já é perceptível que os munícipes começam a ficar impacientes com o 

desenrolar da “novela” à volta do assunto.-----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Estamos convictos que a decisão final do processo judicial que está em curso, será 

favorável à realização deste projecto, mas o facto é que o adiar do início das obras já se 

reflectiu nos custos previstos inicialmente e irá agravar-se no tempo em prejuízo dos 

contribuintes, neste caso dos munícipes do concelho, na medida em que se trata de um 

investimento que implica a utilização de dinheiros públicos. ------------------------------------------------  

 ----------- Perante estes factos, propomos a esta Assembleia um voto de reprovação pela 

persistência daqueles que, manifestamente e só através dos tribunais, pretendem dificultar a 

concretização de uma obra que consideramos essencial não só para a melhoria da imagem da 

cidade, como para o desenvolvimento do concelho, esperando que o bom senso e os 
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interesses da freguesia se sobreponham as questões de pormenor.” …” -------------------------------  

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

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

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

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

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA  – apresentou uma proposta a fim 

de ser colocada à votação e que seguidamente se transcreve. --------------------------------------------  

 ----------- “… Nesta que é a primeira Sessão Ordinária da Assembleia Municipal que reúne após 

o falecimento, no passado dia 30 de Outubro, de uma das maiores figuras da democracia e do 

municipalismo do nosso Concelho, o Sr. Dr. Alípio Sol, que nos numerosos cargos e funções 

que ocupou ao longo de toda a sua vida enquanto político e dirigente associativo dos quais se 

destaca apenas a título de exemplo, o facto de ter sido o primeiro Presidente da Câmara 

Municipal eleito após o 25 de Abril de 1974 e de ter acumulado a Presidência do Executivo 

Municipal com a presença em várias Direcções da Associação Nacional de Municípios 

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

 ----------- Por se tratar de um político e cidadão com incontornáveis e significativos serviços 

prestados à causa pública a Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro recomenda: --------------  

 ----------- 1.º - Que se comunique à família e à população do Concelho de Oliveira do Bairro, um 

Voto de Pesar, desta Assembleia, pelo falecimento do Sr. Dr. Alípio Sol; ------------------------------  

 ----------- 2.º - A atribuição, pelo Executivo Municipal, de uma Medalha de Mérito Municipal a 

título póstumo; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3.º - Que a Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, na pessoa do seu Presidente, 

solicite a atribuição em tempo oportuno, do nome do Sr. Dr. Alípio Sol a uma rua ou praça da 

freguesia de Oliveira do Bairro. -------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- A Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro esclarece que esta nossa posição só 

hoje é tomada oficialmente por regimentalmente não o poder ter sido anteriormente, como seria 

nossa intenção …” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente efectuou outra intervenção, cujo teor entregou por escrito à Mesa, 

transcrevendo-se o mesmo na íntegra: ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Não sei se devo, ou não, escrever uma carta ao Pai Natal ou ao menino Jesus, a 

pedir perdão pelos meus pecados e pelos pecados dos outros … o que sei é que já não há 

paciência … --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Certamente dirão que errar é humano … ao que eu acrescentaria que perdoar é divino 

… e como deve ser fácil de perceber … de santo tenho muito pouco ou mesmo nada … ---------  

 ----------- É por isso que reconheço que me agrada o recurso a algumas figuras de estilo, até a 

metáforas, ou mesmo a uma certa dose de ironia sarcástica no combate político … Afinal eu 

pratico todas essas estratégias aqui mesmo nesta Assembleia … Acho que até ajuda a tornar o 

debate mais leve e animado sem que, em nenhum momento, deixe de ser sério …” ----------------  

 ----------- Mas Srs. Deputados eu entendo e aceito até subscrevo esse tipo de estratégias numa 

discussão/combate político que é feito oralmente, devidamente contextualizado e claramente 

balizado entre os intervenientes … Pois, nestas condições, a mensagem é transmitida e o 

alcance é conhecido, percebido e rebatido. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que já não posso concordar é que esse 

tipo de estratégias linguísticas seja usada directamente e por escrito, na comunicação social ...  

 ----------- Não tem piada, é desagradável, ofensivo, desajustado e, desculpe-me Sr. Dr. 

Mendonça é, na minha opinião, politica e eticamente inadmissível. --------------------------------------  

 ----------- Não há Pai Natal que o salve, nem menino Jesus que o possa perdoar … ----------------  

 ----------- Vai ter que me ouvir … ------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Fica-lhe muito mal … muito mal e a mim incomoda-me que uma pessoa como o Sr. Dr. 

Mendonça, que sabe exactamente o alcance e os riscos daquele tipo de escrita quando 

publicada num jornal de leitura massiva e por isso lido por gente de todas as idades e 

formações, estando quase a totalidade dos leitores desprovidos das ferramentas que ajudariam 

a contextualizar o artigo por si assinado … ainda assim, Sr. Dr. consciente e deliberadamente 

avança com a carta ao Pai Natal.-----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Digo-lhe isto olhos nos olhos e aqui nesta assembleia que é o local certo e onde 

todos, inclusivamente o Sr. Dr. percebem e contextualizam as minhas palavras … não o faço 

num jornal nem em nenhuma carta …-----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sabe, Sr. Dr. Mendonça, não me incomoda nada que critique, que acuse … ou que 

reprove, oralmente ou por escrito … -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Certamente que todos perceberão. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- A partir deste momento e por razões de ordem técnica não ficou registada a restante 

intervenção deste Membro e de outros dois Membros da Assembleia Municipal que se 

seguiram e que igualmente intervieram neste ponto da Ordem de Trabalhos, pelo que o registo 

das suas intervenções se fez com o recurso às intervenções escritas que os mesmos 

entregaram à Mesa da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente transcreve-se o conteúdo da restante intervenção proferida pelo 

Membro Nuno Barata. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA  – “… Não concordo, nem 

subscrevo, a generalidade dos artigos do Dr. Jorge Pato, ou do Dr. Carlos Conceição, ou até 

do Sr. Dr. Acílio Gala … Não concordo, mas aceito com toda a naturalidade e reconheço neles 

trabalho político e ou pessoal sério e responsável e sem asteriscos … Assumem o que 

escrevem e escrevem-no de forma clara e directa … ---------------------------------------------------------  
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 ----------- Mas o que o Sr. Dr. fez é completamente diferente … -------------------------------------------  

 ----------- Começa por ser irresponsável na forma (o recurso a metáforas e outras figuras de 

estilo cria ruído e favorece interpretações diversas). ----------------------------------------------------------  

 ----------- É pouco sério no conteúdo (assume acusações camufladas e dirige insinuações 

perigosas) e depois Sr. Dr., o mais grave, tem asteriscos … -----------------------------------------------  

 ----------- Diga o que tem a dizer, escreva o que tem a escrever mas seja claro e frontal e, de 

preferência, sem asteriscos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deixe que lhe diga que o mais lamentável é o facto do recurso a instrumentos do tipo 

asterisco, fruto do seu conhecimento enquanto advogado, para que possa dizer ou induzir seja 

o que for sem mácula ou castigo divino ou humano … -------------------------------------------------------  

 ----------- Fica-lhe mal e fica ainda pior ao partido que o elegeu … ----------------------------------------  

 ----------- O que pensaria o senhor se eu quisesse agora escrever cartas de Deus o do Diabo e 

pedisse a um Advogado para colocar lá uns asteriscos para que eu pudesse dizer ou induzir o 

que quiser sobre o Sr. ou sobre o CDS/PP? --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seria ignóbil da minha parte … -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sabe porque não o faço? ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Simplesmente porque: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Eu assumo tudo o que digo e assino tudo que escrevo … --------------------------------------  

 ----------- Saiba Sr. Dr. que é para mim motivo de orgulho e satisfação pessoal assumir o 

combate político com o Sr. Dr., ou com o Dr. Vaz e Gala, ou com o Dr. Jorge Pato, ou André 

Chambel … Respeito muito os senhores e o CDS/PP … É uma honra bater-me com os 

senhores e os senhores sabem disso … -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas assim não … não há glória … não há respeito … não com estas armas, assim 
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não me parece digno … nem edificante … Assim não Dr. assim não …” -------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS FEVEREIRO CHAMBEL  – apresentou um requerimento a fim 

de ser colocado à apreciação e votação da Assembleia Municipal e que seguidamente se 

transcreve. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Requerimento -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando que em 10 de Julho de 2008 foi aprovada pela Câmara Municipal de 

Oliveira do Bairro a Proposta de Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo e 

Outros Apoios aos Alunos do Ensino Superior;-----------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando que em 11 de Setembro de 2008, a Câmara Municipal de Oliveira do 

Bairro aprovou uma rectificação da dita proposta, no sentido de dispensar a aprovação do 

mencionado regulamento por esta Assembleia Municipal; --------------------------------------------------  

 ----------- Considerando que os antecedentes relativos à dita proposta regulamentar conduzem 

à dúvida quanto à legalidade da aprovação desse regulamento sem submissão do mesmo à 

apreciação e votação desta Assembleia Municipal; -----------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando que aludido regulamento consagra no seu art. 2º que o mesmo 

«estabelece as normas de atribuição de bolsas de estudo e outros apoios por parte do 

Município de Oliveira do Bairro a estudantes residentes no concelho, inscritos e matriculados 

em estabelecimentos de ensino superior públicos ou privados no país ou no estrangeiro, tendo 

por objectivo a comparticipação nos encargos com a sua frequência»; ---------------------------------  

 ----------- Considerando que o referido regulamento contempla no seu art. 3º que o mesmo 

abrange «todos os estudantes, nacionais ou equiparados em termos legais, que estejam 

matriculados em estabelecimentos de ensino superior e que residam no concelho de Oliveira 

do Bairro»; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando que, face ao respectivo objecto e âmbito de aplicação, o dito 
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regulamento tem eficácia inequivocamente externa, estando assim sujeito à previsão do art. 

53º, nº 2 al. a) da Lei nº 169 / 99, de 18 de Setembro com a redacção que lhe foi dada pela Lei 

nº 5 – A / 2002, de 11 de Janeiro, sendo a sua aprovação da competência desta Assembleia 

Municipal; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando que a preterição da deliberação da Assembleia Municipal na aprovação 

do dito regulamento, pode constituir acto nulo e de nenhum efeito; --------------------------------------  

 ----------- A Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro delibera, para cabal esclarecimento da 

situação, requerer à CCDRC um parecer que esclareça: ----------------------------------------------------  

 ----------- a) se, atendendo ao âmbito da respectiva aplicação, o dito regulamento tem ou não 

eficácia externa; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- b) se a definitiva aprovação do dito regulamento é ou não da exclusiva competência 

da Câmara Municipal (nos termos do art. 64º, nº 7 al. a) da Lei nº 169 / 99, de 18 de Setembro 

com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº 5 – A / 2002, de  11 de Janeiro) ou se, pelo 

contrário, carece de aprovação por esta Assembleia Municipal (nos termos do art. 53º, nº 2 al. 

a) da Lei nº 169 / 99, de 18 de Setembro com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº 5 – A / 

2002, de  11 de Janeiro). ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A dita solicitação será promovida pelo senhor Presidente da Assembleia Municipal, de 

acordo com o previsto no art. 5º, al. e) da Portaria nº 528 / 2007 de 30 de Abril …” -----------------  

 ----------- Seguidamente efectuou uma outra intervenção, cujo teor entregou por escrito à Mesa, 

transcrevendo-se a mesma na sua íntegra: ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Em 1 de Outubro de 2007, o senhor Presidente da Câmara, numa atitude inédita e 

prontamente elogiada por toda a Oposição, referiu que pretendia que o Regulamento Municipal 

de Atribuição de Bolsas de Estudo fosse um documento que tivesse o consenso generalizado 

dos Membros desta Assembleia Municipal; ----------------------------------------------------------------------  
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 ----------- E por isso mesmo, tendo em atenção a existência de incorrecções na proposta então 

em discussão, o senhor Presidente da Câmara retirou-a da Ordem de Trabalhos, a fim de a 

mesma ser corrigida e posteriormente agendada para aprovação por esta Assembleia 

Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em 10 de Julho de 2008 foi unanimemente aprovada pelo Executivo Municipal uma 

nova Proposta de Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo e Outros Apoios 

aos Alunos do Ensino Superior. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No entanto, na reunião de 11 de Setembro de 2008, a Senhora Vereadora Laura Pires 

informava, e passo a citar “ que após o documento ter sido aprovado em 10 de Julho pela 

Câmara Municipal estava a aguardar a sua remessa para a Assembleia Municipal. Contudo é 

do entendimento de alguns juristas, nomeadamente da Dr.ª Maria José Castanheira Neves, 

que os regulamentos que tratam de matérias da competência exclusiva da Câmara Municipal, 

devem ser aprovados por este órgão, pelo que, tem necessariamente de se alterar o texto 

constante do articulado do Regulamento” fim de citação. ---------------------------------------------------  

 ----------- E assim, sem mais perguntas nem explicações, a Câmara Municipal alterou a 

deliberação anterior e, outra vez por unanimidade deliberou proceder à rectificação do 

articulado no Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo e Outros Apoios aos 

Alunos do Ensino Superior. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Resulta daqui que o dito Regulamento, aprovado unicamente pelo Executivo 

Municipal, está publicado no site do município estando, como se infere da Informação sobre a 

Actividade Municipal, a ser aplicado. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nenhum de nós sabe que fundamentação está subjacente a esta última deliberação, e 

por que é que esta alteração de posição aconteceu! ---------------------------------------------------------  

 ----------- Mas o que aconteceu é grave; muito grave mesmo! ----------------------------------------------  
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 ----------- É grave, porque com a sua deliberação, por unanimidade, o Executivo Municipal 

exerceu poderes que a lei não lhe confere, uma vez que são da exclusiva competência desta a 

Assembleia Municipal; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É muito grave, porque para fundamentar a sua deliberação, o Executivo Municipal se 

socorre de argumentos dúbios, que só por lamentável descuido, ou por receio de novos 

reparos por parte dos membros da Assembleia Municipal, foram ignorados pelos seus 

membros.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Todos sabemos que há regulamentos cuja aprovação é da exclusiva competência da 

Câmara Municipal: são aqueles que têm mera eficácia interna na estrutura funcional do 

Município! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto aos demais, àqueles que têm eficácia externa, esses têm que ser 

obrigatoriamente aprovados pela Assembleia Municipal -----------------------------------------------------  

 ----------- Mas ainda que o Regulamente em questão tivesse eficácia meramente interna, o que 

não é o caso (como o próprio Sr. Presidente da Câmara Municipal o afirma no dia 20 de 

Novembro em resposta a um mail enviado por mim em 13 de Novembro e passo a citar “será 

este o órgão competente para elaborar e aprovar regulamentos independentes ou de 

execução, obviamente com eficácia externa”, fim de citação), a respectiva aprovação haveria 

que ser desta Assembleia Municipal, considerando os antecedentes que envolveram a sua 

atribulada passagem por este órgão. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No entanto, a verdade é que, ao contrário do que a senhora Vereadora tenta fazer 

passar, este Regulamento não tem uma eficácia meramente interna: -----------------------------------  

 ----------- Senão vejamos: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Logo no seu art. 2º, o dito Regulamento consagra que o mesmo «estabelece as 

normas de atribuição de bolsas de estudo e outros apoios por parte do Município de Oliveira do 
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Bairro a estudantes residentes no concelho, inscritos e matriculados em estabelecimentos de 

ensino superior públicos ou privados no país ou no estrangeiro, tendo por objectivo a 

comparticipação nos encargos com a sua frequência»; ------------------------------------------------------  

 ----------- E no seu art. 3º, o referido regulamento contempla que o mesmo abrange «todos os 

estudantes, nacionais ou equiparados em termos legais, que estejam matriculados em 

estabelecimentos de ensino superior e que residam no concelho de Oliveira do Bairro»; ----------  

 ----------- Assim sendo, é por demais evidente que quer quanto ao seu objecto como ao 

respectivo âmbito de aplicação, o dito regulamento tem eficácia inequivocamente externa, uma 

vez que trata do relacionamento entre o município e terceiros. --------------------------------------------  

 ----------- Por isso mesmo, a sua aprovação compete a esta Assembleia Municipal, nos termos 

do disposto no art. 53º, nº 2 al. a) da Lei nº 169 / 99, de 18 de Setembro coma redacção que 

lhe foi dada pela Lei nº 5 – A / 2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------  

 ----------- Foi pois de forma seguramente imprudente, que na última sessão ordinária desta 

Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Câmara informou o caro Colega Dr. Jorge 

Mendonça, que, e passo a citar, «acerca do Regulamento das Bolsas de Estudo, este assunto 

está tratado e decidido pelo órgão competente e não virá à Assembleia Municipal porque não 

necessita da aprovação deste órgão», fim de citação. (fls. 39 da respectiva Acta). ------------------  

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

 ----------- Numa pesquisa breve à Internet, é possível confirmar que os Regulamentos 

Municipais de Bolsas de Estudo de municípios como Ílhavo, Vendas Novas, Oliveira do 

Hospital, Cantanhede, Arruda dos Vinhos, Alcácer do Sal, Peniche, Estremoz, Óbidos, e 

Proença-a-Nova, entre muitos outros foram, na sua totalidade, submetidos à apreciação e 

aprovação das respectivas Assembleias Municipais. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Será que nestes municípios andam todos a brincar às deliberações? -----------------------  
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 ----------- Ou será que a lei aplicável no nosso concelho é diferente? ------------------------------------  

 ----------- É claro que não! ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E por isso, senhor Presidente, o que fica claro é que ao retirar a submissão do 

Regulamento à apreciação e aprovação desta Assembleia Municipal, o Executivo Municipal 

pode ter produzido um acto cuja aprovação preteriu um formalidade essencial, e que por isso 

mesmo é nulo e de nenhum efeito. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É que estas estranhas formas de gerirem os interesses do município, à revelia da 

legislação em vigor, acarretam custos adicionais desnecessários. ---------------------------------------  

 ----------- Senão vejamos: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A publicação em Diário da República quanto custa? ---------------------------------------------  

 ----------- As reuniões do Executivo quanto custam? ----------------------------------------------------------  

 ----------- Os pareceres jurídicos quanto custam (e quanto custou este?)? ------------------------------  

 ----------- E se o município já tem uma avença com o Dr. Paes do Amaral (que também gostaria 

de saber quanto custa) e tem duas juristas (que também custam) porquê um parecer de outra 

origem? Possivelmente não gostavam do que ouviam da parte destes … ------------------------------  

 ----------- Por estas e por outras é que depois vêm sacudir a água do capote e dizer que a culpa 

é da oposição, quando a responsabilidade destes imbróglios é inteiramente Vossa. ----------------  

 ----------- E assim, para evitar custos futuros, eventuais processos legais e comunicações ao 

Ministério Público farei chegar à Mesa um Requerimento relativo a este assunto, de forma a 

que esta assembleia não venha a pactuar com actos alheios à sua responsabilidade. -------------  

 ----------- Quanto ao Regulamento em si, falarei dele noutra altura …” -----------------------------------  

 ----------- JORGE DIOGO CARDOSO MENDONÇA  – apresentou uma Proposta de atribuição 

de um Voto de Congratulação a fim de ser colocado à apreciação e votação da Assembleia 
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Municipal e que seguidamente se transcreve. ------------------------------------------------------------------ 

 ----------- “… Nos termos do disposto nos preceitos legais e regimentais em vigor, apresento 

para deliberação o seguinte ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Voto de Congratulação ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Instituto do Desporto de Portugal, I. P., atribuiu à Associação Desportiva, Recreativa 

e Educativa da Palhaça – ADREP, e ao treinador Renato Duarte, os Troféus “Reconhecer o 

Mérito 2007”, como reconhecimento do facto de terem sido os que mais se evidenciaram na 

última época. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A atribuição destes troféus, é uma homenagem pública ao abnegado trabalho que, em 

prol do desporto tem, paulatinamente, vindo a ser desenvolvido nos últimos anos pela ADREP, 

que por isso mesmo é já uma potência do atletismo de formação na região Centro e uma das 

maiores a nível nacional. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Face a esta atribuição, que muito honra a vila da Palhaça e o próprio concelho, a 

Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro delibera congratular-se com o reconhecimento da 

ADREP, enquanto associação concelhia. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais se delibera comunicar a aprovação deste voto de congratulação à Direcção da 

ADREP … -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente este mesmo Membro propôs à votação a atribuição de um Voto de 

Pesar e que seguidamente se transcreve. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Nos termos do disposto nos preceitos legais e regimentais em vigor, apresento 

para deliberação o seguinte ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Voto de Pesar ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É sempre difícil, em poucas palavras, sintetizar a vida de alguém que foi grande 

durante toda a sua vida.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- O Dr. Alípio da Assunção Sol, que dedicou uma grande parte da sua vida aos outros, 

foi um democrata, um combatente de causas e um político inteligente e íntegro, que teve um 

papel importante na implementação do poder local no concelho de Oliveira do Bairro tendo 

sido, durante 21 anos, um autarca exemplar que dignificou a política concelhia enquanto 

Presidente (quatro mandatos) e Vereador (1 mandato) da Câmara, e como Membro desta 

Assembleia Municipal (1 mandato). --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Como expressão de uma justa homenagem à sua memória, a Assembleia Municipal 

de Oliveira do Bairro delibera aprovar um voto de pesar. ----------------------------------------------------  

 ----------- Mais se delibera a comunicação da aprovação deste voto à Família enlutada …” -------  

 ----------- Seguidamente propôs ainda à votação a atribuição de um segundo Voto de Pesar e 

que seguidamente se transcreve. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “…Nos termos do disposto nos preceitos legais e regimentais em vigor, apresento 

para deliberação o seguinte ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Voto de Pesar ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em conta o falecimento de Ventura Esteves Alexandrino, que exerceu o cargo 

de Presidente da Junta de Freguesia de Oiã de 1976 a 1985, cuja intervenção cívica e política 

aliada ao relacionamento cordial com aqueles com quem privou, foram marcas do seu 

empenhamento na resolução dos problemas da população de Oiã, a Assembleia Municipal de 

Oliveira do Bairro delibera aprovar um voto de pesar como expressão de uma justa 

homenagem à sua memória. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais se delibera a comunicação da aprovação deste voto à Família enlutada …” -------  

 ----------- Seguidamente efectuou outra intervenção, cujo teor entregou por escrito à Mesa, 

transcrevendo-se o mesmo na sua íntegra: ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Pelo “Oliveira Informa” do mês de Novembro, ficaram os munícipes a saber que a 
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totalidade dos membros do Executivo Municipal, ou seja não um … nem dois … nem três … 

mas todos, repito, todos os membros do Executivo Municipal, se deslocaram à Quinta da 

Malafaia em Viana do Castelo, tendo subido ao respectivo coreto para, em apoteótico clima de 

festa, dirigir palavras de cumprimento aos 1200 idosos do concelho que o município para aí fez 

deslocar em 24 autocarros!!! -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tal como referi na última sessão ordinária, trata-se, senhor Presidente, da colocação 

em prática de uma operação de deslumbramento da população idosa ao jeito minhoto, levando 

riqueza para fora do concelho e deixando por cá os idosos que não tiveram a sorte de 

inscrever-se a tempo.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Permita-me, senhor Presidente, que pergunte:  ----------------------------------------------------  

 ----------- a) se o Dia do Idoso fosse comemorado no concelho, quanto pouparia o município só 

no aluguer de 24 autocarros? ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- b) E se assim fosse, não seria esta uma medida compatível com a limitação 

orçamental aconselhada pela moderação e contenção de despesas referida no “Oliveira 

Informa” do mês de Dezembro a propósito do “Natal Brilhante”?  -----------------------------------------  

 ----------- Também no editorial do “Oliveira Informa” do mês de Novembro, o senhor Presidente 

da Câmara justifica o aumento do número de páginas desta publicação municipal, e passo a 

citar, «de forma a informar mais e melhor».----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ao fazê-lo, o senhor Presidente da Câmara pretende demonstrar uma aparente 

preocupação em manter os munícipes informados, fazendo um balanço da utilização dos 

espaços municipais e bem assim de alguns projectos; -------------------------------------------------------  

 ----------- Devidamente compaginada com esta atitude, é a declaração do senhor Presidente da 

Câmara inserida em “Caminho da Mudança”, um documento de carácter partidário que visa 

informar periodicamente os militantes do partido político a que pertence o senhor Presidente. --  
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 ----------- Sobre o evidente aproveitamento de trabalho municipal em favor de propaganda 

partidária, não direi uma palavra; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E sobre as iniciativas do partido a que pertence o cidadão Mário João Oliveira, bem 

sei que não me compete pronunciar-me;  ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No entanto, se nestas iniciativas o cidadão Mário João Oliveira não surge como tal 

mas sim como Presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, já tenho legitimidade para 

perguntar: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- a) Em que reunião do Executivo é que esta participação do senhor Presidente da 

Câmara foi apreciada, discutida e aprovada? -------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Vejamos agora por que é que a preocupação do senhor Presidente da Câmara em 

manter os munícipes informados é, não só meramente aparente, mas claramente demagógica e 

eleitoralista: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tal como consta da acta da reunião do Executivo Municipal de 25 de Setembro último, 

numa altura em que se discutia a inclusão, ou não, do teor das propostas nas actas, o senhor 

Presidente da Câmara referiu expressamente, e passo a citar, que “se os Munícipes estiverem 

interessados em conhecer o teor da proposta deslocam-se à Câmara Municipal”. -------------------  

 ----------- Ora, face a esta declaração, o que os munícipes podem concluir, é que o apreço que 

o senhor Presidente da Câmara tem pela informação pública não é um apreço qualquer; ---------  

 ----------- É, isso sim, um apreço pelo seu voto, razão pela qual o senhor Presidente da Câmara 

tão bem demonstra que o seu conceito de «informação aos munícipes» se reduz à distribuição 

de papel com textos de profusa retórica e imagens do «antes» e do «depois» tão sugestivas 

quanto apelativas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É que, senhor Presidente, relativamente à outra informação, àquela que para além de 
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legalmente imposta é do verdadeiro interesse dos munícipes, essa não tem sido uma 

preocupação de V. Exª torná-la pública! --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Refiro-me concretamente à publicitação obrigatória dos benefícios concedidos às 

pessoas singulares ou colectivas exteriores ao sector público administrativo a título de 

subsídio, subvenção, bonificação, ajuda, incentivo ou donativo, que a Lei (nº 26 / 94 de 19 de 

Agosto) impõe que seja efectuada semestralmente em jornal local e em boletim municipal, e 

que o Executivo Municipal de Oliveira do Bairro, em três anos de mandato já deixou de cumprir 

por seis vezes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É pois, esta, a explicação que faltava dar sobre o conceito de «política da treta» que 

alguém resolveu trazer para a ribalta política há umas semanas atrás!!! --------------------------------  

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

 ----------- Desde a realização da última sessão ordinária desta Assembleia Municipal, quis o 

destino que a Família Autárquica de Oliveira do Bairro ficasse mais pobre, retirando da nossa 

convivência o Dr. Alípio Sol e o Sr. Ventura Esteves Alexandrino. ----------------------------------------  

 ----------- Num tempo em que a crise de valores é absoluta e em que a amnésia colectiva vai 

ganhando cada vez mais espaço, quero aqui registar o gesto nobre e de grande elevação 

assumido pela Freguesia de Oiã, felicitando-a pelo facto de a bandeira da Freguesia ter sido 

colocada a meia haste por altura do falecimento daquele que foi um Ex-Presidente da 

respectiva Junta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É que, como sabemos, este é um dever de que os responsáveis autárquicos do 

município não podem orgulhar-se de ter cumprido! -----------------------------------------------------------  

 ----------- Senhor Presidente, Colegas da Assembleia: -------------------------------------------------------  

 ----------- Termino esta minha primeira intervenção, fazendo votos que a partir do novo ano de 

2009, não mais esta Assembleia Municipal seja palco privilegiado para bravatas como aquela a 
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que, tristemente, fomos obrigados a assistir na última sessão ordinária, em que membros 

presentes zurziram forte e feio em membros ausentes, e estes, candidamente repousados a 

conveniente distância, nem se sequer se imaginavam alvo de tantos encómios e referências.---  

 ----------- Diga-se desde já que foram intervenções próprias de quem “atira a pedra e esconde a 

mão”, que fazem lembrar o “toca e foge” e que, ao que parece, têm militância apreciadora, tanto 

nesta Assembleia Municipal como no Executivo. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Pessoalmente, não aprecio este estilo de intervenção; ------------------------------------------  

 ----------- No entanto, repito, pareceu evidente haver quem goste; ----------------------------------------  

 ----------- É que, Caros Colegas, ainda vai havendo quem se reveja neste tipo de estranhas 

atitudes de quem se sente bem a falar mal de quem não está presente! --------------------------------  

 ----------- Trata-se, obviamente, de comportamentos próprios de quem é destituído daquela 

“cultura” que é suposto existir em quem é investido ou eleito para ocupar determinados cargos, 

e especialmente cargos públicos; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Avocando à velha tradição francesa a definição desta "cultura", dir-se-á que deve ser 

interpretada como “aquilo que fica em cada um, depois de se ter esquecido o que se aprendeu" 

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

 ----------- A partir deste momento e debelado o problema técnico, foi possível novamente 

retomar a gravação áudio das intervenções dos Membros ocorridas na presente Sessão da 

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

 ----------- ACÍLIO DIAS VAZ E GALA  – iniciou a sua intervenção por recordar, terem passado já 

dois anos, 28 de Dezembro de 2006, desde que foi deliberado pela Câmara Municipal ordenar 

a demolição do edifício da Antiga Casa de Câmara e Cadeia de Oliveira do Bairro e tal seria a 

urgência nessa mesma demolição que passado que foram cinco dias da data de deliberação, 

era levada a efeito essa mesma demolição à revelia do Ministério Público, que na altura exigia 
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que nada fosse feito sem que lhe ser dado conhecimento, contudo o Executivo Municipal não 

levou em consideração essa mesma exigência, tendo mesmo sido afirmado que a gestão 

autárquica não se compadecia com os tempos da justiça, sendo que, não deve a gestão 

autárquica estar acima da Lei, pelo que considerou este, como sendo o primeiro erro crasso do 

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

 ----------- Recordou ainda que em 25 de Janeiro de 2007, a Câmara Municipal aprova a 

proposta de autorização de abertura do respectivo Concurso Público para execução da obra. --  

 ----------- Esqueceu-se contudo que decorre da Lei, que todas as obras com impacto relevante 

nas condições económicas e sociais e na vida da população e com valor superior a cinco 

milhões de euros, devem ser obrigatoriamente precedidas de Discussão Pública, pelo facto de 

tal não ter ocorrido, o Ministério Público do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu interpôs a 

sua primeira Providência Cautelar, sendo este o segundo erro crasso do Executivo Municipal. -  

 ----------- O que considera como sendo o terceiro erro crasso, reporta-se ao facto de em 30 de 

Abril de 2008 a Câmara Municipal ter aprovado a abertura de um novo Concurso Público para 

execução da empreitada da Alameda, depois de em 14 de Fevereiro ter anulado a deliberação 

que tomara em 25 de Janeiro de 2007, sem contudo ter corrigido o vício de forma inicial sobre 

o qual o Ministério Público tinha interposto a primeira Providência Cautelar, ou seja a 

deliberação de 28 de Dezembro de 2006, pelo que, o Ministério Público viu-se obrigado a 

interpor uma segunda Providência Cautelar. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou que todos estes episódios fazem parte de uma história triste, mas cuja 

responsabilidade cabe inteiramente ao actual Executivo Municipal, porque nunca nenhum 

elemento da Assembleia Municipal esteve contra ou se opôs à construção da Alameda, 

recordando que já o Executivo anterior tinha pensado na requalificação do arruamento, muito 

embora o projecto fosse muito diferente do que agora é proposto, pois não tinha a dimensão 

que agora lhe foi dada, isto apesar de o actual Executivo Municipal ter dado a ideia de que 
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nada havia, nada havia sido pensado, nada havia sido idealizado em relação a esta matéria, 

contabilizando este como sendo o quarto erro crasso, erro este que não deve nunca suceder 

na Gestão Autárquica, pois não se pode acabar nunca com o que vem do passado. ---------------  

 ----------- Referiu que a responsabilidade pela construção ou não da nova Alameda da Cidade 

não pode nem deve ser atribuída como sendo da única e exclusiva responsabilidade de um 

determinado Grupo Parlamentar, porque tal não corresponde minimamente à verdade e não é 

correcto transmitir essa imagem. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que caberá aos políticos perante dificuldades que surgem, contornar essas 

mesmas dificuldades e não destrui-las, ultrapassá-las e não ignorá-las. -------------------------------  

 ----------- Revelou ainda que gostará de ver ser levada por diante a construção da Nova 

Alameda da Cidade, mas não à custa da destruição do pouco que o Concelho possui e de 

ideias pré concebidas, acreditando que um dia a história irá esclarecer esse aspecto e aí todos 

entenderão o que esteve na base de todos estes problemas. ----------------------------------------------  

 ----------- ALBERTO FERREIRA DE JESUS  – entregou a sua intervenção por escrito à Mesa, 

pelo que seguidamente se transcreve a mesma na integra: ------------------------------------------------  

 ----------- “… O Presidente da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro em nome do Executivo 

vem por este meio repudiar a atitude de algumas pessoas, felizmente poucas, no que se refere 

à requalificação da Rua 235 (futura Alameda). -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Pensamos que estes actos, em nada dignifica os mesmos, e que traz para a opinião 

pública a maneira de fazer política de alguns senhores, da Freguesia e não só. ---------------------  

 ----------- É na discussão séria, no diálogo e no debate de opiniões que podemos fazer mais e 

melhor. Não é certamente no confronto permanente. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Podemos estar em desacordo por isto ou por aquilo, mas na nossa opinião não há 

nada que o diálogo não resolva, e assim dignificar ambas as partes. ------------------------------------  
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 ----------- À semelhança do que passou com o Túnel do Marquês, a obra esteve parada um 

tempo enorme, mas acabou por ser concluída ainda que, por um preço muito mais elevado. 

Quem pagou esta “factura”? A população, sem dúvida. A situação aqui é similar, a obra com 

mais ou menos obstáculos, irá ser finalizada só que o custo será mais elevado e pago por 

todos nós. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Fazer política a qualquer preço, não por favor. Sabemos quem está por detrás de tudo 

isto e o que os move. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Como Presidente de Junta e como Oliveirense tudo tenho feito para haver diálogo 

entre as partes, inclusive tratei de reunir as partes num jantar em minha casa, aproveitando a 

quadra natalícia, tempo de Paz e Harmonia tratando ser mediador, mas não foi possível. --------  

 ----------- Não nos resta outra coisa senão tratar de elucidar a população da Freguesia talvez 

até num contacto de porta a porta e explicar porque nos debatemos pela execução desta obra 

e quais são os fundamentos que alguns (poucos) utilizam para travar o desenvolvimento e a 

modernização da nossa Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É tempo de darmos as mãos e juntos ajudarmos a construir um futuro melhor. Vamos 

pôr de lado as diferenças que nos separam e honrar os compromissos que fizemos quando 

tomámos posse. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É tempo de que os nossos concidadãos se apercebam de que o único objectivo que 

nos move é o bem-estar da nossa população e não a promoção pessoal ou a vingança. ----------  

 ----------- O nosso único compromisso é a Freguesia.---------------------------------------------------------  

 ----------- Aproveito para em nome da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro e num momento 

tão conturbado não só no aspecto económico senão também na Paz Mundial para desejar ao 

Executivo camarário e a todos os membros desta Assembleia um 2009 cheio de Paz, Amor e 

muita saúde a todos sem excepção …” ---------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- CARLOS ASCENSÃO DA CONCEIÇÃO  - entregou a sua intervenção por escrito à 

Mesa, pelo que seguidamente se transcreve a mesma na integra: ---------------------------------------  

 ----------- “… Centro agora o meu discurso no humor, já que me vou referir a algumas 

afirmações do Sr. Presidente da Câmara que só podem ser entendidas como tentativas de 

fazer humor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na sequência da minha última participação ao Ministério Público do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Viseu, respeitante ao caso da Antiga Casa da Câmara e Cadeia de 

Oliveira do Bairro, o Sr. Presidente da Câmara aproveitou-se de uma reunião de câmara para 

vir a público, estou a citar, Estranh[ar] (…) que tendo havido entretanto uma Sessão da 

Assembleia Municipal e sendo este um assunto que constava da Actividade Municipal, [eu não 

me] (…) tenha reportado à questão, questionando se [a minha] (…) atitude demonstrava algum 

sentido de ética, como vem expresso na Acta da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Oliveira do Bairro de 09 de Outubro de 2008, publicada no sítio da Câmara. --------------------------  

 ----------- Bom, para além de gargalhadas intermináveis, esta intervenção merece-me um 

conjunto de comentários: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Começo com o mais simples exercício de lógica: só aquele que pauta a sua conduta 

por princípios éticos tem legitimidade moral para exigir o mesmo dos outros. Analisemos então, 

através de alguns exemplos concretos, a legitimidade moral do Sr. Presidente da Câmara para 

me exigir ética: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1.º Em Setembro de 2007, o presidente da câmara reiterou aqui a acusação de que eu 

teria agido em nome dos comerciantes, por alegadamente estes estarem revoltados contra a 

alameda, que segundo eu os prejudicaria. Desmenti o Sr. Presidente da Câmara frontalmente, 

isto é, na sua presença, e exigi-lhe não só que provasse o que afirmou, mas que trouxesse a 

público os documentos onde disse ter lido tal coisa. Como todos se recordam, alguns membros 

do executivo andaram aqui, à frente de todos, literalmente «aos papéis». O que daí resultou, 
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repito o que afirmei na altura, dá vontade de rir. Documentos, nem vê-los. Pudera. Não existem! 

 ----------- Reconhecer o próprio erro ou engano é sem dúvida um princípio ético que ninguém 

em estado de lucidez negará. Mas parece que não existe no «manual de ética» do Sr. 

Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2.º Nas várias ocasiões em que, em reuniões desta assembleia municipal, foi 

confrontado com a questão da acumulação de actividades privadas com o exercício de cargos 

públicos por parte do Sr. Presidente da câmara e de dois vereadores, respondeu sempre que 

esta situação não é proibida por lei… Era aqui, Sr. Presidente, que era importante para os 

munícipes que tivesse feito apelo ao conceito de ética que quer fazer crer que tem! ----------------  

 ----------- No entanto, o que parece é que no «Manual de Ética» do Sr. Presidente da Câmara 

vem enunciado o princípio de que «a ética deve ser dispensada quando dá jeito». Este sim, Sr. 

Presidente, parece ser um princípio que leva muito a sério. ------------------------------------------------  

 ----------- 3.º Mais recentemente e pela enésima vez, a propósito da segunda providência 

cautelar relativa à Alameda, em lugar de rebater ou atacar a fundamentação invocada pelo 

Ministério Público, o Sr. Presidente da câmara optou por atacar a ética de um cidadão, que por 

acaso também é membro desta assembleia, ou seja, o seu/meu carácter. Que bela 

demonstração de observância de princípios éticos dá um Presidente da Câmara que confunde 

as ideias com o carácter das pessoas que pensam de forma diferente da dele! ----------------------  

 ----------- 4.º - Na mesma ocasião, o Sr. Presidente da Câmara aproveitou-se de um palco 

político - uma Reunião de Câmara - para atacar, não as ideias, mas o carácter de um cidadão, 

que por coincidência também é membro desta Assembleia, e que não estava presente para se 

defender, o que, recordo, é prática recorrente deste executivo! Não sei em que «manual de 

ética» vem enunciado este princípio, mas gostava de saber, porque gosto de rir. O Sr. 

Presidente da Câmara lá saberá! -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente: imploro-lhe que partilhe comigo essa referência bibliográfica 
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incontornável! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.º O Sr. Presidente da Câmara estranhou (…) que tendo havido entretanto uma 

Sessão da Assembleia Municipal e sendo este um assunto que constava da Actividade 

Municipal, [eu] não [m]e tenha reportado à questão, e eu pergunto-lhe: que princípio ético é que 

me obriga, enquanto membro desta Assembleia, a trazer aqui um assunto que sempre, repito, 

sempre assumi enquanto cidadão? --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Digo-lhe mais, Sr. Presidente da Câmara: ao estranh[ar] (…) que tendo havido 

entretanto uma Sessão da Assembleia Municipal e sendo este um assunto que constava da 

Actividade Municipal, [eu] (…) não [m]e tenha reportado à questão, o Sr. reduz a ética a uma 

questão de datas, e ironia das ironias, era assim mesmo que o Cardeal Richelieu definia o 

conceito de traição: uma questão de datas. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pergunto-lhe, Sr. Presidente: é o maquiavelismo do Cardeal Richelieu que inspira a 

sua ética? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não quero ainda deixar de me referir a um outro assunto que aqui abordei na última 

sessão desta assembleia, já que fui posteriormente impedido de o fazer: ------------------------------  

 ----------- Perguntei ao Sr. Presidente da Câmara, na Assembleia Municipal do dia 25 de 

Setembro, se havia alguma(s) iniciativa(s) preparada(s) pela Autarquia no sentido de se 

associar às Jornadas Europeias do Património que se avizinha[va]m, e que (…) [pudessem] 

contribuir para dar sentido ao outdoor onde se lê que «Oliveira do Bairro é património», tal 

como consta da respectiva acta. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Presidente da Câmara começou por mostrar alguma incomodidade pelo facto de 

eu só vir aqui falar de património, o que, apesar de não constar da acta, a gravação confirmará. 

Disse depois que, vou citar, (…) Oliveira do Bairro não é assim tão rico em património, contudo 

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

possui permite concorrer ou candidatar. --------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Sr. presidente: coloquei-lhe a questão no dia 25 de Setembro de 2008; a 

comemoração das Jornadas Europeias do Património iniciava-se no dia seguinte, 26 de 

Setembro (estendia-se até ao dia 28 de Setembro), e o Sr. Presidente vem aqui dizer-nos, um 

dia antes, que a chefe de divisão da área esta[va] a analisar a situação e ver se aquilo que 

Oliveira do Bairro possui permit[ia] concorrer ou candidatar para o dia 26 de Setembro, ou seja, 

para o dia seguinte? ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É este mais um dos seus princípios éticos, Sr. Presidente? ------------------------------------  

 ----------- E digo-lhe mais, Sr. Presidente: não há nenhuma relação possível entre as Jornadas 

Europeias do Património e quaisquer programas de candidaturas! São coisas diferentes, de 

âmbitos diferentes e nada têm a ver uma com a outra. As Jornadas Europeias do Património 

são uma iniciativa anual do Conselho da Europa e da União Europeia, com o objectivo da 

sensibilização dos povos europeus para a importância da salvaguarda do Património. Neste 

sentido, cada País elabora anualmente um programa de actividades a nível nacional, a realizar 

em Setembro, acessível ao público gratuitamente (http://nomundodosmuseus.wordpress.com/ 

2007/09/26/jornadas-europeias-do-patrimonio-28-29-e-30-de-setembro-2007/). ---------------------  

 ----------- O programa das Jornadas Europeias do Património é definido em grande parte pelos 

próprios agentes locais, em resposta ao apelo ao especial investimento na implementação de 

actividades que estimulem a aproximação e o envolvimento da população com o património, 

com o objectivo a dar a conhecer as potencialidades, de incentivar o acesso à oferta cultural e 

o usufruto dos espaços patrimoniais (http://nomundodosmuseus.wordpress.com/2008/09/05/ 

jornadas-europeias-do-patrimonio-2008-26-27-e-28-de-set/). ----------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente, se o Sr. soubesse realmente do que estava a falar, e estivesse 

realmente interessado em promover o envolvimento da população com o património, com o 

objectivo a dar a conhecer as potencialidades, de incentivar o acesso à oferta cultural e o 

usufruto dos espaços patrimoniais existentes em Oliveira do Bairro, saberia que as iniciativas 
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teriam de partir do seu executivo. Apenas e só. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Presidente não sabia. Não sabia, mas isso não o impediu de falar, em pose de 

Juiz, sobre o que desconhecia. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente da Câmara: fica provado, aqui e hoje, que há algo mais que nos 

distingue para além do sentido de ética: é que eu posso falar pouco, posso até falar sobre 

muito poucos assuntos (neste caso o património), mas ao contrário de si, Sr. Presidente, eu 

tenho a preocupação de tentar falar apenas sobre aquilo de que sei algo! …” ------------------------  

 ----------- HENRIQUE MANUEL OLIVEIRA CARRIÇO  - entregou a sua intervenção por escrito 

à Mesa, pelo que seguidamente se transcreve a mesma na integra: ------------------------------------  

 ----------- “… Quero dizer que as expectativas até são razoáveis para a Mamarrosa. ----------------  

 ----------- Já ouvi dizer que está com boas expectativas para a compra dos terrenos envolventes 

do Instituto de Educação e Cidadania uma grande obra um marco que muito vai dignificar a vila 

da Mamarrosa, mas senhor presidente para quando a sua compra? -------------------------------------  

 ----------- E depois da compra temos de pensar no arranjo exterior de todo o espaço envolvente 

alterando a localização da casa mortuária. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Senhor Presidente a iluminação exterior ainda não está ligada e a solução urbanística 

para toda a zona envolvente à Igreja não vai ser fácil espero que seja um desafio para o 

executivo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Rede de Saneamento para quando a sua conclusão para o alcatroamento definitivo 

das vias rodoviárias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

estacionamento e passeios, obra já prometida, já vi que mais uma vez está no vosso plano, 

mas para quando. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O passeio da Rua da Banda Filarmónica da rotunda até ao Parque do Rio Novo, obra 
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já prometida, está mais uma vez no vosso plano. --------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- Para quando o início do pólo escolar da Mamarrosa. --------------------------------------------  

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

 ----------- DINIS DOS REIS BARTOLOMEU  – referiu que o Presidente da Junta de Freguesia 

de Oliveira do Bairro manifestou o desejo da maioria da população da Freguesia pela 

construção de tão grande importante obra como é a Nova Alameda da Cidade. ---------------------  

 ----------- Disse que, apesar de respeitar muito o património, se o antigo edifício da Casa de 

Câmara e Cadeia de Oliveira do Bairro não fosse demolido provocaria um grande 

estrangulamento de trânsito no local. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Concordou que o projecto terá de ser mais amplamente divulgado junto de todos os 

Munícipes da Freguesia de Oliveira do Bairro, uma vez que este projecto irá beneficiar o 

Concelho, sendo que, gostaria de ver um projecto idêntico a este e de semelhante dimensão 

na Freguesia de Oiã. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JORGE FERREIRA PATO  – recordou que desde 25 de Abril de 1974 se vive num 

País livre e onde a liberdade de expressão é um direito de qualquer cidadão. ------------------------  

 ----------- Tendo sido eleito Membro da Assembleia Municipal em eleições livres, tem o direito 

de dizer o que lhe apetece, desde que as suas palavras não afectem a liberdade e a honra de 

outros, pelo que, não será nesta Assembleia Municipal que alguém o irá impedir de dizer o que 

quer que seja. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse, não aceitar que pessoas que põem cravos vermelhos ao peito no dia 25 

de Abril e depois não aceitam a opinião dos outros ou mandem calar. ----------------------------------  



 

Sessão da Assembleia Municipal de 29.12’08   32|115 

 ----------- Esclareceu que se pode ser líder de uma Bancada na Assembleia Municipal e ao 

mesmo tempo expressar opiniões a título pessoal, dado que no CDS/PP não existe a “Lei da 

Rolha” ao contrário do que poderá acontecer no Partido pelo qual foi eleito o Presidente da 

Câmara, em que as pessoas só dizem aquilo que podem e que lhes é permitido dizer. No 

CDS/PP de Oliveira do Bairro preza-se muito a liberdade não só no papel mas também na 

prática, não sendo um rebanho de cordeiros que seguem obedientemente o seu cão de fila. ----  

 ----------- Recordou que o Executivo Municipal anunciou que a Feira do Cavalo tinha tido um 

custo líquido de 45.000,00 € (quarenta e cinco mil euros). Depois de ter solicitado alguns 

esclarecimentos, informou ter recebido uma carta da Câmara Municipal a informar que o custo 

com Pessoal teve um acréscimo relativamente aos restantes meses 5.681,00 € (cinco mil 

seiscentos e oitenta e um euros), que os serviços de restauração prestados foram de 4.238,00 

€ (quatro mil duzentos e trinta e oito euros). Quer isto dizer que a acrescer aos 45.000,00 € 

(quarenta e cinco mil euros) anunciados devem ser acrescidos mais 10.000,00 € (dez mil 

euros) de custos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em atenção que o Presidente da Câmara costuma comparar este evento com a 

FIACOBA, relembrou que são eventos muito diferentes, organização diferentes, objectivos 

diferentes e sobretudo interesses diferentes, pois a FIACOBA tem interesse para a 

generalidade da população, enquanto que a Feira do Cavalo tem interesse para apenas uma 

minoria. Por este motivo, referiu que seria bom que os paladinos do rigor passassem das 

palavras aos actos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que na última Sessão Ordinária da Assembleia Municipal um elemento do 

público alertou os presentes, de que já tinham passado três anos desde que foram nomeados 

os membros para o Conselho Municipal de Segurança. Tendo ficado surpreendido com essa 

demora, questionou igualmente o Presidente da Câmara sobre o assunto. Contudo o 

Presidente da Câmara não deu qualquer resposta sobre o assunto. -------------------------------------  
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 ----------- Por este facto, estranhou a explicação que foi reproduzida pela imprensa, de que o 

atraso verificado se tinha ficado a dever ao atraso do Ministério Público em nomear o seu 

representante, pelo que, questionou, se durante estes três anos a Câmara Municipal não 

tomou diligências no sentido de que aquela nomeação fosse levada a efeito, pois ao tomar 

somente agora posse, a Comissão que deveria ter uma duração de cerca de quatro anos, terá 

menos de um ano para cumprir as suas obrigações. ---------------------------------------------------------  

 ----------- 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 – 

iniciou a sua intervenção referindo que não irá responder a insinuações que foram proferidas, 

desafiando a quem as fez que as concretize, pois considera que se deve chamar as pessoas 

pelos nomes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à questão do Regulamento, referiu que a decisão do Executivo 

Municipal foi suportada pelos Pareceres dos Juristas da Autarquia e pela Assessoria Avençada 

dos Escritórios do Dr. Pais do Amaral. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que diz respeito às comemorações do Dia do Idoso, relembrou que o Executivo 

Municipal é liderado pelo PPD/PSD, pelo que é este que decide onde leva a efeito aquelas 

mesmas comemorações. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Manifestou o seu apreço pela coragem que o Presidente da Junta de Freguesia de 

Oliveira do Bairro teve em vir à Assembleia Municipal defender os interesses de Oliveira do 

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

 ----------- Apesar de considerar razoável que se queiram ver mais obras na Freguesia da 

Mamarrosa, contudo as mesmas só serão levadas a efeito quando houver possibilidade para 

tal, uma vez que as verbas apesar de estarem previstas não significa que a obra se inicie 
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nesse mesmo ano, garantem isso sim, que a obra é efectivamente para executar. -----------------  

 ----------- Informou que a negociação com vista à aquisição dos terrenos junto ao IEC estão 

bem encaminhadas e servirá para embelezar aquele espaço central da Freguesia da 

Mamarrosa que incluirá obrigatoriamente a questão da Casa Mortuária, sendo este um assunto 

que será ao seu tempo analisada com os responsáveis da Igreja. ---------------------------------------  

 ----------- Sobre a iluminação exterior do IEC referiu haver uma pressão da Câmara Municipal 

junto do empreiteiro e da EDP, dado que terá havido uma falha do empreiteiro na remessa de 

um documento para a EDP e daí as demoras que surgiram. -----------------------------------------------  

 ----------- No que diz respeito à Alameda, recordou que o que estava previsto pelo anterior 

Executivo Municipal, liderado pelo CDS/PP, para aquele local, era somente proceder a uma 

repavimentação dos três quilómetros do arruamento. Por este motivo, o actual projecto, nada 

tem a ver com aquele. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que o projecto contempla a substituição da Rede de Águas e de Saneamento, 

pois são as Redes mais antigas do Concelho e aí vai-se despender 1/3 do valor total dos 

custos previstos para a Nova Alameda da Cidade. Contempla ainda a pavimentação, 

lancilagem e construção de passeios e ainda a construção de seis espaços de lazer e 

respectivo mobiliário urbano. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do que é contemplado no projecto, não se deve tapar os olhos da população 

referindo que já havia algo vindo de trás, dado que são projectos completamente diferentes. ---  

 ----------- Quanto à questão da preservação do imóvel da antiga Casa de Câmara e Cadeia de 

Oliveira do Bairro, relembrou que se o edifício fosse considerado assim tão importante, 

concerteza que o anterior Executivo Municipal, que teve dezasseis anos no poder, teria levado 

a efeito algo no sentido de o preservar. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que na última Sessão da Assembleia Municipal tinha dado a informação que 
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tinha acabado de receber a indicação do Ministério Público do elemento que iria integrar o 

Conselho Municipal de Segurança. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda no que diz respeito à questão da Alameda, referiu que o Membro Carlos 

Conceição confirmou que tinha feito uma participação junto do Ministério Público, referindo que 

a demolição do antigo imóvel da Casa de Câmara e Cadeia de Oliveira do Bairro tinha sido 

demolida 03/01/2007 à revelia do Ministério Público. Ora, tal não corresponde à verdade, dado 

possuir documentos provenientes do Ministério Público, em que este refere em 21/12/2006, 

que se fosse decidida a demolição do imóvel, deveria a mesma ser precedida do envio ao 

Tribunal, cópia da Acta em que essa demolição foi deliberada pelo Executivo Municipal, a fim 

de ser intentada uma eventual impugnação desse acto. Esta solicitação foi cumprida por parte 

da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro que remeteu os documentos solicitados em 

29/12/2006, pelo que não é verdade que a demolição foi levada a efeito à revelia do Ministério 

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

 ----------- Mais disse que a Providência Cautelar foi solicitada pelo Membro Carlos Conceição e 

não pelo Procurador do Ministério Público, solicitação esta, que foi levada a efeito antes de 

ocorrer a última Sessão da Assembleia Municipal, onde, aquele Membro, não pronunciou uma 

única palavra sobre o que tinha feito. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu ainda que, apesar de todos os imponderáveis, os alargamentos e o tratamento 

urbano prosseguem, pelo que, de facto, a Alameda será de facto uma realidade, para bem de 

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

 ----------- Mais disse que certas pessoas estão a tentar enganar premeditada e deliberadamente 

os Munícipes de Oliveira do Bairro, ao ponto de até o Presidente da Comissão Política do 

CDS/PP referir que toda esta situação dá jeito ao PPD/PSD. ----------------------------------------------  

 ----------- Considerou estranho o grau de intimidade entre o Membro Carlos Conceição e o 

Procurador do Ministério Público, dado que aquele Membro afirmou na Comunicação Social 
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que foi o Procurador que lhe pediu pessoalmente para solicitar esta última Providência 

Cautelar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

– tendo sido apresentadas à Mesa diversas Propostas para serem votadas pelos Membros da 

Assembleia Municipal, procedeu à leitura da primeira Proposta apresentada pela Bancada do 

PPD/PSD: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Nesta que é a primeira Sessão Ordinária da Assembleia Municipal que reúne após 

o falecimento, no passado dia 30 de Outubro, de uma das maiores figuras da democracia e do 

municipalismo do nosso Concelho, o Sr. Dr. Alípio Sol, que nos numerosos cargos e funções 

que ocupou ao longo de toda a sua vida enquanto político e dirigente associativo dos quais se 

destaca apenas a título de exemplo, o facto de ter sido o primeiro Presidente da Câmara 

Municipal eleito após o 25 de Abril de 1974 e de ter acumulado a Presidência do Executivo 

Municipal com a presença em várias Direcções da Associação Nacional de Municípios 

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

 ----------- Por se tratar de um político e cidadão com incontornáveis e significativos serviços 

prestados à causa pública a Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro recomenda: --------------  

 ----------- 1.º - Que se comunique à família e à população do Concelho de Oliveira do Bairro, um 

Voto de Pesar, desta Assembleia, pelo falecimento do Sr. Dr. Alípio Sol; ------------------------------  

 ----------- 2.º - A atribuição, pelo Executivo Municipal, de uma Medalha de Mérito Municipal a 

título póstumo; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3.º - Que a Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, na pessoa do seu Presidente, 

solicite a atribuição em tempo oportuno, do nome do Sr. Dr. Alípio Sol a uma rua ou praça da 

freguesia de Oliveira do Bairro. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro esclarece que esta nossa posição só 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 29.12’08   37|115 

hoje é tomada oficialmente por regimentalmente não o poder ter sido anteriormente, como seria 

nossa intenção …” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Recordou que, no seguimento da Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal 

realizada em Outubro, a Mesa da Assembleia Municipal tomou a iniciativa de comunicar à 

família o Voto de Pesar que foi nessa Sessão aprovado por unanimidade. ----------------------------  

 ----------- JORGE DIOGO CARDOSO MENDONÇA  – apesar de manifestar a sua concordância 

com o proposto, referiu ter algumas dúvidas de como é que a Assembleia Municipal poderá 

recomendar algo a uma Assembleia de Freguesia. -----------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA  – referiu que a Mesa da 

Assembleia Municipal poderá endereçar à Junta de Freguesia aquela mesma sugestão, 

contudo, se se verificar a inexistência de fundamentação legal, certamente que o Presidente da 

Junta de Freguesia presente irá ter esta sugestão em atenção. -------------------------------------------  

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

– confirmou que efectivamente a Assembleia Municipal não poderá endereçar qualquer 

recomendação à Junta ou Assembleia de Freguesia. --------------------------------------------------------  

 ----------- Neste sentido, apenas fará sentido votar a presente proposta baseando-se os 

Membros da Assembleia Municipal apenas no seu segundo ponto, ou seja, a recomendação à 

Câmara Municipal de atribuir ao Dr. Alípio Sol, uma Medalha de Mérito Municipal a título  

póstumo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por se ter ausentado momentaneamente da sala onde se desenrolavam os presentes 

Trabalhos, não participou na votação da presente Proposta o Membro da Assembleia Municipal 

João Paulo Castelo da Assunção Sol. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efectuada a votação, o Voto de Pesar, apresentado pelo Membro Nuno Barata, foi 

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

– seguidamente procedeu à leitura do Requerimento apresentado pelo Membro André 

Chambel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Requerimento -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando que em 10 de Julho de 2008 foi aprovada pela Câmara Municipal de 

Oliveira do Bairro a Proposta de Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo e 

Outros Apoios aos Alunos do Ensino Superior;-----------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando que em 11 de Setembro de 2008, a Câmara Municipal de Oliveira do 

Bairro aprovou uma rectificação da dita proposta, no sentido de dispensar a aprovação do 

mencionado regulamento por esta Assembleia Municipal; --------------------------------------------------  

 ----------- Considerando que os antecedentes relativos à dita proposta regulamentar conduzem 

à dúvida quanto à legalidade da aprovação desse regulamento sem submissão do mesmo à 

apreciação e votação desta Assembleia Municipal; -----------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando que aludido regulamento consagra no seu art. 2º que o mesmo 

«estabelece as normas de atribuição de bolsas de estudo e outros apoios por parte do 

Município de Oliveira do Bairro a estudantes residentes no concelho, inscritos e matriculados 

em estabelecimentos de ensino superior públicos ou privados no país ou no estrangeiro, tendo 

por objectivo a comparticipação nos encargos com a sua frequência»; ---------------------------------  

 ----------- Considerando que o referido regulamento contempla no seu art. 3º que o mesmo 

abrange «todos os estudantes, nacionais ou equiparados em termos legais, que estejam 

matriculados em estabelecimentos de ensino superior e que residam no concelho de Oliveira 

do Bairro»; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando que, face ao respectivo objecto e âmbito de aplicação, o dito 

regulamento tem eficácia inequivocamente externa, estando assim sujeito à previsão do art. 
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53º, nº 2 al. a) da Lei nº 169 / 99, de 18 de Setembro com a redacção que lhe foi dada pela Lei 

nº 5 – A / 2002, de 11 de Janeiro, sendo a sua aprovação da competência desta Assembleia 

Municipal; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando que a preterição da deliberação da Assembleia Municipal na aprovação 

do dito regulamento, pode constituir acto nulo e de nenhum efeito; --------------------------------------  

 ----------- A Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro delibera, para cabal esclarecimento da 

situação, requerer à CCDRC um parecer que esclareça: ----------------------------------------------------  

 ----------- a) se, atendendo ao âmbito da respectiva aplicação, o dito regulamento tem ou não 

eficácia externa; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- b) se a definitiva aprovação do dito regulamento é ou não da exclusiva competência 

da Câmara Municipal (nos termos do art. 64º, nº 7 al. a) da Lei nº 169 / 99, de 18 de Setembro 

com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº 5 – A / 2002, de  11 de Janeiro) ou se, pelo 

contrário, carece de aprovação por esta Assembleia Municipal (nos termos do art. 53º, nº 2 al. 

a) da Lei nº 169 / 99, de 18 de Setembro com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº 5 – A / 

2002, de  11 de Janeiro). ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A dita solicitação será promovida pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, de 

acordo com o previsto no art. 5º, al. e) da Portaria nº 528 / 2007 de 30 de Abril …” -----------------  

 ----------- Informou que neste último parágrafo a alínea e) está mal invocada, pois a mesma 

reporta-se a algo completamente diferente, pelo que deve ser corrigida, devendo ler-se antes 

alínea f).  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA  – existindo já um Parecer, 

considerou relevante que o mesmo fosse distribuído aos Membros da Assembleia Municipal. --  

 ----------- Seguidamente questionou se os Membros da Assembleia Municipal devem votar um 

requerimento apresentado à Mesa. --------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- JORGE FERREIRA PATO  – referiu que convinha esclarecer o motivo pelo qual foi 

entregue o presente requerimento. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou, que a Câmara Municipal aprovou um Regulamento de Atribuição de Bolsas 

de Estudo há já alguns meses, tendo o mesmo sido subscrito em Reunião de Câmara e 

remetido à Assembleia Municipal para aprovação. Contudo o mesmo possuía tantos erros, 

gralhas e omissões, que o Executivo Municipal optou por o retirar da Ordem do Dia. Passados 

que foram bastantes meses, a Câmara Municipal aprovou um novo Regulamento e decidiu não 

o remeter à Assembleia Municipal, tendo-se socorrido de um Parecer, Parecer este que parece 

ter sido encomendado. Pelo que a este respeito questionou quanto é que tinha custado esse 

mesmo Parecer. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou ainda lamentável e uma falta de respeito pelos Membros da Assembleia 

Municipal, que tenha vindo um Regulamento para ser aprovado, tenha sido retirado porque 

continha erros que foram detectados pelos Membros da Assembleia Municipal e entretanto, por 

vergonha ou falta dela, não volte a ser presente à Assembleia Municipal. -----------------------------  

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

– referiu haver uma questão formal que foi levantada pelo Membro Nuno Barata. De facto o 

requerimento apresentado à Mesa não pode ser objecto de votação, pelo que o seu título 

deverá ser alterado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS FEVEREIRO CHAMBEL  – respondendo a esta questão, 

chamou à atenção dos presentes que a alínea d) do n.º 2 do art.º 38.º do Regimento da 

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

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

– referiu que o art.º 48.º explicita o que é entendido como requerimentos apresentados na 

Assembleia Municipal e que nada tem a ver com o conteúdo do documento apresentado, pelo 

que sugeriu que fossem efectuadas as alterações necessárias ao documento, sendo o mesmo 
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votado a seguir às demais Propostas que a Mesa tem para colocar à votação. ----------------------  

 ----------- Seguidamente procedeu à leitura de uma Proposta apresentada pelo Membro Jorge 

Mendonça. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Voto de Congratulação -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Instituto do Desporto de Portugal, I. P., atribuiu à Associação Desportiva, Recreativa 

e Educativa da Palhaça – ADREP, e ao treinador Renato Duarte, os Troféus “Reconhecer o 

Mérito 2007”, como reconhecimento do facto de terem sido os que mais se evidenciaram na 

última época. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A atribuição destes troféus, é uma homenagem pública ao abnegado trabalho que, em 

prol do desporto tem, paulatinamente, vindo a ser desenvolvido nos últimos anos pela ADREP, 

que por isso mesmo é já uma potência do atletismo de formação na região Centro e uma das 

maiores a nível nacional. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Face a esta atribuição, que muito honra a vila da Palhaça e o próprio concelho, a 

Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro delibera congratular-se com o reconhecimento da 

ADREP, enquanto associação concelhia. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais se delibera comunicar a aprovação deste voto de congratulação à Direcção da 

ADREP …” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo nenhum Membro da Assembleia Municipal que desejasse intervir sobre 

esta proposta, foi a mesma colocada à votação. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Efectuada a votação, o Voto de Congratulação, apresentado pelo Membro Jorge 

Mendonça, foi Aprovado por Unanimidade dos Membros da Assembleia Municipal. -------------  

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

– procedeu à leitura da Proposta seguinte apresentada igualmente pelo Membro Jorge 

Mendonça. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- “… Voto de Pesar -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em conta o falecimento de Ventura Esteves Alexandrino, que exerceu o cargo 

de Presidente da Junta de Freguesia de Oiã de 1976 a 1985, cuja intervenção cívica e política 

aliada ao relacionamento cordial com aqueles com quem privou, foram marcas do seu 

empenhamento na resolução dos problemas da população de Oiã, a Assembleia Municipal de 

Oliveira do Bairro delibera aprovar um voto de pesar como expressão de uma justa 

homenagem à sua memória. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais se delibera a comunicação da aprovação deste voto à Família enlutada …” -------  

 ----------- Não havendo nenhum Membro da Assembleia Municipal que desejasse intervir sobre 

esta proposta, foi a mesma colocada à votação. ---------------------------------------------------------------  

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

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

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

– seguidamente procedeu à leitura de uma outra Proposta apresentada igualmente pelo 

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

 ----------- “… Voto de Pesar -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É sempre difícil, em poucas palavras, sintetizar a vida de alguém que foi grande 

durante toda a sua vida.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Dr. Alípio da Assunção Sol, que dedicou uma grande parte da sua vida aos outros, 

foi um democrata, um combatente de causas e um político inteligente e íntegro, que teve um 

papel importante na implementação do poder local no concelho de Oliveira do Bairro tendo 

sido, durante 21 anos, um autarca exemplar que dignificou a política concelhia enquanto 

Presidente (quatro mandatos) e Vereador (1 mandato) da Câmara, e como Membro desta 

Assembleia Municipal (1 mandato). --------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Como expressão de uma justa homenagem à sua memória, a Assembleia Municipal 

de Oliveira do Bairro delibera aprovar um voto de pesar. ----------------------------------------------------  

 ----------- Mais se delibera a comunicação da aprovação deste voto à Família enlutada …” -------  

 ----------- Não havendo nenhum Membro da Assembleia Municipal que desejasse intervir sobre 

esta proposta, foi a mesma colocada à votação. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Por se ter ausentado momentaneamente da sala onde se desenrolavam os presentes 

Trabalhos, não participou na votação da presente Proposta o Membro da Assembleia Municipal 

João Paulo Castelo da Assunção Sol. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

– tendo sido a proposta do Membro André Chambel alterada, ou seja, deixa de a mesma ser 

titulada como requerimento, passando a ser uma Proposta, foi a mesma colocada à votação. --  

 ----------- Efectuada a votação, a Proposta, apresentada pelo Membro André Chambel, obteve a 

seguinte votação: 11 Votos Contra , 1 Abstenção, e 15 Votos a Favor , pelo que foi Aprovada 

por Maioria dos Membros da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------  

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

– tendo em atenção que se irá entrar no Período da Ordem do Dia, referiu que importa 

deliberar no sentido de se incluir os dois assuntos em aditamento à presente Ordem de 

Trabalhos e que são os seguintes: Processo n.º 33I/2008 – Declaração de Interesse Público 

Municipal para Ampliação do Imóvel da Empresa Metalcertima – Indústria Metalomecânica, 

S.A., sito na Rua Industrial, Freguesia de Oliveira do Bairro e ainda Ofício da União Desportiva 

de Bustos em que Solicita a Classificação da Actividade Exercida como de Interesse Municipal, 

sendo dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia Municipal para se pronunciar sobre 
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este aspecto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JORGE FERREIRA PATO  – sobre este pedido de aditamento, referiu ter sido 

contacto pelo Presidente da Mesa da Assembleia Municipal na última sexta-feira, onde lhe foi 

transmitido a necessidade de incluir estes dois assuntos na presente Sessão da Assembleia 

Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que na opinião dos elementos da Bancada do CDS/PP, os assuntos em 

causa deveriam ser adiados para uma próxima Sessão da Assembleia Municipal, ainda que a 

realizar extraordinariamente, porque existe uma manifesta falta de informação na 

documentação entregue e ainda alguma falta de tempo para analisar a mesma. --------------------  

 ----------- Acrescentou ainda que os Membros da Bancada do CDS/PP prescindem das senhas 

de presença a que teriam direito, se essa mesma Assembleia Municipal Extraordinária for 

convocada para discutir, analisar e votar estes dois assuntos. --------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO  – referiu que o que está em 

causa em ambos os assuntos, é a Declaração de Interesse Municipal, contudo, pela análise 

que efectuou sobre a documentação entregue, constatou que a informação sobre o assunto da 

União Desportiva de Bustos é suficiente para a tomada de uma decisão. Já no que diz respeito 

a idêntico pedido formulado pela empresa Metalcertima, quase nenhuma informação foi 

remetida, ou seja, os Membros da Assembleia Municipal não têm o conhecimento do que leva 

aquela empresa a pedir o interesse municipal. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do que expôs sugeriu, em nome da Bancada do PS, que o assunto relativo à 

União Desportiva de Bustos poderia ser discutido, analisado e votado, sendo o assunto relativo 

à empresa Metalcertima analisado numa futura Sessão da Assembleia Municipal, dado ser 

insuficiente a informação apresentada. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JORGE DIOGO CARDOSO MENDONÇA  – estando marcada uma segunda reunião 

da presente Sessão da Assembleia Municipal, referiu que estes dois assuntos poderiam ser aí 
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discutidos desde que fosse entregue aos Membros da Assembleia Municipal a documentação 

necessária para um cabal esclarecimento do que se pretende com a aprovação dos mesmos, 

isto, apesar de não poder estar presente na mesma. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu desconhecer a fundamentação legal relativamente aos dois pedidos 

formulados, pois foi afirmado pelo Presidente da Câmara que só vem à Assembleia Municipal o 

que tem de vir, e relativamente a estes casos em concreto, possui algumas reservas de que tal 

seja efectivamente obrigatório. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que diz respeito ao assunto da Metalcertima é referido que o representante da 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, alertou o Presidente da Comissão da 

Reserva Agrícola, que a competência era da Assembleia Municipal. Considerou estranho este 

alerta, uma vez que o assunto passou pelo filtro da Câmara Municipal e foi aprovado em 

Reunião do Executivo Municipal e aparentemente estava tudo bem. ------------------------------------  

 ----------- Questionou porque é que o Presidente e Vice-Presidente da Câmara se levantaram 

da Mesa e não estão presentes nesta discussão. Tendo lido na Acta da Reunião de Câmara 

que ambos não participaram na discussão nem na votação do assunto da Metalcertima, 

confessou desconhecer os motivos. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Estranhou igualmente que a Informação Técnica seja datada de 17/11/2008, 

reportando-se a um Parecer de 24/11/2008, tendo igualmente um Despacho de agendamento 

para Reunião de Câmara, por parte do Vereador com data de 17/12/2208 e depois tenha uma 

informação dos Serviços Jurídicos, que diz “visto e concordo”, datado de 18/12/2008. -------------  

 ----------- VEREADOR ANTÓNIO AUGUSTO MARQUES MOTA  – considerou que o assunto 

relativamente à União Desportiva de Bustos era de urgente resolução, uma vez que a 

Associação tem um determinado prazo para requerer o Interesse Municipal, com vista à 

aplicação de um coeficiente para cálculo de uma renda a pagar aos proprietários onde está 

instalado o Complexo Desportivo. ----------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Informou que de acordo com a legislação em vigor, a renda a pagar aos proprietários 

é actualizada para um valor normal ao fim de cinco anos, enquanto que se for considerada a 

actividade como de Interesse Municipal, esse prazo será alargado para dez anos. -----------------  

 ----------- Relativamente ao assunto da Metalcertima, confirmou que a Informação Técnica 

contem um lapso no que diz respeito à data, a mesma é datada de 17 de Dezembro e não 17 

de Novembro, sendo o seu Despacho daquele mesmo dia, ou seja 17/12/2008, embora os 

Serviços Jurídicos tenham somente verificado o assunto a 18/12/2008, tendo o mesmo sido 

presente em aditamento na Reunião de Câmara de 20/12/2008. -----------------------------------------  

 ----------- Mais disse que, nos termos do Decreto-Lei n.º 196, pode ser levada a efeito a 

desafectação por Interesse Municipal, contudo, aquela mesma legislação não menciona quem 

é que aprova esse mesmo Interesse Municipal. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- A este respeito, deu a conhecer que respeitante a este mesmo assunto, em 2005, foi 

emitida uma Declaração de Interesse Público, que apenas foi autorizada pela Câmara 

Municipal. Esta questão sobre a necessidade de ser a Assembleia Municipal a aprovar esse 

Interesse Municipal, foi levantada ao Eng.º José Gonçalves, tendo sido o mesmo informado 

que, de acordo com instruções internas, da Direcção Regional de Agricultura, esta entidade 

exige que essa Declaração de Interesse Municipal seja emitida pela Assembleia Municipal.-----  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO  – referiu que mantinha as 

objecções iniciais no que diz respeito à falta de informação sobre o dossier da Metalcertima. ---  

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

– referiu que a Mesa da Assembleia Municipal irá colocar à votação a inclusão de ambos os 

assuntos separadamente à votação. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Colocado à votação a inclusão do assunto Ofício da União Desportiva de Bustos em 

que Solicita a Classificação da Actividade Exercida como de Interesse Municipal, foi 

Deliberado por Unanimidade  dos Membros da Assembleia Municipal, a sua inclusão na 
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presente Ordem de Trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Colocado à votação a inclusão do assunto Processo n.º 33I/2008 – Declaração de 

Interesse Público Municipal para Ampliação do Imóvel da Empresa Metalcertima – Indústria 

Metalomecânica, S.A., sito na Rua Industrial, Freguesia de Oliveira do Bairro, o mesmo obteve 

a seguinte votação: 12 Votos Contra  e 15 Votos a Favor , pelo que não sendo aprovado por 

2/3 dos Membros presentes foi Deliberado Rejeitar  a sua inclusão na presente Ordem de 

Trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

DIA - 5.1. – Apreciação da informação do Sr. Presid ente 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 – 

acerca deste assunto, destacou o início das obras relativas à Construção do Pólo Escolar do 

1.º do Ensino Básico e Educação Pré-Escolar de Oliveira do Bairro, bem como a Adjudicação 

levada a efeito relativo à Construção do Pólo Escolar do 1.º do Ensino Básico e Educação Pré-

Escolar da Palhaça. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Realçou ainda o início das obras de repavimentação da Rua da Bunheira e ainda a 

Beneficiação de diversos Caminhos Agrícolas e Florestais. ------------------------------------------------  

 ----------- Referiu igualmente a adjudicação da Travessa das Cavadas e ainda a adjudicação da 

requalificação da Rua de São Sebastião. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Destacou ainda a montagem de três sistemas de controlo de velocidade, a construção 

do mini campo de jogos na Silveira. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu ainda a conhecer ter sido publicado em Diário da República a listagem das 

expropriações que irão ser efectuadas com vista à construção da Rotunda do Silveiro. -----------  

 ----------- Informou já terem sido entregues as chaves dos edifícios dos caminhos de ferro de 
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Oliveira do Bairro e de Oiã, a fim de os mesmos começarem a ser ocupados pelas 

Associações com quem foi celebrado o respectivo Protocolo de cedência de utilização 

daqueles espaços. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

escrito à Mesa, pelo que seguidamente se transcreve a mesma na integra: ---------------------------  

 ----------- “… Em nome da Comissão Política e da Mesa do Plenário da JSD de Oliveira do 

Bairro venho apresentar nesta Assembleia um documento que reúne as considerações 

essenciais como aquilo que deva ser, na sua essência, uma Casa Municipal da Juventude, com 

a proposta de actividades a realizar e a dinamizar, quais os serviços que lá se devem encontrar 

sedeados e qual o envolvimento dos jovens com as Associações, Instituições, Serviços 

Públicos, e sociedade em geral. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Casa Municipal da Juventude de Oliveira do Bairro não é uma reivindicação recente 

da JSD de Oliveira do Bairro. No passado, outros documentos foram elaborados, apresentados 

ao PSD, apresentados ao Executivo Municipal em exercício na altura, aprovados em Reunião 

de Câmara e posteriormente, diversas intervenções na Assembleia Municipal foram feitas, quer 

pelos deputados da JSD, quer por outros deputados, no sentido de se avançar com um 

projecto que consideramos estruturante para uma eficaz e funcional política de Juventude no 

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

 ----------- Este é um testemunho actualizado, que não centra a discussão na localização do 

espaço físico, pois entendemos que só após haver uma ideia clara por parte do Executivo 

Municipal sobre quais os serviços e actividades a associar a esta Casa Municipal da 

Juventude, é que se poderão equacionar quais os locais disponíveis que reúnem as condições 

dignas e adequadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Uma Casa Municipal da Juventude deverá ser um espaço privilegiado para o contacto 

e convívio social, para o lazer e conhecimento, tendo como público-alvo preferencial os jovens 

de todo o Concelho. Pretende-se que seja um local onde se congreguem, não só as iniciativas 

da própria Casa Municipal da Juventude, mas também, as iniciativas e projectos propostos 

pelos jovens que a frequentarão, de forma a apoiar e incentivar a participação e a iniciativa. 

Desta forma, pretende ser um ponto de partida para o fomento do associativismo, um espaço 

de socialização e de aprendizagem democrática e um factor de combate a formas de exclusão 

e discriminação social. Poder-se-ão invocar inúmeros estudos psicossociais que legitimariam a 

existência destes espaços como forma de combate ao ócio ou “maus caminhos”. Contudo 

entendemos que ainda assim seria redutor, pois mais do que isso, a Casa Municipal da 

Juventude funcionaria como um espaço de trabalho, lazer e informação, com o objectivo de 

colmatar o desinteresse dos jovens por questões culturais e sociais. À sua disposição deverá 

estar um espaço pleno de actividades em que poderão participar, desde a música ao desporto, 

passando pela informática, expressão dramática, artes plásticas, acções de formação, 

exposições, concursos, ocupação de tempos livres, entre muitas outras que os próprios jovens 

poderão conceber. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em termos de valências, a Casa Municipal da Juventude é um espaço que deverá 

proporcionar, nas suas próprias instalações físicas o acesso à informação (revistas, jornais, 

filmes, documentários, Internet, etc.) e documentação (estudos, publicações, revistas 

científicas), formação (salas de estudo e formação) e orientação (aconselhamento profissional, 

aconselhamento psicossocial e familiar), lazer e recreio (jogos, torneios, concursos) exposição 

(pintura, fotografia, desenho, escultura, etc.) e debate (colóquios, conferências, workshops, 

etc.), realização de projectos (iniciativa privada jovem) e centro de recursos multimédia (vídeo, 

dvd, computadores, impressora, fotocopiadora, etc.). --------------------------------------------------------  

 ----------- De uma forma sintetizada vou apresentar um conjunto de actividades que a Casa 

Municipal da Juventude deve dinamizar individualmente e/ou através de parcerias 
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público/privadas de forma a cumprir com os seus objectivos. ----------------------------------------------  

 ----------- Actividades Formativas------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- As actividades formativas que se propõem, pretendem desenvolver, nas diversas 

áreas culturais, um espaço de formação não formal numa vertente de acção pedagógica e 

adequada às exigências do público jovem de Oliveira do Bairro. -----------------------------------------  

 ----------- Os seus principais objectivos consistem em proporcionar aos jovens o contacto com 

as diversas formas culturais, criando espaços de experimentação e de aprendizagem; estimular 

nos jovens a curiosidade nas áreas por eles desconhecidas, levando-os à sua participação e, 

rentabilizar os tempos livres de uma forma lúdica, contribuindo para o desenvolvimento da 

formação pessoal do jovem. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- As áreas são diversas desde: Pintura e Desenho, Língua Gestual Portuguesa, 

Primeiros Socorros e Suporte Básico de Vida, etc. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Artes ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No domínio das artes, pretende-se, com um conjunto vasto de iniciativas, proporcionar 

uma maior e melhor oferta de actividades formativas e lúdicas, estimulando o interesse dos 

jovens e comunidade em geral, pelas referidas “artes”, através do envolvimento dos diversos 

grupos, associações e entidades do Concelho de Oliveira do Bairro. Tais como: Dança, Música, 

Teatro e Cinema. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Concursos ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Concurso Jovem Criador ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O concurso Jovem Criador, pretende promover a participação de todos os jovens 

artistas nas áreas a concurso, Pintura, Desenho, Fotografia ou Escrita, bem como o 

reconhecimento pelo público de novos talentos em Oliveira do Bairro. Para o efeito deverá ser 

criado um regulamento específico e deste concurso deverá ser feita uma exposição de 
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trabalhos, em local nobre, de forma a fomentar o trabalho criativo e original. Deverá decorrer 

em estreita parceria com as escolas do Concelho, segmentado por classes etárias e com 

prémios não monetários, mas sim, didácticos. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Concurso de Bandas --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em atenção a existência de diversas bandas de música no Concelho, deverá 

ser levado a cabo um concurso de carácter anual, de bandas de música, de forma a premiar a 

excelência do trabalho desenvolvido nesta área por imensos jovens do Concelho. Deverá 

decorrer em estreita parceria com as bandas filarmónicas e escolas de música do Concelho de 

Oliveira do Bairro e para o qual deverá também ser criado um regulamento específico, com 

prémios monetários para aquisição de material ou instrumentos. -----------------------------------------  

 ----------- Concurso de Ranchos Folclóricos ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Como património cultural e artístico da nossa região a preservar, os ranchos 

folclóricos do Concelho de Oliveira do Bairro, e muito por força da juventude que os constitui, 

deverão também poder ser alvos de uma medida do género. Assim, propõe-se que seja 

também definido um concurso de carácter anual, com regulamento específico e com prémios 

monetários para aquisição de material ou instrumentos. -----------------------------------------------------  

 ----------- Espaço Internet ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Casa Municipal da Juventude de Oliveira do Bairro deverá possuir um espaço que 

colocará à disposição um conjunto de computadores com acesso gratuito à Internet, onde os 

jovens poderão jogar, participar em Chats e Fóruns, realizar pesquisas para trabalhos, 

construção de páginas Web, blogs, etc. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Das actividades a desenvolver tendo por base estas ferramentas informáticas, 

destacamos aquelas que possam contribuir para a compreensão e aplicação de material 

multimédia, como jogos educativos, lúdicos, consulta de enciclopédias, atlas, entre outros; a 
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participação em Fóruns e Chats e a construção de páginas Web. ----------------------------------------  

 ----------- Servirão também estas ferramentas para apoio à realização de trabalhos de casa, 

projectos escolares e como consulta da vastíssima quantidade de conteúdos que dispõem 

actualmente a Internet. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Neste Espaço Internet deverão ainda decorrer actividades puramente de 

entretenimento, jogos, com dia e horário definido, de forma a cativar ainda mais os jovens para 

a utilização destas ferramentas. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Programas de Ocupação de Tempos Livres --------------------------------------------------------  

 ----------- Semana da Juventude -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Umas das iniciativas a considerar seria a realização de uma Semana da Juventude, 

que pretenderia promover um conjunto diversificado de actividades de cariz artístico, cultural, 

desportivo, recreativo e de sensibilização, especificamente direccionadas aos interesses e 

vocações dos jovens, promovendo, simultaneamente, a formação de futuros públicos activos e 

participativos. Seriam abrangidas áreas como a música, teatro, artes plásticas, dança, cinema, 

literatura, multimédia e desporto, contemplando a realização de espectáculos, mostras, 

workshops, debates e outras actividades que se considerem de relevada importância. ------------  

 ----------- Uma vez mais, com a intenção de envolver as escolas, associações, IPSS’s, e a 

sociedade em geral, dar-se-ia lugar à criação de espaços diversos que permitiriam a 

participação destas várias entidades do concelho, no intuito de mostrar e divulgar o trabalho 

desenvolvido pelas mesmas, enriquecendo o programa de actividades dirigido à camada 

juvenil, mas promovendo, igualmente, a participação activa de toda a comunidade. ----------------  

 ----------- Campos de Férias ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De uma forma genérica, os Campos de Férias pretendem proporcionar a ocupação 

saudável e divertida dos jovens, através da realização de actividades artísticas, recreativas, 
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desportivas e educativas, aliados à criação de espaços de convívio e lazer, fomentando a 

auto-estima e valorização pessoal, bem como estimular a sua participação activa. ------------------  

 ----------- Campanha de Recolha de Bens ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Após um diagnóstico a realizar junto das Associações de Solidariedade Social do 

nosso Concelho, sobre quais as suas necessidades mais prementes e após a celebração de 

protocolo de colaboração entre as entidades escolhidas e a Casa Municipal da Juventude, 

numa estreita colaboração com os Serviços Sociais da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, 

deverá a Casa Municipal da Juventude desenvolver uma actividade permanente de recolha de 

bens (roupa, alimentos, brinquedos, material escolar, etc.) de forma a proporcionar uma ou 

mais vezes por ano às Instituições protocoladas a atribuição de bens identificados como os 

mais necessários para a boa prestação de serviços à sua comunidade alvo. Esta campanha 

deverá ser permanente, mas tendo dias específicos orientados exclusivamente para esta 

actividade. Serão solicitados a contribuir com os excessos que têm nas suas próprias casas, 

numa primeira instância, os jovens e os familiares destes que frequentam a Casa Municipal da 

Juventude, e numa segunda instância, a população em geral, em colaboração com o comércio 

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

 ----------- Bolsa de Voluntariado Jovem ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Casa Municipal da Juventude deverá acolher a bolsa de voluntariado municipal, 

actualmente associada à divisão de Acção Social e Família, e estar vocacionada para o diálogo 

permanente com as Associações do Concelho, de acordo com a oferta existente no nosso 

Concelho. A atitude pró activa será fundamental para o desenvolvimento desta iniciativa. 

Deverão ser estabelecidos protocolos com as Associações que estiverem interessadas e 

reunirem as condições necessárias para o acolhimento e acompanhamento de jovens 

voluntários. A estes deverá ser entregue um certificado que comprove o seu contributo. ----------  

 ----------- Criação do Cartão-Jovem Municipal -------------------------------------------------------------------  
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 ----------- O Cartão-Jovem Municipal é uma modalidade de Cartão Jovem Euro <26, que resulta 

de uma pareceria entre a Movijovem, entidade sob a tutela da Secretaria de Estado da 

Juventude e do Desporto, e os Municípios de todo o país. Em Dezembro de 2005 foi assinado 

um Protocolo de Cooperação entre a Movijovem e a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, que faz o enquadramento desta iniciativa. ----------------------------------------------------  

 ----------- O Cartão-Jovem Municipal tem uma imagem que congrega a imagem do 

Cartão-Jovem Euro <26 com elementos identificativos do Município. Todos os jovens 

residentes no Município, com idade entre os 12 e os 25 anos de idade, inclusive podem ter o 

Cartão, beneficiando das seguintes vantagens: as do Cartão-Jovem Euro <26, a nível Nacional 

e Europeu, as vantagens que o Município decidir atribuir nos seus equipamentos e 

taxas/serviços; e, as vantagens que as entidades angariadas pelo Município desejassem dar a 

estes portadores do Cartão-Jovem Municipal. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Criação de uma Feira de Emprego --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Criação de um Programa Municipal de Apoio à Iniciativa Jovem ------------------------------  

 ----------- Criação de um Boletim Municipal da Juventude ----------------------------------------------------  

 ----------- Criação de um Site da Casa Municipal da Juventude --------------------------------------------  

 ----------- Quanto ao local adequado, face às circunstâncias económicas e financeiras actuais 

entendemos que a Casa Municipal da Juventude, deve estar situada num local central da sede 

do Concelho e de fácil acessibilidade, não só através de meios próprios mas também através 

dos Transportes de Oliveira do Bairro mais conhecidos como TOB, não sendo necessário 

construir de raiz nenhum equipamento, já que a Casa Municipal da Juventude deve ser o 

centro organizacional das actividades mas utilizando e aproveitando da melhor maneira 

possível os equipamentos públicos e privados que existem em todo o Concelho. Como mera 

sugestão, entendemos que o edifício onde actualmente se encontra a Escola Básica do 1.º 

Ciclo de Oliveira do Bairro pode ser uma boa solução. ------------------------------------------------------  
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 ----------- Sobre a Casa Municipal da Juventude e sobre algumas actividades que aqui enumerei 

muito mais temos a dizer, mas tendo em atenção o tempo disponível, ficará para próximas 

oportunidades. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De facto algumas das actividades e acções que aqui descrevi já são realizadas não só 

pela Câmara Municipal mas também pelas mais diversas associações do Concelho. O Projecto 

Casa Municipal da Juventude não deve ser apenas um espaço físico com um conjunto de 

actividades, a Casa Municipal da Juventude deve ser o local onde se planeia e se congregam 

todos os esforços quer públicos quer privados para uma melhor formação cultural, social e 

cívica dos jovens do nosso Concelho …” ------------------------------------------------------------------------  

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

– enalteceu a qualidade do documento apresentado, salientando no entanto que melhor seria 

ter sido apresentado no Período Antes da Ordem do Dia. --------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA  – relembrou que o Presidente da 

Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, apesar de ser Presidente da Câmara e desempenhar 

um cargo público, não deixa de ser menos verdade que o mesmo foi eleito nas listas do 

PPD/PSD e por consequência ocupa igualmente um cargo político e por isso mesmo, tem a 

liberdade de participar e manifestar a sua opinião nos artigos das estruturas do Partido do qual 

faz parte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Comentando a frase proferida, de que todas as obras levadas a efeito pelo anterior 

Executivo Municipal são para demolir ou para não fazer, recordou que o “Espaço Inovação” foi 

uma ideia do CDS/PP, embora mal executada pelo anterior Executivo, tendo posteriormente 

sido bem executada e paga pelo actual Executivo Municipal, o que significa que foram levados 

a efeito projectos que não foram ideia do PPD/PSD. Ainda a este respeito relembrou a péssima 

ideia do CDS/PP, de levar a efeito a construção do Parque de Estacionamento Subterrâneo de 

Oiã, resolvido pelo actual Executivo Municipal. -----------------------------------------------------------------  
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 ----------- Referiu que os Membros da Bancada do CDS/PP não devem conhecer o Projecto que 

o anterior Executivo tinha para a E.N. 235, porque em nada se compara com o actual Projecto 

da Alameda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Confessou que gostaria de saber a opinião do líder da Bancada do CDS/PP 

relativamente à obra da Nova Alameda da Cidade e o que entende ser a defesa do superior 

interesse do Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou igualmente, se os Membros da Assembleia Municipal afectos ao CDS/PP, 

pretendem que o Projecto seja interrompido, ou se, pelo contrário, desejam que o referido 

Projecto avance. Pretendeu ainda saber qual a posição oficial do CDS/PP relativamente ao 

Projecto da Alameda. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou que os elementos do CDS/PP deveriam igualmente esclarecer se 

concordam ou não com as tentativas legais e respeitáveis de impedir, parar ou atrasar a obra 

da Nova Alameda da Cidade e se se revê nas Providências Cautelares e nas posições 

tomadas a título pessoal de Membros da Assembleia Municipal afectos aquela Bancada e 

ainda por outras figuras do CDS/PP. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que está na Assembleia Municipal para defender certas opções políticas e 

para o fazer deve conhece-las de forma clara, frontal e assumida e a única pessoa que 

conhece que tem uma posição clara, frontal e assumida e que pertence à Bancada do 

CDS/PP, é a do Membro Carlos Conceição. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que os Tribunais tratarão de que houver a tratar e a justiça falará mais alto, 

importa é, na Assembleia Municipal, saber se os Membros do CDS/PP pretendem a obra da 

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

 ----------- Esclareceu que o “Espaço Inovação” não se destina apenas à realização da Feira do 

Cavalo, pois no decurso do presente ano desenrolaram-se naquele espaço diversas 

actividades, uma vez que o investimento efectuado tem de ser dinamizado, mas para tal é 
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necessário despender algumas verbas em eventos que dêem alguma visibilidade, sendo 

inquestionável que a Feira do Cavalo foi um evento de grande visibilidade do Concelho de 

Oliveira do Bairro e certamente que outros virão, daí ter alguma dificuldade em saber como é 

que o CDS/PP defendia o projecto e o desenvolvimento de grandes eventos naquele espaço 

sem gastar dinheiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS  – confessou não entender como é que existem 

certas obras que vão passando de Plano Plurianual em Plano Plurianual, nunca chegando a 

ser levadas a efeito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou correcta a escolha, por parte do Executivo Municipal, da área de 

educação como intervenção prioritária no Concelho. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que existem outras áreas que deveriam ser igualmente consideradas como 

prioritárias, nomeadamente a que se prendem com questões rodoviárias, nomeadamente a 

questão das rotundas, pois é uma situação que se mantém igual há três anos atrás, pois há já 

três anos que se fala na rotunda da Perrães, na rotunda da Zona Industrial de Oiã que continua 

a estrangular o trânsito no local, na rotunda do Silveiro e ainda a rotunda da Rua da ADREP. --  

 ----------- A este respeito referiu que o Executivo anterior tinha sempre o argumento de que era 

uma Instituição da Administração Central que não dava seguimento ou que entravava os 

Processos, contudo, verificava-se que pela região iam sendo construídas outras rotundas, 

considerando por isso mesmo, este argumento como sendo falacioso. ---------------------------------  

 ----------- Apesar de se poder observar na Actividade Municipal que estão a ser expropriados 

terrenos com vista à implementação de diversas rotundas, mencionou que gostaria que até ao 

final do actual Mandato, as rotundas que referiu fossem efectivamente construídas. ---------------  

 ----------- Em relação às passadeiras elevadas e apesar de ter sido construído uma no Centro 

de Oiã que, tanto se conseguiu aperceber, agradou à população daquela Freguesia, contudo 

estava prometida a construção de mais vinte passadeiras elevadas em todo o Concelho. No 
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entanto o Concurso que foi levado a efeito foi anulado uma vez que os valores eram bastante 

elevados. Reiterou a necessidade de se levar a efeito a construção das passadeiras elevadas.  

 ----------- Referiu que a construção de rotundas e de passadeiras são uma forma de regularizar 

o trânsito automóvel e evitam muitas das vezes os acidentes. ---------------------------------------------  

 ----------- Mais disse ser mencionado na Actividade Municipal, uma reunião havida com o 

Secretário de Estado das Comunicações, pelo que procurou saber o ponto de situação em 

relação à futura ligação à A1, à A32 e em relação à Variante à E.N. 235. ------------------------------  

 ----------- Na sua opinião a taxa de cobertura da Rede de Saneamento está ainda muito aquém 

do que deveria ser, pois pode-se observar na Informação da Actividade Municipal, ter havido 

uma série de obras em diferentes Freguesias do Concelho, relembrando a existência de uma 

rua no lugar da Silveira que possui bastantes habitações e que ainda não foi contemplada com 

a construção da rede de saneamento. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Embora tenha sido anulado o Concurso para a construção de extensões de rede em 

2008, confessou esperar que as mesmas fossem construídas em 2009, nomeadamente nas 

ruas mais importantes que não possuem o saneamento. ---------------------------------------------------  

 ----------- Saudou com agrado o levantamento que está a ser realizado, do cadastro das redes 

de abastecimento de água e saneamento do Concelho, porque assim se poderá perceber 

melhor onde é que faltam aquelas infra-estruturas básicas. ------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à questão da Alameda, referiu que gostava de saber concretamente o 

porquê de a situação se encontrar parada, representando uma grande contradição que o 

CDS/PP diga que nada tem a ver com a situação e que os argumentos apresentados pelo 

Executivo Municipal servem apenas para demonstrar que não pretendem que a obra se faça 

pois não tem dinheiro para a levar por diante. Na qualidade de representante do PS gostava de 

saber quem tem efectivamente razão e quem são as pessoas que concordam ou não com a 

execução daquela obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- MANUEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA  – relembrou que há já bastante tempo que 

solicitou que fossem construídos os muros entre o limite da Freguesia do Troviscal e a Rotunda 

da Ti Maria, contudo até ao momento essa obra ainda não foi executada, pelo que a não ser 

realizada rapidamente e na qualidade de proprietário de um dos terrenos confinantes não 

cederá qualquer parcela.----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que na E.M. 596, existe uma curva, chamada de curva do Quintaneiro que no 

Inverno tem sempre gelo o que origina um grande número de acidentes, em especial de quem 

vem de Bustos para Oliveira do Bairro, pelo que, a haver beneficiação do arruamento, é da 

opinião que se deveria tentar negociar e adquirir a Adega do Quintaneiro. ----------------------------  

 ----------- Naquele mesmo arruamento e tendo em conta que num dos troços foi já levado a 

efeito a respectiva beneficiação, contudo houve postes de iluminação que ficaram na estrada, 

pelo que considerou que se deveria proceder a um realinhamento dos mesmos. --------------------  

 ----------- Tendo em atenção que foi instalado um sistema de controlo de velocidade entre o 

Sobreiro e a Palhaça, solicitou que idêntico equipamento fosse igualmente colocado junto ao 

Barrilito e ainda junto à Escola da Quinta Nova. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que deveria ser prevista uma verba que permitisse repor a pintura nas 

passadeiras sempre que a mesma começa a desaparecer. ------------------------------------------------  

 ----------- Solicitou que fosse incluído no Projecto da Reabilitação da Rua do Depósito da Água, 

a colocação de iluminação na Rua da Igreja. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Recordou que foi uma das primeiras pessoas a elogiar o Projecto da Nova Alameda 

da Cidade, tendo ficado bastante agradado por verificar que a “Casa Verde” já se encontra 

recuperada, o que dá uma outra imagem àquele local. ------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS FEVEREIRO CHAMBEL  – reiterou que o problema da 

Alameda é Técnico-Jurídico, reafirmando igualmente não ser contra o Projecto da Nova 
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Alameda da Cidade, somente revelou estar contra a decisão da Câmara Municipal em demolir 

a Antiga Casa de Câmara e Cadeia de Oliveira do Bairro. --------------------------------------------------  

 ----------- Ainda a este respeito relembrou que o Ministério Público solicitou à Câmara Municipal 

que qualquer decisão que fosse tomada relativa à demolição ou não da Antiga Casa de 

Câmara e Cadeia de Oliveira do Bairro, deveria ser comunicada a fim de a respectiva decisão 

ser ou não impugnada. A Reunião de Câmara que deliberou tal acto, ocorreu no dia 28 de 

Dezembro, a comunicação ao Ministério Público foi efectuada no dia 29 de Dezembro ao fim 

da tarde e por fax, a demolição foi levada a efeito no dia 3 de Janeiro. Sucede que o 

Presidente da Câmara se esqueceu de mencionar que as férias judiciais ocorreram entre 23 de 

Dezembro e 3 de Janeiro, ou seja, o Ministério Público não tinha forma de impugnar a decisão 

em tempo útil. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Procurou saber de que se tratava o Projecto GAJO e onde é que o mesmo será 

sedeado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu os parabéns ao Executivo Municipal pelo facto de se ter conseguido que o 

Tribunal de Família e Menores se mantenha em Oliveira do Bairro conforme o previsto 

inicialmente, lamentando no entanto que, com a recuperação da “Casa Verde” se tenha 

perdido os tectos em estuque de gesso e o interior já não se parece com o Tribunal de Família 

de Aveiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou que o Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a alunos do 

Ensino Superior é bastante importante para muitas famílias fazerem com que os seus filhos 

tenham uma melhor educação, tendo seguidamente elencado algum do articulado com o qual 

não concordava ou possuía algumas reservas, tendo de seguida questionado quantas 

candidaturas é que foram aprovadas no corrente ano. -------------------------------------------------------  

 ----------- Acerca das actividades promovidas no “Espaço Inovação”, referiu que se realizam os 

eventos que o Executivo Municipal entende que devem ser realizadas, contudo, na sua opinião, 
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ainda não houve uma actividade que promovesse efectivamente a inovação naquele espaço, 

como seria por exemplo uma Feira do Empreendedorismo ou uma Feira do Emprego, pelo 

contrário existe um exagero nas Feiras direccionadas com o hipismo, que apesar de poderem 

ser inovadoras só chama os que estão ligados aquele ramo, não tendo a população de Oliveira 

do Bairro aderido como devia a essas mesmas actividades. Questionou ainda quanto custou o 

Circuito Hípico Indoor. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que diz respeito ao site municipal, informou ter sido publicado um estudo por parte 

do Laboratório de Estudo e Desenvolvimento da Sociedade de Informação da Universidade do 

Minho, que elabora um Relatório Anual da presença na Internet das Câmaras Municipais, neste 

caso no ano de 2007. Tendo pesquisado o nome de Oliveira do Bairro naquele mesmo estudo, 

tendo verificado que aparece a descrição “Erro no Acesso” e é simplesmente esta a avaliação 

do site municipal naquele mesmo Relatório, isto porque eles efectuam um primeiro acesso e 

por acaso o site da Câmara Municipal estava “em baixo” e não conseguiram aceder, numa 

segunda tentativa e passado um certo período de tempo voltaram a tentar e houve novamente 

falha no acesso, daí não ter sido possível efectuar aquela mesma avaliação. ------------------------  

 ----------- JORGE FERREIRA PATO  – esclareceu o Membro Nuno Barata, nunca ter afirmado 

que o “Espaço Inovação” era só destinado a cavalos e a Fiacoba, relembrando já ter elogiado o 

desenrolar de algumas actividades, nomeadamente as comemorações do Dia Mundial da 

Criança.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que diz respeito à Nova Alameda da Cidade, reafirmou que a sua opinião pessoal, 

era favorável ao Projecto, contudo considerou-o excessivamente caro para os dias que correm, 

pois são seis milhões de euros em apenas três quilómetros e que não tem o apoio de fundos 

comunitários, pelo que será necessário efectuar um esforço financeiro bastante grande por 

parte da Câmara Municipal e que implicará que outras obras fiquem por efectuar. ------------------  

 ----------- No que diz respeito à posição do partido que representa, o CDS/PP, informou que 
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este não tem uma posição consensual sobre aquele Projecto, pois não se trata de um Partido 

Político de opiniões únicas, nem de opiniões ditadas por alguém que os restantes têm de 

seguir. É um Partido de pessoas livres e por isso existe a opinião própria de cada um, contudo 

a totalidade dos seus elementos concorda com a execução do Projecto da Alameda, sendo 

que, destes, alguns não concordam com o seu custo, outros não concordam com a demolição 

da Antiga Casa de Câmara e Cadeia e ainda outros acreditam que poderia ter vingado o 

Projecto anterior, que não era um simples asfaltamento como foi mencionado pelo Presidente 

da Câmara, mas sim a requalificação da estrada, cujo custo rondava o milhão e meio de euros.  

 ----------- Reafirmou tratar-se de um problema técnico-jurídico, já que a comunicação da 

deliberação da Reunião de Câmara foi remetida ao fim da tarde do último dia antes das férias 

judiciais se iniciarem e o edifício foi demolido às oito horas do primeiro dia do reinício dos 

trabalhos dos Tribunais. A este respeito referiu que há quem diga que é a legalidade, outros 

que dizem que houve má fé, mas cada um poderá e deverá tirar a sua própria conclusão. -------  

 ----------- Mais disse que a Câmara Municipal, por força da participação do cidadão Carlos 

Conceição, foi obrigada a suspender o primeiro Concurso para a construção da Alameda e aí o 

Executivo anulou o Projecto e aprovou-o novamente, tendo aprovado igualmente o respectivo 

Concurso para Construção da Alameda, contudo, manteve o mesmo vício de forma que 

suscitou a Providência Cautelar interposta pelo Ministério Público. Face a esta situação 

questionou se tal sucedeu por mero acaso, ou se foi intencional. Porque não compreende que 

uma entidade sendo alertada para a existência de um procedimento que é incorrecto, proceda 

pela segunda vez, exactamente da mesma forma, daí entender que certas pessoas pensem 

que tal acto foi propositado dado o custo excessivo da obra, sendo aquela situação um 

excelente álibi para não levar a mesma por diante. Por este facto, mencionou que a Câmara 

Municipal poderá agradecer ao Dr. Carlos Conceição, dado que este está a prestar um 

excelente serviço ao Executivo Municipal. -----------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Referiu que a Câmara Municipal contratualizou com o Gabinete do Arquitecto Veiga 

Camelo a elaboração do Projecto da Nova Escola de Oliveira do Bairro pelo montante de 

67.406,00 € (sessenta e sete mil quatrocentos e seis euros), entretanto contratou com o 

mesmo Gabinete a realização dos restantes sete Projectos de Novas Escolas por cerca de 

duzentos mil euros. Apesar de considerar que se trata de uma prestação de serviços 

demasiado elevada, referiu tratar-se de uma opção política. -----------------------------------------------  

 ----------- Considerou no entanto, não poder deixar passar em claro, a notícia de que a Câmara 

Municipal irá pagar 224.000,00 € (duzentos e vinte e quatro mil euros) de Trabalhos a Mais na 

Nova Escola de Oliveira do Bairro, pelo facto de o Gabinete Projectista não ter levado a efeito 

um Estudo correcto dos solos onde a mesma irá ser implantada, pelo que houve a necessidade 

de realizar trabalhos que não estavam previstos. Face a esta situação, questionou, se a 

Câmara Municipal não irá pedir responsabilidades ao Técnico, uma vez que pagou um Serviço, 

que considerou excessivo, tendo no entanto sido prestado um mau serviço. Questionou 

igualmente, como irá proceder a Câmara Municipal, se nos restantes Projectos suceder o 

mesmo.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Solicitou novamente à Câmara Municipal, que informasse qual o custo do Parecer 

relacionado com os Regulamentos Municipais e que foi solicitado à Dr. Maria José Castanheira 

Neves. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ALEXANDRE MIGUEL CORREIA FERREIRA  – referiu estar ainda por resolver a 

questão referente à ladeira junto à Escola do Troviscal, onde já ocorreram alguns acidentes 

com veículos motorizados. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Recordou já ter solicitado anteriormente que havia necessidade de proceder a uma 

regularização de trânsito na Capela de São Tomé na Feiteira. --------------------------------------------  

 ----------- Alertou para o mau estado em que se encontra o pavimento na estrada que liga 

Fermentelos a Oiã, Amoreira da Gândara e Anadia, na zona da Póvoa do Carreiro, com 
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tampas de saneamento que se encontram acima do asfalto e com cedência de pavimento em 

alguns locais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à vala do Parque do Troviscal, referiu que a mesma se encontra em 

mau estado, sendo opinião unânime que aquela obra não foi correctamente efectuada, pelo 

que questionou o que se pretende levar a efeito no sentido de regularizar a situação. -------------  

 ----------- Informou haver um buraco com alguma profundidade, cerca de dois metros, no 

passeio junto aos semáforos do Porto Clérigo, em direcção ao Troviscal e com a vinda das 

chuvas o mesmo poderá ceder e constituir um perigo para a circulação pedonal. -------------------  

 ----------- Alertou para o facto de existir uma lixeira a céu aberto, num caminho agrícola que 

passa por detrás da antiga fábrica das urnas no Passadouro e onde se poderão encontrar os 

denominados “monstros”, entulho, lixo e ratazanas, pelo que solicitou à Câmara Municipal que 

procedesse em conformidade no sentido de regularizar a situação. -------------------------------------  

 ----------- Recordou que quando se discutiu o apoio a dar à Labicer o seu voto foi negativo e ao 

que parece o tempo acabou por lhe dar razão, pois a referida empresa não trouxe nada de 

novo ao Concelho, tendo a mesma sido nacionalizada por pertencer ao Grupo BPN. --------------  

 ----------- ACÍLIO DIAS VAZ E GALA  – estando a totalidade dos membros presentes de acordo 

com o Projecto da Alameda na sua globalidade, referiu ter chegado o momento de o Executivo 

Municipal dar o passo que falta, ou seja, proceder à correcção técnico-jurídica que está na 

origem de toda a celeuma, de forma a que se possa avançar em conformidade. --------------------  

 ----------- Mais disse que não conseguiria trabalhar se não sentisse que à sua volta as pessoas, 

independentemente das suas ideias e das suas posições, não sejam leais e de todo este 

processo resulta que, desde o início a Oposição foi leal, pois sempre disse o que tinha a dizer e 

continua a ser leal uns com os outros, apesar da sua diversidade, com as opiniões que vai 

emitindo, pelo que considerou importante que, no seio do Executivo Camarário, esta lição de 

lealdade na sua diversidade fosse tida em conta. -------------------------------------------------------------  
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 ----------- Solicitou aos Membros da Assembleia Municipal que se recordassem do que foi dito 

no decurso do anterior Mandato Autárquico acerca das Taxas de Execução do Plano Plurianual 

de Investimentos, tendo sido posteriormente afirmado que com o actual Executivo Municipal 

tudo iria ser diferente. No entanto analisando a Taxa de Execução, quer em termos de Receita, 

quer em termos de Despesa, no que à rubrica de terrenos diz respeito, verifica-se que foi 

inicialmente inscrita a verba de 12.581.000,00 € (doze milhões quinhentos e oitenta e um mil 

euros), posteriormente é levado a efeito um reajuste para o montante de 8.830.000,00 € (oito 

milhões oitocentos e trinta mil euros) e no final termina-se o ano com 679.000,00 € (seiscentos 

e setenta e nove mil euros), ou seja uma Taxa de Execução de 7,7%. ----------------------------------  

 ----------- Pelo exemplo que referiu, demonstra-se que o actual Executivo Municipal, em termos 

orçamentais, vai ao encontro do que vinha do passado, ou seja, projectando verbas 

extremamente altas, para poder, através das Receitas de Capital, jogar com aquelas. Quer isto 

dizer que se “atiraram uns números para o ar e depois se tentou ver” como é que os mesmos 

funcionariam. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que gerir uma Câmara Municipal é muito mais do que gerir uma empresa, 

é algo mais complexo, apesar de a relação Receitas/Despesas estar equilibrada, pois se não 

existe Receita tem de se cortar na Despesa. Tendo seguidamente questionado se é desta 

forma que fazem a gestão, ou efectuam o planeamento nas empresas onde exercem funções.  

 ----------- Pelo Presidente da Mesa da Assembleia Municipal foi recusado autorizar o uso da 

palavra por parte dos Membros João Sol, Jorge Mendonça e Carlos Conceição, dado que estes 

não se tinham inscrito previamente para tal, pelo que, 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda antes de serem prestados esclarecimentos por parte do Presidente da Câmara, 

o Membro Carlos Conceição insurgiu-se pelo facto de não lhe ter sido autorizado usar da 
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palavra, referindo que não era a primeira vez que era impedido de usar da palavra à revelia do 

Regimento da Assembleia Municipal, não sendo tal atitude digna de uma Democracia, tendo o 

Membro Jorge Mendonça afirmado que este tipo de comportamento da Mesa da Assembleia 

Municipal era execrável. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

– repudiou os termos utilizados pelo Membro Jorge Mendonça, considerando-os uma falta de 

respeito pela Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida o Membro Carlos Ascensão da Conceição abandonou os Trabalhos da 

presente Sessão da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------  

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

relembrou que as Providências Cautelares têm carácter de urgência, no entanto é habitual que 

a mesma demore um largo período de tempo a ser resolvida e a haver uma decisão, 

relembrando já ter passado um ano após a interposição da primeira Providência Cautelar, pelo 

que desconhecerá o tempo de demorará a que está presentemente em curso. ----------------------  

 ----------- Referiu constatar que, independentemente da Proposta de Orçamento que o actual 

Executivo Municipal apresente, a mesma não satisfaz o Membro Vaz e Gala. No início devia-se 

ao facto de haver falta de ambição, falta de projectos, agora é o oposto, é a falta de execução. 

Solicitou que aquele Membro fosse verificar o Orçamento do ano de 2005, a fim de constatar 

qual o montante da verba inscrita em Terrenos. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que o QREN que deveria abranger o período de 2007 a 2013, será 

concretamente para o período de 2009/2013. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que o Executivo Municipal só tem levado a efeito uma Revisão 

Orçamental, dado não estar preocupado em apresentar uma elevada Taxa de Execução, 

embora reconheça que esta era uma argumentação do PPD/PSD, sendo antes, obrigação do 

Presidente da Câmara inscrever rubricas, inscrever verbas e poder cabimentar, sendo exemplo 
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disto mesmo a questão da construção dos novos Pólos Escolares, pois se tal não tivesse 

sucedido, os mesmos não tinham sido objecto de aprovação pelo QREN num total de quase 

sete milhões de euros, que não viriam para o Concelho de Oliveira do Bairro se o Tribunal 

tivesse dado razão à participação do Membro Jorge Mendonça acerca da Carta Educativa. -----  

 ----------- Acrescentou, estar tranquilo e com a convicção que tem correspondido à confiança 

que foi depositada pelos eleitores no actual Executivo Municipal, sendo que, o tempo se 

encarregará de demonstrar isso mesmo. ------------------------------------------------------------------------  

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

– tendo em atenção que já era meia-noite, de acordo com o Regimento a Assembleia Municipal 

terá de decidir se os Trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal prosseguem, ou 

se os mesmos deverão ser interrompidos. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo nenhum Membro da Assembleia Municipal que se opusesse ao 

prosseguimento dos Trabalhos, foi novamente dado o uso da palavra ao Presidente da 

Câmara.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

deu a conhecer que o assunto relativo à construção das rotundas, foi iniciado apenas pelo 

actual Executivo Municipal, sendo que a Câmara Municipal já cumpriu a sua parte, devendo, no 

que concerne à rotunda do Silveiro, as Estradas de Portugal, no prazo de seis meses, proceder 

às expropriações necessárias, e posteriormente avançarão para a execução da respectiva 

obra. Quanto à rotunda de Perrães, estará para breve a publicação da listagem de 

expropriações a levar a efeito, segundo informações prestadas igualmente pelas Estradas de 

Portugal. No que diz respeito à rotunda junto à Zona Industrial de Oiã, referiu que irá aguardar 

a execução das duas primeiras, para posteriormente poder, junto das Estradas de Portugal, 

fazer alguma pressão para que esta avance igualmente, tendo relembrado que foi o actual 

Executivo Municipal que envidou esforços no sentido de ser instalados os semáforos naquele 
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local. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao Nó de ligação à A1, A32 e sobre a Variante, informou haver 

bastante troca de correspondência e algumas reuniões entre a Câmara Municipal, Estradas de 

Portugal e Secretaria de Estado das Obras Públicas. Mais informou que relativamente à A32, 

estará a decorrer o respectivo Concurso, existe a possibilidade de se tentar a ligação a pelo 

menos um dos Nós daquela auto-estrada. Em relação ao Nó de ligação à A1, continua o 

Executivo Municipal a tentar que seja uma realidade, no entanto não é uma situação fácil. ------  

 ----------- No que respeita às Redes de Saneamento, informou que o actual Executivo Municipal 

já investiu vários milhões de euros, relembrando que o anterior Executivo, mencionava que a 

Rede de Saneamento já se encontrava toda implementada no terreno. Afirmou que o que foi 

executado pela anterior Câmara Municipal foi comparticipada por Fundos Comunitários em 

70%, enquanto que os actuais investimentos têm sido feitos e pagos a 100% pela Autarquia, 

reconhecendo haver algumas zonas do Concelho que não possuem aquela infra-estrutura. -----  

 ----------- Referiu que a construção das passadeiras elevadas não está esquecida, sendo que, 

poderão em simultâneo com a construção daquelas, ser colocadas algumas bandas para 

abrandamento da velocidade. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que irão ser levadas a efeito diversas intervenções na E. M. 596, estando a ser 

analisadas diversas soluções para aquele troço. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Recordou que o actual Executivo já conseguiu que fossem construídas as rotundas já 

mencionadas, a implementação de semáforos em diversos locais num período extremamente 

curto, tendo questionado quantas destas obras foram levadas a efeito em dezasseis anos. ------  

 ----------- Deu a conhecer que os custos inerentes à Circuito Indoor foram analisados e 

aprovados em Reunião de Câmara, tendo sido atribuída uma verba no montante de 12.500,00 

€ (doze mil e quinhentos euros). ------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Acerca da inovação no “Espaço Inovação”, ironizou, referindo que se irá inovar com 

as comemorações do Dia do Idoso naquele local, ou com a Feira dos Burros. -----------------------  

 ----------- Informou que o parecer emitido não custou nada à Autarquia, dado que o mesmo foi 

prestado pela firma de Advogados avençados do Dr. Pais do Amaral. ----------------------------------  

 ----------- Relativamente à questão dos Projectos de Construção dos Pólos Escolares, referiu 

terem sido cumpridas todas as regras, relembrando que quem gere tem de tomar decisões, 

tendo, face à constatação de determinadas situações no terreno, tentado encontrar-se a melhor 

solução. Sendo que os trabalhos realizados não devem ser entendidos como Trabalhos a Mais, 

mas sim ao facto de ter havido uma ligeira alteração na implantação e se fosse esta a 

implantação inicial, concerteza que teriam sido previstos estes custos no próprio concurso de 

adjudicação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que foram muitos os trabalhos que foram levados a efeito pela Autarquia 

em vários locais do Troviscal, sendo que, muitas delas que não foram fáceis de implementar no 

terreno. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

– tendo-se concluído o presente ponto da Ordem de Trabalhos, informou que o Membro 

Armando Pinto pretendia interpelar a Mesa, pelo que foi concedido o uso da palavra. -------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO  – interveio a fim de solicitar 

um esclarecimento à Mesa, uma vez que foi negado o direito ao uso da palavra a um dos 

Membros da Assembleia Municipal, porque, alegadamente, não se tinha inscrito no início da 

discussão, apesar de o mesmo ter afirmado que o fez. ------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que, mesmo que o referido Membro da Assembleia Municipal não se tenha 

previamente inscrito, referiu não conseguir encontrar no Regimento algo que obrigue um 

Membro a inscrever-se no início da discussão de um ponto da Ordem de Trabalhos para assim 

poder intervir. Solicitou contudo um esclarecimento, a fim de verificar se estaria ou não correcta 
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a sua análise do Regimento. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

– informou que efectivamente o Regimento não é explícito nessa matéria. Considerou no 

entanto, que a Mesa da Assembleia Municipal tem de ter alguns critérios objectivos para 

conduzir os Trabalhos, sob pena de tornar os Trabalhos da Assembleia Municipal 

ingovernáveis. Os Membros da Assembleia Municipal devem cooperar na prossecução deste 

objectivo. Daí que no início da discussão de cada ponto da Ordem de Trabalhos se promova a 

inscrição dos Membros que pretendem intervir. Sendo que neste caso em concreto o pedido de 

inscrição não constava na Mesa. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente e dado o adiantar da hora, a Mesa da Assembleia Municipal propôs 

que os Trabalhos fossem interrompidos, sendo os mesmos retomados no dia seguinte. ----------  

 ----------- Não havendo a oposição de nenhum Membro da Assembleia Municipal e de acordo 

com o previsto no Regimento da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro, os Trabalhos 

referentes à presente Sessão da Assembleia Municipal de vinte e nove de Dezembro de dois 

mil e oito, foram interrompidos, sendo novamente reatados em trinta e Dezembro de dois mil e 

oito, de acordo com o enunciado na Convocatória enviada a todos os Membros da Assembleia 

Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Já depois da interrupção dos Trabalhos, o Membro Carlos Ascensão da Conceição, 

entregou ao Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, um Protesto com o seguinte teor: --  

 ----------- “… Ao abrigo do Regimento, sendo alheio ao funcionamento da Mesa, e tendo em 

conta que pedi a palavra atempadamente, não me tendo a mesma sido concedida, facto que 

não dignifica a Democracia Local, vem o abaixo-assinado lavrar Protesto e solicitar que o 

mesmo seja transcrito integralmente na Acta.-------------------------------------------------------------------  

 ----------- Lamentavelmente os factos constantes neste protesto confirmam que pode ser 

perigoso estar certo quando o Governo está errado. ---------------------------------------------------------  
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 ----------- Que conste ainda que em consequência dos factos constantes no presente protesto o 

subscritor abandonou a Sessão da Assembleia. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Carlos Ascensão da Conceição …” --------------------------------------------------------------------  

 -----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Aos trinta dias do mês de Dezembro, do ano de dois mil e oito, no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, realizou-se a segunda Reunião relativa à quinta Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal do corrente ano, convocada para o dia vinte e nove de Dezembro do 

corrente ano, cuja Ordem de Trabalhos, já tinha sido previamente distribuída aquando da 

respectiva Convocatória: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

Executivo Municipal, com excepção do Vereador António Mota. ------------------------------------------  

 ----------- Eram vinte horas, quando foi declarada aberta esta segunda Reunião relativa à quinta 

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro. ----------------------------------------  

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

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

MARTINS DA ROSA, a fim de que este verificasse a presença dos Membros na presente 

Sessão.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Assembleia Municipal GLADYS DEL CARMEN FERREIRA DE OLIVEIRA, AMILCAR 

ANTÓNIO EUSÉBIO MOTA, ARTUR JORGE CARVALHO RODRIGUES DE BASTOS, 
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CARLOS RAFAEL DA COSTA TAVARES, VITOR MANUEL BASTOS DE OLIVEIRA, ACÍLIO 

DIAS VAZ E GALA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

– informou, que os Membros antes mencionados tinham solicitado por escrito, a justificação da 

falta à presente Sessão da Assembleia Municipal e a respectiva substituição pelos elementos 

seguintes da respectiva Lista, que se encontravam presentes, sendo convidados a participar 

nos Trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal os senhores CARLOS MANUEL 

FERREIRA FERREIRA, PAULO MIGUEL DE ALMEIDA RATO DAS NEVES BARATA, 

CARLOS JORGE DA SILVA OLIVEIRA, LUÍS SÉRGIO DA SILVA PELICANO e VICTOR 

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

indicados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ----------- Estando reunidas todas as condições para dar seguimento à Sessão da Assembleia 

Municipal, passou-se de imediato à análise e discussão do ponto seguinte constante da Ordem 

de Trabalhos - 5 – ORDEM DO DIA - 5.2. – Análise e votação para ef eitos de Aprovação do 

Plano Plurianual de Investimentos, do Plano de Acti vidades Municipal e Orçamento 2009 

e Mapa de Pessoal 2009 , sendo dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara Municipal a 

fim de que este introduzisse o assunto.---------------------------------------------------------------------------  

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

iniciou a sua intervenção, recordando que o período do QREN 2007/2013, será na realidade 

2009/2013, pelo que o Plano Plurianual de Investimentos evidencia os investimentos que no 

ano transacto tiveram o seu início, com a respectiva cabimentação, projectar as obras e 

candidatar consoante as situações. --------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Referiu encontrarem-se bem patentes no documento em análise, os investimentos 

bastante significativos na área da Educação, na área da Formação com a inclusão de uma 

rubrica que permita à Câmara Municipal poder vir a participar na Fundação Comendador 

Almeida Roque.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que o presente Plano contempla igualmente Projectos de Modernização 

Administrativa, o Projecto da Nova Alameda da Cidade, a participação do Município no 

Programa POLIS da Ria, o Projecto da Casa da Cultura de Oliveira do Bairro, a continuação 

das obras de construção do Auditório e Biblioteca de Oiã, contempla a Feira da Palhaça e 

ainda investimentos significativos em todas as Freguesias do Concelho, contempla 

variadíssimas actividades e serviços e contempla ainda outros Projectos que serão objecto de 

Candidatura. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sendo este o quarto Orçamento que o actual Executivo Municipal apresenta, em 

relação ao que foram as vinte propostas de futuro apresentadas ao eleitorado por parte do 

PPD/PSD, elas estão realizadas ou estão em curso, ou constam de rubricas no actual 

Orçamento para o ano de 2009. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou os presentes terem sido ouvidos os Partidos com assento na Assembleia 

Municipal, tendo havido uma troca de impressões relativamente ao documento. Foi igualmente 

realizada uma reunião com os Vereadores do CDS/PP para debater o Plano Plurianual de 

Investimento para o ano de 2009. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Realçou o facto de o Plano de Plurianual de Investimentos para o ano de 2009, ter 

sido aprovado por unanimidade em Reunião do Executivo Municipal. -----------------------------------  

 ----------- Deu ainda a conhecer que o Plano integra na parte das Receitas, as verbas 

provenientes do QREN e que são destinadas aos Pólos Escolares. -------------------------------------  

 ----------- Mais disse que o Orçamento tem um aumento significativo face ao ano anterior, mas 

as razões são mais do que suficientes para que todos percebam. ---------------------------------------  
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 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia Municipal que 

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

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

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

 ----------- “… A análise do plano e orçamento do município de Oliveira do Bairro torna-se cada 

vez mais difícil. O Sr. Presidente converteu-se de vez ao “empolamento”, tão veementemente 

criticado pelos deputados do PSD no anterior mandato. Senão vejamos, para 2007 foi-nos 

apresentado um orçamento de 28 M€, para 2008 de 31 M€ e, agora, para 2009 é-nos 

apresentado um orçamento de 36 M€, ou seja de 2007 para 2008 cresceu 11% e de 2008 para 

2009 16%. Obviamente que isto são tudo castelos de areia! Porque a taxa de execução, nem 

de perto nem de longe acompanha este ritmo de crescimento estratosférico. O senhor 

Presidente justificou ontem o empolamento, em resposta ao Dr. Vaz e Gala, com o propósito de 

maximizar a captação de verbas para projectos municipais. O curioso é que esta é 

precisamente a mesma justificação que era dada pelo Dr. Acilio Gala no anterior mandato. 

Justificação essa nunca aceite pela bancada do PSD. No entanto, não posso deixar de o 

saudar pela forma clara como justificou o empolamento do orçamento. ---------------------------------  

 ----------- Destes 36 M€ o Executivo irá executar menos de 18 M€, ou seja menos de metade 

daquilo que aqui está. E isto não é nenhuma suposição, é uma previsão baseada no facto de 

em 2007 terem sido executados menos de 17 M€ e considerando que na actual conjuntura de 

contracção económica não são previsíveis grandes taxas de crescimento, antes pelo contrário! 

Por isso a minha primeira pergunta é simplesmente está: Qual é a metade que vai ser 

executada? Temo que nem o senhor Presidente saiba, mas porque estou certo tem uma ideia 

de quais os projectos prioritários sugiro que no próximo plano e orçamento estes venham 

identificados a negrito, e assim sendo deixará de me ouvir criticar o empolamento do 

orçamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Mas se por um lado o orçamento incha as explicações mingam. O Sr. Presidente 

sempre foi parco em palavras e do preâmbulo nada conseguimos retirar à excepção daquilo 

que já sabíamos, que “A Feira do Cavalo” é uma prioridade, assim como um outro conjunto de 

festas e romarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Se o preâmbulo nada elucida a acta da reunião de Câmara também não ajuda muito. -  

 ----------- Mas porque estas coisas são muito sérias, pois trata-se de gerir os recursos limitados 

que os contribuintes colocam à disposição do executivo para melhorar as condições de vida no 

Concelho, vamos procurar por um lado tentar analisar as opções tomadas e por outro 

apresentar aquilo que nós entendemos também deveriam ser opções. ---------------------------------  

 ----------- Por um lado o alinhamento com o QREN no que diz respeito ao avanço dos pólos 

escolares parece-nos acertado. Na altura apropriada criticamos o número exagerado de pólos 

escolares. Temos sérias dúvidas quanto à existência de um número suficiente de crianças para 

rentabilizar os vários pólos escolares, nomeadamente nas freguesias mais rurais. Dando por 

perdida esta batalha cumpre-nos fazer os possíveis para que os projectos a levar a efeito 

sejam construídos de forma funcional, simples e com um cuidado especial para manter os 

custos de funcionamento e manutenção controlados. Mais do que preocupados com os custos 

de capital estamos preocupados com os custos de operação destes oito novos pólos escolares. 

No entanto, em investimento temos orçamentado para o próximo ano 8.8 M€ (construção de 

escolas para o pré-escolar e 1º ciclo) e 20 M€ até 2011. Em particular os 8.8 M€ para o próximo 

ano preocupam-me na medida em que terão que ser assegurados maioritariamente por fundos 

próprios. Gostava de saber se o senhor Presidente pensa implementar alguma medida 

especial, entenda-se empréstimo, para gerar a necessária liquidez? Não nos parece nada 

adequado que sejam os fornecedores a financiar a Câmara, prática infelizmente seguida em 

muitos municípios e com elevados custos para todos. -------------------------------------------------------  

 ----------- Independentemente destas preocupações deixem-me dizer que numa altura de crise, 
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em que se multiplicam as acções extraordinárias de combate à crise, muitas com intuitos 

meramente oportunistas e demagógicos, o investimento em infra-estruturas escolares é de 

facto um investimento público com capacidades de ajudar a economia nacional. Pois se por um 

lado precisamos de investir na educação, pois é um sector em que sofremos ainda de atrasos 

substânciais relativamente aos principais países europeus, por outro lado a tecnologia, a mão-

de-obra e os materiais usados na construção destes pólos escolares são maioritariamente de 

origem nacional, e em muitos casos até concelhia, logo esta pode ser vista também como uma 

medida de combate à crise. Por isso não estamos demasiado preocupados com o investimento 

efectuado na construção destes pólos escolares, estamos preocupados sim em tentar 

assegurar que a sua operação é feita de forma racional. E isto envolve dois aspectos, por um 

lado têm que existir crianças em número suficiente e por outro as escolas tem que ser 

pensadas de forma a terem custos de operação reduzidos. ------------------------------------------------  

 ----------- E este é um critério essencial para os investimentos a efectuar. Este é um tempo do 

Estado investir, por isso alegra-me ouvir que os próximos anos serão anos de forte 

investimento, e investir essencialmente naquilo que possa ajudar a nossa economia e que 

possa ser rentabilizado. Quando falo em rentabilizar os investimentos públicos falo em garantir 

elevadas taxas de utilização e em garantir que os custos de operação possam ser cobertos 

pelo menos tendencialmente pelas receitas de utilização. Nós não podemos andar 

sistematicamente a avançar para investimentos com os quais temos que suportar o custo de 

capital e depois da obra estar concluída temos ainda que suportar elevados custos de 

funcionamento. Tudo tem que ser pago e se as coisas não se pagam por elas lá vamos acabar 

novamente no mesmo, que é no agravamento da carga fiscal, no aumento de taxas, no 

aumento do IMI e no aumento daqueles serviços que fornecemos em regime de exclusividade e 

dos quais ninguém pode prescindir, e aqui entenda-se água. Por isso entendemos que se deve 

avançar para uma nova piscina municipal o mais tardar em 2010. Pois a taxa de utilização da 

que temos actualmente é tão elevada, que até temos listas de espera, que eu acredito que é 
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uma infra-estrutura que gerida com racionalidade se pode sustentar a si própria. E isto aplica-

se aos investimentos que são efectuados pelas associações e que são co-financiados pelo 

município. É necessário percebermos se as associações vão ser capazes de os rentabilizar em 

termos de taxas de utilização e se os utentes vêem neles valor suficiente para suportarem os 

seus custos de funcionamento. Naturalmente, que esta regra não pode ser aplicada de forma 

cega, mas deve ser uma regra de “ouro” e tudo o que não couber nela deve ser analisado de 

forma particularmente cautelosa. Custa-me a entender, por exemplo, porque é que os 

contribuintes do município hão-de suportar uma romaria a uma festa qualquer no Minho, 

quando se sabe que nos dois dias anteriores as cabeleireiras não têm mãos a medir a arranjar 

cabelos, sobrancelhas e coisas que tais. São “65 em Festas” e os outros a trabalhar. -------------  

 ----------- Por isso melhor seria que o executivo se centrasse naquilo que é prioritário. E é 

prioritário concluir a rede de distribuição de água e o saneamento. É prioritário zelar pela 

segurança das pessoas. Em particular pela segurança dos peões. O número de veículos 

automóveis aumentou de forma, eu diria, dramática, as estradas continuam a ser as mesmas, o 

desrespeito pelas regras é gritante, algo tem urgentemente que ser feito. Numa das últimas 

Assembleias Municipais alertei para os 150 metros de estrada que ligam o largo do Cruzeiro de 

Oiã à escola. Uma estrada frequentada por dezenas de crianças, com tráfego automóvel 

considerável e praticamente sem passeios. Reparei recentemente, que na sequência de um 

arranjo numa moradia na referida rua o alinhamento do muro foi dado de forma a alargar uma 

parte do passeio, acho muito bem. No entanto, reparei também que no mesmo passeio, que 

tem pouco mais que 50 centímetros, a autarquia dá-se ao desplante de colocar um contentor 

do lixo em cima do passeio obrigando assim todos os jovens e menos jovens a saírem do 

passeio e a irem para a faixa de rodagem, colocando desnecessariamente a sua segurança em 

risco. Como se tal não bastasse por trás do dito contentor está uma cruz, eu não sei a história 

da dita cruz, mas de certeza que é uma história triste. Tão triste como aquelas de todas as 

cruzes que vão estando espalhadas pelas estradas deste país. Cruzes que de forma silenciosa 
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nos suplicam para acabarmos com a guerra civil que se vive nas estradas de Portugal. E o 

Concelho de Oliveira do Bairro não é excepção. Todas as semanas lemos e ouvimos falar de 

concidadãos nossos que vão morrendo ou ficando feridos nas estradas do Concelho. É por 

isso urgente investir nos passeios, na sinalização, na colocação das tão faladas passadeiras 

elevadas. Todos sabemos que as passadeiras elevadas são caras, mas esse é o custo da 

nossa indisciplina, da nossa falta de civismo. E esse custo tem que ser pago, e é preferível que 

seja pago com o dinheiro de todos do que com a vida de alguns. ----------------------------------------  

 ----------- Mas o investimento na rede viária do Concelho não é um investimento apenas na 

segurança, é um investimento também na qualidade de vida das pessoas e no futuro 

económico do Concelho. Nas últimas duas décadas, a economia do Concelho passou de 

predominantemente agrícola para predominantemente industrial. Esta foi porventura a maior 

transformação que ocorreu no Concelho e foi uma boa mudança porque trouxe emprego, 

trouxe riqueza. Descobrimos em nós uma apetência industrial, que poucos se atreveriam a 

antever. O senhor Presidente tem dito que essa é uma aposta para continuar. E eu acho muito 

bem. Só que as coisas que aqui são produzidas tem que sair, a mão-de-obra tem que vir e ir e 

para isso precisamos de acessibilidades que não temos. Precisamos de obras estruturantes, 

que vão para além do Concelho, mas que temos que ter capacidade de reclamar, precisamos 

de novas vias municipais, que temos que ter coragem e condições económicas de fazer 

avançar. As sedes das diversas freguesias continuam a ser interligadas com as mesmas vias 

que o eram há 20 anos. Ainda ontem ouvimos o Eng. Pereira reclamar melhoramentos nas 

ligações Bustos - Oliveira do Bairro e Bustos - Palhaça. Por isso digo: concentre-se o executivo 

naquilo que é importante, avance com uma via de cintura interna para o Concelho, e esta não é 

uma ideia nova, já tem mais de uma década, mas nunca como hoje a sua necessidade foi tão 

premente. E deixemo-nos de festas e romarias, pois felizmente temos um conjunto de 

associações extenso e dinâmico, que com os devidos apoios é capaz de dinamizar 

culturalmente o Concelho. Na cultura e no desporto mais do que fazer o executivo tem é que 
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criar condições para que se faça. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para finalizar queria referir a área do apoio social. Como todos sabemos o país e 

mundo atravessam uma fase de abrandamento económico significativo. Estando mais perto 

das pessoas é também competência do poder local estar atento e procurar ajudar os menos 

afortunados. O Município tem estruturas para prestar esse apoio e é importante que em tempos 

de crise tais estruturas sejam fortalecidas de forma a combater situações de elevada 

precariedade …” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JORGE DIOGO CARDOSO MENDONÇA  – antes de iniciar a sua intervenção 

propriamente dita, informou que terá de se ausentar pelas 20:30, pelo que não assinou a 

respectiva Senha de Presença. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Entregou a sua intervenção por escrito à Mesa, pelo que se transcreve de seguida a 

mesma na íntegra: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Sobre os Planos Plurianual de Investimentos e de Actividades e Orçamento 

propostos para 2009, começo por recordar que até há dois anos atrás, o principal ou até o 

único objectivo a alcançar pelo Executivo Municipal, era a taxa de execução orçamental. --------  

 ----------- Subitamente, sem explicar “como” nem “porquê”, o Executivo Municipal inflectiu de 

rumo e, desferindo um duro golpe nos próprios rins, alterou radicalmente esse objectivo. ---------  

 ----------- E daí que sejamos hoje confrontados com um Orçamento cujo valor é superior em 

cerca de 4,5 milhões de euros relativamente ao valor respeitante ao documento apresentado 

há um ano atrás, diferença esta que aumenta para cerca de 6,5 milhões de euros após a 

revisão orçamental de Setembro último, sendo expectável que aumente ainda mais quando 

forem apresentadas as contas finais relativas ao exercício que está prestes a terminar. -----------  

 ----------- Demonstrada que fica esta postura de rigor, atente-se então ao que nos diz o senhor 

Presidente da Câmara na nota preambular do Plano e Orçamento para 2009: -----------------------  
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 ----------- «Em 2008 criámos as condições para assentar o futuro em bases sólidas: ajustámos a 

despesa a uma estimativa realista da receita, reduzindo a despesa; executámos o orçamento 

com rigor; garantimos assim, um saldo estrutural que permite um aumento do investimento» ----  

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

 ----------- Ao optar por este tipo de orçamento, até dá a ideia de o Executivo Municipal ter 

captado a mensagem que já aqui transmiti, e que refere que «o que interessa para o 

desenvolvimento do concelho, é uma boa planificação e orçamentação de investimentos, 

independentemente da inelutabilidade da respectiva concretização!»  ----------------------------------  

 ----------- Só que, a ser assim, essa captação foi incompleta: -----------------------------------------------  

 ----------- É que ao apresentar o orçamento que apresenta, o Executivo Municipal demonstra 

que não captou a parte da mensagem que refere que «a opção por orçamentos abrangentes e 

ambiciosos, não pode ser uma opção a qualquer preço»; ---------------------------------------------------  

 ----------- Senhor Presidente e Caros Colegas: -----------------------------------------------------------------  

 ----------- É exigível que quem executa os orçamentos autárquicos tenha uma postura atenta, 

dinâmica, articulada, eficaz e eficiente; ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para além disso, é essencial que quem os executa, tenha em conta a conjuntura 

económica do país, e que compreenda a gravidade da crise histórica que o país atravessa. -----  

 ----------- Efectuando uma análise comparativa entre a previsão da receita para o ano 

económico de 2009 (35.998.275,00 €) e a receita efectivamente cobrada em 2007 

(16.539.882,78 €), o que se verifica é que existe um acréscimo anormal próximo de 120%; ------  

 ----------- E assim, a única conclusão a extrair é que o Executivo Municipal nem está atento à 

conjuntura económica do país, nem compreende a gravidade da crise histórica que o país 

atravessa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E por isso, pese embora o Plano e Orçamento para 2009 estar concebido para 
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materializar grandes empreendimentos na cidade e no concelho, subsistem razões para não 

me rever neste documento. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Todos nos recordamos de ouvir o senhor Presidente da Câmara dizer, há um ano 

atrás, que uma das prioridades para 2008 era a implementação da Alameda da Cidade. ---------  

 ----------- Um ano depois, o que o Executivo Municipal anuncia para 2009 já não é só a 

Alameda da Cidade, mas também a construção, simultânea, de 8 novos pólos escolares! --------  

 ----------- Anunciando, a par destes investimentos, o apoio de muitos milhões para a 

concretização dessas obras. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- É sabido que, pelo facto de 2009 ser um ano eleitoral, o Executivo Municipal se 

mostra muito apreensivo com a prova eleitoral a que vai ser sujeito;-------------------------------------  

 ----------- E para aliviar essa apreensão, apresenta-nos um Plano e Orçamento que concentra 

no exercício de um ano tudo aquilo que prometeu ao eleitorado fazer num mandato. ---------------  

 ----------- Dito isto, e qualificando esta opção da única forma possível, dir-se-á que se trata de 

um Orçamento em que o bom senso não impera! -------------------------------------------------------------  

 ----------- Ou seja: o grande erro deste Plano e Orçamento, é contemplar para 2009 o início de 

obras cuja lógica de construção, por ser tão concentrada no tempo, se constitui como um 

investimento que, para a dimensão e capacidade financeira do município, pode mesmo ser 

considerado como faraónico!  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E cuja consequência, será a subida vertiginosa da dívida do município, determinando 

a constituição de uma pesadíssima herança para os próximos exercícios autárquicos. ------------  

 ----------- Importa aqui recordar que há três anos atrás, quando a gravidade do panorama 

financeiro não tinha semelhança alguma com aquele por que se passa e cujo agravamento se 

perspectiva ainda mais, não houve descanso enquanto não se encontrou um responsável para 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 29.12’08   82|115 

uma herança, alegadamente pesada, mas seguramente muito mais leve do que aquela que 

este Plano e Orçamento pressagia. --------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- O Executivo Municipal refere que a grande prioridade do Executivo Municipal para 

2009 é a educação e a formação.  ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Só que, estabelecendo o contraponto entre as verbas consagradas no Plano de 

Actividades Municipal revisto em Setembro último e as previstas para 2009, o que se verifica é 

uma descida generalizada das rubricas afectas a estas matérias: ----------------------------------------  

 ----------- Educação – objectivo 2.1: há uma descida de 128.900,00 € (de 882.400,00 € para 

753.500,00 €);  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Actividades de Generalização do Inglês e de Enriquecimento Extra-Curricular – 

objectivo 2.1.2: há uma descida de 55.500,00 € (de 259.500,00 € para 204.000,00 €);  ------------  

 ----------- Cultura - objectivo 2.5.1: há uma descida de 333.250,00 € (de 860.500,00 € para 

527.250,00 €).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto às verbas contempladas no Plano Plurianual de Investimentos, o que se 

verifica é que relativamente à “Educação – objectivo 2.1” há, relativamente à revisão de 

Setembro último, um desinvestimento assumido de 9.675.122,25 € (traduzido numa descida de 

32.738.622,25 € para 23.063.500,00 €). --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Bem sei que este seria o momento ideal para o senhor Presidente da Câmara me 

interromper para dizer que as minhas contas estão erradas e que as verbas afectas à educação 

são muito superiores! --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas ainda bem que o não fez! --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Porque se assim fosse, teria que contradizê-lo referindo que só o decoro me impediu 

de contabilizar o custo dos estudos geológicos dos terrenos onde os pólos escolares serão 
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construídos! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É que, senhor Presidente, o pagamento dessas verbas não é investimento na 

educação; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É, isso sim, o pagamento, e a preço muito alto, da negligência e do facilitismo com 

que, ao que parece, estão a ser elaborados os projectos dos investimentos do concelho, e de 

que são exemplos conhecidos a construção do telheiro do Parque das Calles, e as 

implantações da Estação Elevatória da Rede de Drenagem de Águas Residuais em Perrães, 

da Biblioteca, Auditório e futura sede da Junta de Freguesia de Oiã e, mais recentemente, do 

Pólo Escolar de Oliveira do Bairro! ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Aqui chegados, o que há a concluir é que, só nas rubricas apontadas, todas relativas 

à educação e à formação, o Plano de Actividades Municipal para 2009 reduz cerca de meio 

milhão de euros, enquanto que, também referentemente à educação, o Plano Plurianual de 

Investimentos decresce mais de nove milhões e quinhentos mil euros. ---------------------------------  

 ----------- Estabelecendo agora o contraponto entre as verbas consagradas no Plano Plurianual 

de Investimentos revisto em Setembro último e as previstas para 2009, relativamente aos 

outros investimentos em que o Executivo Municipal refere que actuará de forma relevante, 

apenas se verifica uma subida em dois desses investimentos: --------------------------------------------  

 ----------- Auditório, Biblioteca e Junta de Freguesia de Oiã – objectivo 1.1.1: há uma subida de 

130.000,00 € (de 2.270.000,00 € para 2.400.000,00 €), e não é preciso dizer a que se deve!; ---  

 ----------- Escola Técnica Profissional (Fundação) – objectivo 2.1.1: há uma subida de 

100,000,00 € (de 200.000,00 € para 300.000,00 €), inexistindo qualquer explicação para a 

eliminação das rubricas relativas à aquisição de terreno, projecto e construção. ---------------------  

 ----------- Quanto aos outros investimentos, em todos se perspectiva um decréscimo de 

intervenção: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Alameda da Cidade – objectivo 3.3.1: há uma descida de 155.000,00 € (de 

6.650.000,00 € para 6.495.000,00 €); -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Abastecimento de Água – objectivo 2.4.4: há uma descida de 923,700,00 € (de 

1.349.700,00 € para 426.000,00 €); --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Saneamento - objectivo 2.4.3: há uma descida de 1.549.400,00 € (de 5.222.500,00 € 

para 3.673.100,00 €); --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Requalificação / Construção de Parques – objectivo 2.4.6: há uma descida de 

970.000,00 € (de 3.040.000,00 € para 2.070.000,00 €); -----------------------------------------------------  

 ----------- Feira da Palhaça – objectivo 3.4.1: há uma descida de 250.000,00 € (de 2.310.000,00 

€ para 2.060.000,00 €).  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Não obstante o rigor dos números demonstrar o contrário, o que o Executivo Municipal 

pretendeu ver divulgado pela comunicação social para a opinião pública foi um alegado 

investimento na educação e na formação. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Desta forma, o Executivo Municipal conseguiu o objectivo pretendido de a 

comunicação social nada referir quanto a outras actividades, designadamente aquelas que em 

2009 serão mantidas tais como, entre outras, a FIACOBA e a Feira do Cavalo. ----------------------  

 ----------- Actividades que, como era de prever, não estão especificadamente consagradas no 

Plano de Actividades e Orçamento para 2009; -----------------------------------------------------------------  

 ----------- É que, depois dos 200.000,00 € de prejuízo resultante da última FIACOBA, e dos mais 

de 55.000,00 € de prejuízo com que a primeira Feira do Cavalo contribuiu para o orçamento, o 

Executivo Municipal optou por dispersar estas realizações por todo o Plano e Orçamento! -------  

 ----------- E fê-lo, para disfarçar a subida que na rubrica “Eventos no Espaço Inovação” vai de 

185.000,00 € para 250.000,00 €, e que na rubrica “Mercados e Feiras” vai de 6.000,00 € para 
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259.000,00 €! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Significa isto, que só nestas duas rubricas, aquelas em que, certamente, serão 

encaixados os tais eventos propensos às fotografias e ao foguetório e que «redundam numa 

inevitável acumulação de prejuízos», e àqueles que se destinam a «satisfazer interesses 

particulares, sejam pessoais sejam associativos», o Executivo Municipal consagra um aumento 

mais de 300.000,00 €. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Pese embora esta realidade, o Executivo Municipal anunciou à opinião publicada que 

2009 seria o ano de grande investimento na educação; -----------------------------------------------------  

 ----------- Só que, mesmo aos munícipes mais desatentos, não passou desapercebida a 

estranha relação proporcional entre a publicidade paga pelo município e a divulgação das suas 

opções;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E por isso, olhando para o “Litoral Centro”, o que se vê são duas páginas inteiras a 

anunciar um orçamento de 36 milhões de euros dominado por pólos educativos, e um anúncio 

de Boas Festas de uma página inteira; ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Já se olharmos para o “Jornal da Bairrada”, o que vemos são duas meias páginas a 

anunciar uma forte aposta na área da educação, e a publicação do dito anúncio de Boas 

Festas num simples quarto de página:  ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Palavras para quê? Entre o acaso e a coincidência, não há muito por onde escolher! -  

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

 ----------- Infelizmente para o concelho, o Plano e Orçamento para 2009 é um documento que 

não assenta no pressuposto que consagra que “os orçamentos só são bons quando o conjunto 

da actividade que contempla prevista é melhor do que a soma as obras avulsas que 

consignam”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Dito isto, o que se pode concluir é que este documento, embora apresentando uma 

generosa manifestação de boas intenções, só pode ter o voto favorável de quem pretenda a 

construção de obras virtuais ou o imparável endividamento do município, ou também de quem 

tenha alterado as convicções demonstradas perante aqueles que acreditaram no projecto 

anunciado para o concelho …” --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA  - entregou a sua intervenção por 

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

 ----------- “… A Bancada do PSD da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro, por mim aqui 

representada, entende: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ser este um documento que, tal como os anteriores, respeita os princípios da 

democracia participada e os direitos da oposição. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta é uma verdade inquestionável e consolidada com factos: --------------------------------  

 ----------- Todos os partidos com representação na Assembleia Municipal foram informados 

detalhadamente sobre o conteúdo do documento e sobre os princípios e fundamentos que o 

norteiam.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi mostrada disponibilidade, por parte do Executivo Municipal, para receber 

sugestões e ideias que pudessem, de alguma forma, enriquecer o dito documento, desde que 

não colidissem com a matriz política orientadora deste plano que deverá ser sempre, como se 

aperceberá facilmente, ser coerente como o projecto eleitoral do PSD sufragado nas últimas 

eleições.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Cumpre ainda referir que não chegaram sugestões ou pedidos de alteração ao 

documento por parte dos diferentes partidos. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais se sublinha que os Srs. Vereadores da oposição tiveram, também eles, 

oportunidade de conhecer o documento, em reunião marcada para esse efeito, e de serem 
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esclarecidos sobre as opções e prioridades nele apontadas. ----------------------------------------------  

 ----------- É um documento que reflecte integralmente os compromissos eleitorais do partido que 

suporta o Executivo Municipal com claro ênfase na Educação e onde estão elencadas todas as 

vinte propostas eleitorais do PSD. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Entendemos ainda que, tendo sido aprovado por unanimidade pelo Executivo 

Municipal e não tendo chegado, junto do referido Executivo nenhuma proposta de alteração, 

este deverá ser um Plano que, para além das naturais divergências ideológicas dos vários 

partidos, terá uma considerável margem de consenso entre as estruturas políticas do nosso 

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

 ----------- Por tais argumentos entende o Grupo Parlamentar do PSD da Assembleia Municipal 

ser este um Plano e Orçamento que merece a nossa concordância e o nosso apoio. --------------  

 ----------- Esperamos ainda que os diferentes partidos representados nesta Assembleia 

confirmem a sua concordância genérica com o documento em discussão. -----------------------------  

 ----------- Por último gostaríamos ainda de chamar a atenção dos Srs. Membros da Assembleia 

para o facto de que, tanto no Executivo Municipal tal como na Assembleia Municipal, as 

votações dos diferentes documentos e projectos ao longo de todo o mandato têm sido 

aprovados por larga maioria ou mesmo unanimidade. --------------------------------------------------------  

 ----------- Este aspecto é tanto mais relevante quando se percebe, numa análise aos mandatos 

anteriores, que nenhum deles apresenta um índice de aprovação tão favorável como o deste 

actual mandato. Note-se ainda que o partido que aqui represento e que suporta o Executivo 

Municipal não é maioritário na Assembleia. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Este facto não pode deixar de merecer a nossa satisfação e de ser interpretado como 

um claro sinal do bom trabalho apresentado pelo PSD e pelo seu Executivo e será, 

incontornavelmente, sinónimo de democracia participada e atenta aos problemas e 
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sensibilidades da população. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Fazemos votos que hoje, no momento da votação do mais importante documento 

político municipal e, pelas razões supra referidas, esta Assembleia reitere essa tendência e 

aprove por larga maioria o Plano e Orçamento para 2009 …” ----------------------------------------------  

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

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

 ----------- “… A análise deste Orçamento terá que ser essencialmente política porque em termos 

técnicos, não haverá muito a dizer. Nos últimos dois anos, os senhores optaram por fazer 

orçamentos optimistas, onde incluem tudo aquilo que poderá ser feito, embora sabendo de 

antemão, que uma grande parte não poderá ser feita. -------------------------------------------------------  

 ----------- Este era um procedimento habitual nos orçamentos do Dr. Acílio Gala, que os 

senhores tanto criticaram, mas o qual acabaram por utilizar. Já o disse aqui várias vezes e não 

me canso de o repetir. Os senhores ponham a mão na consciência e vejam a quantidade de 

disparates que disseram acerca deste assunto. Eu já citei aqui vários e posso lembrar-vos. Por 

exemplo, quando o Executivo da altura orçamentou 8M € de vendas de terrenos, o PSD veio 

aqui perguntar quais eram os terrenos dos outros concelhos que iríamos vender? Lembram-se? 

Os senhores orçamentaram mais de 12M de vendas de terrenos para o próximo ano. Querem 

dizer-me se ainda mantêm a mesma pergunta? ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Em termos técnicos, esta parece-me ser a forma correcta de orçamentar pelo que não 

tenho grandes reparos a fazer. Já se sabe que desta forma, teremos uma Taxa de Execução 

miserável. Nem com habilidades como aquela que fizeram na última revisão, vão conseguir ter 

uma boa Taxa de Execução. Mas parece-me que é um custo que se deve ter, face aos 

benefícios decorrentes de um Orçamento abrangente e flexível.  -----------------------------------------  

 ----------- O Sr. Presidente e este Orçamento fazem-nos lembrar o Eng. Guterres. Em 1995, 

quando ganhou as eleições, o Eng. Guterres tinha uma paixão: a educação. No entanto ainda 
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antes de terminar o mandato, o Eng. Guterres demitiu-se para segundo ele, não deixar o país 

enterrado no pântano. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Também os senhores, desde a primeira hora, elegeram a educação como prioridade. 

O que não está mal. O CDS também tinha a educação como grande prioridade. Apesar desta 

coincidência, a diferença nota-se na forma com se resolvem os problemas.  --------------------------  

 ----------- E aqui parece-me que há um exagero muito grande da vossa parte. Eu entendo que 

por força dos prazos do QREN, haja necessidade de orçamentar já todas as escolas. Mas 

parece-me que é um exagero fazer 8 escolas quase simultaneamente. Já escrevi sobre este 

assunto na altura própria, pelo que não vou aqui repetir-me.  ----------------------------------------------  

 ----------- É uma opção política que os senhores assumiram. Veremos o resultado e sobretudo, 

as consequências para o concelho. Espero não ver o concelho enterrado num pântano num 

futuro próximo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Este Orçamento é o último deste mandato. Significa que o que não estiver previsto 

neste documento dificilmente será feito. Importa pois começar a fazer um primeiro balanço do 

que foi este mandato. E verificar quais as promessas eleitorais que vão ficar por cumprir. Não 

tenho dúvidas de que algumas das realizações previstas neste Orçamento não serão feitas. 

Mas desde já há um conjunto de delas que tendo sido promessas eleitorais feitas há 4 anos, 

ainda não saíram do papel. E quatro anos é muito tempo. --------------------------------------------------  

 ----------- Os senhores prometeram um canil municipal. Apesar de sistematicamente aparecer 

nos Orçamentos, nunca foi feito. E pelo valor orçamentado, também não será feito em 2009. ---  

 ----------- Também foi prometido um regulamento de Bolsas de Estudo. Considerando que o foi 

aprovado da última vez, esteja formalmente válido, já só será aplicado no ano lectivo de 

2009/2010. Quatro anos para fazer um regulamento? Não é tempo de mais? Se já têm copiado 

tão bem outros documentos de um concelho do distrito, também não podiam copiar um 

regulamento. Evitavam de ter uma promessa por cumprir durante um mandato inteiro. ------------  
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 ----------- Outra promessa feita foi a construção de parques infantis e parques verdes. O que é 

que foi feito em 4 anos? A zona dos pinheiros mansos continua na mesma. Tanto quanto se vê, 

só fizeram uma limpeza e parece que arranjaram um problema com a lenha. -------------------------  

 ----------- Prometeram melhorar as zonas ribeirinhas e o leito dos rios. Fizeram alguma coisa em 

concreto? Que se saiba não. Também prometeram melhorias na recolha dos lixos municipais. 

Esta é feita pela SUMA, pelo que a CM só tem que pagar a factura. E o Ecocentro? Já se 

ficaram apenas por um pequeno e vamos ver se sai do papel. --------------------------------------------  

 ----------- De forma taxativa forma prometidas obras de fundo no mercado municipal. Alguém viu 

melhorias a sério? E a requalificação da EM596. Já tinha começado antes de os senhores 

chegarem ao poder. Três anos após nota-se alguma diferença? ------------------------------------------  

 ----------- As várias promessas de que falei até agora são da responsabilidade directa da 

Câmara Municipal. Não dependiam de ninguém. Não foram feitas por mera opção política.  -----  

 ----------- No entanto há as outras. Aquelas que sendo promessas dependiam do poder central. 

Aquelas que os senhores prometeram que iriam fazer o possível para que fossem feitas. O 

centro de saúde, o tribunal, a passagem superior sob o caminho de ferro e o Nó de Acesso à 

A1. Para já nada, nem me parecem tão próximas. Aquilo que os senhores designaram por 

magistratura de influência parece que não surtiu efeito. -----------------------------------------------------  

 ----------- E o parque TIR do Concelho? E o cartão jovem municipal? E a casa municipal de 

juventude? Vão sair do papel ainda este mandato? Parece que não. ------------------------------------  

 ----------- Por falar em juventude deixei para o fim a cereja no topo do bolo. Aquilo que é mais 

uma demonstração de como o PSD faz política em Oliveira do Bairro.  ---------------------------------  

 ----------- Durante a última campanha eleitoral acordamos um dia com o concelho coberto de 

cartazes com uma pergunta: “onde é que vai ao cinema em Oliveira do Bairro”. Vão passar 4 

anos. Não são 4 semanas, nem quatro meses. São 4 anos. E então Sr. Presidente, eu gostaria 
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que me respondesse à vossa própria pergunta. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente, diga-nos por favor onde é que, passados 3 anos e mais um que virá, 

vamos ao cinema em Oliveira do Bairro?-------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Atenção que isto não é um convite …” ----------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS FEVEREIRO CHAMBEL  – sendo feita a referência à 

realização no ano de 2009, de um evento histórico, questionou que tipo de evento histórico se 

refere e qual o seu custo. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Uma vez que são mencionadas actividades de relevo, novas ou a manter que se irão 

desenrolar no “Espaço Inovação” questionou quais são estas mesmas actividades e qual o 

respectivo custo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou qual a Candidatura a que irá ser presente a construção da Nova Alameda 

da Cidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou igualmente qual o projecto que irá ser candidatado à medida do Programa 

Operacional de Valorização do Território – Inovação para o Desenvolvimento Urbano. ------------  

 ----------- Tendo verificado a inserção na rubrica de Venda de Terrenos do valor de 

12.000.000,00 € (doze milhões de euros) questionou qual o Concelho que se pretende vender.  

 ----------- Procurou saber o que pretende com a inserção de uma rubrica designada de 

Teatrário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apercebeu-se que serão várias as actividades previstas em Orçamento, desde o ano 

de 2005, que continuam apenas inscritas e com o valor zero nas mesmas, ou seja, não foram 

sequer iniciadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Confessou não entender como é que pode estar inscrita na rubrica de Dinamização e 

Revitalização do Comércio do Concelho, simplesmente uma verba de 1.000,00 € (mil euros), 

dado que esta era uma promessa eleitoral do PPD/PSD, no entanto, considerando aquele valor 
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muito pouco será levado a efeito. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL  – tendo em atenção que se encontra 

expresso na Actividade Municipal relativamente à execução do Plano Plurianual de 

Investimentos do ano contabilístico de 2008 e acerca da Casa Municipal da Juventude, verifica-

se que a dotação final prevista ainda não foi utilizada. -------------------------------------------------------  

 ----------- Nesse pressuposto e tendo em atenção a verba prevista no Plano Plurianual de 

Investimentos para o ano de 2009 com vista à execução daquele Projecto, referiu que gostaria 

que o valor previsto, apesar de ter sido diminuído, fosse utilizado no planeamento e 

organização da Casa Municipal da Juventude e das suas valências, de forma a que aquele 

Projecto possa ser uma realidade plena em 2010. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à questão levantada pelo Membro Jorge Pato, no que dizia respeito 

aos cartazes que foram colocados pela JSD no decurso da última Campanha para as Eleições 

Autárquicas e que faziam referência onde é que se ia ao Teatro, ao Cinema e a espectáculos, 

informou que com o Executivo Municipal anterior não se ia a lado nenhum. Contudo, neste 

momento, existe o “Espaço Inovação” a funcionar com os mais diversos tipos de espectáculos, 

a Câmara Municipal apoia uma Associação do Concelho na promoção de Teatro de forma 

contínua e planeada e encontra-se igualmente previsto, estruturado e pensado uma Casa da 

Cultura e uma Casa Municipal da Juventude. Por este motivo, considerou que não faltará muito 

para que se possa ir ao Cinema em Oliveira do Bairro. ------------------------------------------------------  

 ----------- ALEXANDRE MIGUEL CORREIA FERREIRA  – felicitou o Executivo Municipal pelo 

investimento que irá absorver grande parte do Orçamento da Câmara Municipal para o ano de 

2009, e que se prende com a construção dos Novos Pólos Escolares do Concelho e que 

servirá sobretudo para dar uma melhor formação aos jovens do Concelho. ---------------------------  

 ----------- Tendo em atenção que a construção da Alameda da Cidade não irá ser terminada no 

actual Mandato Autárquico, considerou que a mesma se deveria prolongar mais no tempo de 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 29.12’08   93|115 

forma a poder o Executivo Municipal, dar mais atenção às restantes Freguesias do Concelho 

que não têm beneficiado da mesma equidade que é aplicada às Freguesias de residência dos 

Vereadores que compõem o Executivo Municipal. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse, a este respeito, que no Orçamento para o ano de 2009, apenas estão 

contemplados investimentos a rondar os 100.000,00 € (cem mil euros) para a Freguesia do 

Troviscal, pelo que referiu estar bastante preocupado com o facto, ainda mais, porque o 

investimento directo e de maior vulto da Câmara Municipal naquela Freguesia, é o Protocolo 

com a União Filarmónica do Troviscal, pelo que questionou se o Executivo Municipal apenas 

pretende dar música ao Troviscal, pois não estão contempladas novas obras. -----------------------  

 ----------- Relembrou que durante doze anos houve um esquecimento do Dr. Acílio Gala em 

relação ao Troviscal. Durante quatro anos não pôde dizer nada uma vez que houve 

investimento por parte do Dr. Acílio Gala no Troviscal. Contudo, agora, com o PPD/PSD tem 

exactamente a mesma postura que o Dr. Acílio Gala teve no início do seu Mandato. Mais disse 

que tal atitude não ajudará em nada uma Freguesia que se encontra bastante envelhecida. -----  

 ----------- Questionou igualmente, o que é que o Executivo Municipal tentou fazer nestes últimos 

três anos, para conseguir alterar aquela tendência na Freguesia do Troviscal, quais os 

mecanismos que estão em acção no Troviscal, que permitam o desenvolvimento do comércio 

ou da indústria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em atenção que o Orçamento para o ano de 2009 é pouco descritivo e pouco 

concreto, questionou, se nas rubricas previstas que não estão descritas especificamente para 

que se destinam, o Troviscal irá ser contemplado com algumas verbas. -------------------------------  

 ----------- Tendo em atenção que o Plano Director Municipal se encontra em revisão, considerou 

de extrema importância, que deveria ser incluído no mesmo o Plano Rodoviário do Concelho. -  

 ----------- Por fim, questionou se a nível de implementação de Zonas Industriais, a Freguesia do 

Troviscal irá ser contemplada, ou se pelo contrário, ficará novamente esquecida. -------------------  
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 ----------- CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA  – referiu que as Grandes Opções do 

Plano e Orçamento para 2009 traduzem e suportam de forma muito clara o modelo de 

desenvolvimento para Oliveira do Bairro, consubstanciado no projecto político do PPD/PSD, 

sufragado nas últimas Eleições e que tem como principal pilar a Educação, através de 

importantes e significativos investimentos. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que os mesmos, reflectem o excelente trabalho no planeamento e 

dinamismo com que o actual Executivo Municipal se tem empenhado na procura de recursos e 

meios financeiros para concretizar os compromissos assumidos com a população do Concelho 

de Oliveira do Bairro, sendo inquestionável a capacidade de aproveitamento dos Fundos 

Comunitários disponíveis até à data e que permite ao Município de Oliveira do Bairro ter o 

financiamento no montante de 7.000.000,00 € (sete milhões de euros) destinados à construção 

dos oito novos Pólos Escolares previstos na Carta Educativa, pelo que, nos próximos dois anos 

e meio serão concretizadas a 100% o compromisso assumido pelo PPD/PSD relativamente ao 

Ensino Pré-Escolar e ao 1.º Ciclo. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2009, estarão 

fortemente condicionados pela execução daqueles projectos estratégicos, que visam criar a 

afirmar Oliveira do Bairro como um Concelho cada vez mais atractivo, potenciador de 

desenvolvimento económico e social. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que a postura do CDS/PP na Assembleia Municipal não traz qualquer 

novidade, o que já vem sendo um hábito, considerando espantoso prever-se no Plano 

Plurianual de Investimentos e no Plano de Actividades uma despesa de cerca de 

10.500.000,00 € (dez milhões e quinhentos mil euros) com a Educação, tendo este montante 

merecido tão poucas palavras e uma análise bastante redutora por parte da Bancada do 

CDS/PP, pelo que considerou aquela força política, falida, sem alternativas, sem soluções, sem 

projectos, sem opções credíveis e responsáveis. --------------------------------------------------------------  
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 ----------- Mais disse que se o CDS/PP tivesse soluções, projectos ou outras opções políticas 

responsáveis, estas deveriam ter sido apresentadas à priori, dado que, a serem apresentadas 

à posteriori, não passam de um exercício demagógico. -----------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que os Vereadores do CDS/PP que compõem o Executivo Municipal 

concordam, na sua globalidade, com os projectos e as opções políticas do PPD/PSD, ao 

contrário do que sucede com alguns elementos da Bancada do CDS/PP na Assembleia 

Municipal, considerando inaceitável, incompreensível e irresponsável, que não se saiba de 

forma clara e inequívoca, qual a orientação e sentido de voto do maior Partido da Oposição. ---  

 ----------- Referiu que o PPD/PSD irá de forma serena mas muito determinada continuar na 

busca permanente na melhoria do bem-estar de toda a população, na modernização do 

Município, na elevação de todos os indicadores educacionais de Oliveira do Bairro, de forma a 

atrair para o Concelho, investimentos geradores de desenvolvimento económico e social, 

atraindo e fixando as populações. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- DINIS DOS REIS BARTOLOMEU  – revelou ser com grande satisfação que verifica 

nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2009, a confirmação da aposta na 

Educação, esta que é uma prioridade do actual Executivo Municipal e que irá permitir para que 

cada vez mais haja uma boa educação no Concelho. --------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que foi a aprovação da Carta Educativa que permitiu que se fizesse esta 

grande aposta na Educação, lamentando, a este respeito, os entraves levantados pela 

Bancada do CDS/PP. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou igualmente uma grande opção do Executivo Municipal e que se encontra 

consagrada nas Grandes Opções do Plano e Orçamento, a Construção da Junta de Freguesia 

de Oiã, Biblioteca e Auditório, obra esta que andou no papel durante oito anos e somente com 

o actual Executivo é que avançou. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Confessou no entanto não estar agradado pelo facto de verificar na Receita que a 
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Junta de Freguesia de Oiã deveria comparticipar a mesma em 125.000,00 € (cento e vinte e 

cinco mil euros), porque a ser assim a Junta de Freguesia iria à falência, relembrando que o 

mesmo não sucedeu aquando da construção de outras Juntas de Freguesia. ------------------------  

 ----------- Relembrou ainda que a requalificação do Largo do Carro Quebrado esteve para ser 

levada a efeito há já vários anos. Tendo o Executivo Municipal tido conhecimento dessa 

realidade no ano transacto, solicitou que no mais breve espaço de tempo aquela obra de 

requalificação avançasse. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Solicitou que além da verba prevista para construção das passadeiras elevadas, 

deveria igualmente prever-se uma verba destinada à colocação de espelhos, dado haver 

inúmeros locais onde aqueles deveriam ser colocados. -----------------------------------------------------  

 ----------- Revelou que ficava esperançado que o Plano Director Municipal fosse concluído 

durante o ano de 2009. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apesar de ter considerado a Travessa das Cavadas como sendo o pior arruamento do 

Concelho, e apesar de ter sido uma grande preocupação do anterior Executivo, o que é certo é 

que somente com o actual Executivo Municipal é que o mesmo se encontra a ser beneficiado. -  

 ----------- Verificou com agrado estar prevista a requalificação da Zona Industrial de Oiã Sul, 

para assim se poder dar uma boa imagem daquela Zona Industrial. -------------------------------------  

 ----------- Referiu ter sido alertado para o facto de haver a possibilidade de o nó de ligação à A1 

em Mamodeiro, ser deslocalizado mais para Norte em direcção a Aveiro, pelo que, solicitou 

alguns esclarecimentos relativamente à possibilidade de tal vir a suceder. ----------------------------  

 ----------- Recordou que estava à frente dos destinos da Junta de Freguesia de Oiã há cerca de 

dez anos e já antes ouvia falar na construção do Pavilhão e Piscina, no entanto nunca passou 

do papel, lamentando que somente a construção do Pavilhão esteja previsto para o ano de 

2009 e aquela Freguesia, pela dimensão que possui, merece ter uma Piscina, pelo que esta 
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obra deveria ser incluída numa Revisão Orçamental. --------------------------------------------------------  

 ----------- MANUEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA  – reafirmou que este será o último Plano de 

Actividades e Orçamento que terá a oportunidade de discutir e votar. -----------------------------------  

 ----------- Referiu ser permanentemente confrontado pela Oposição do PPD/PSD na sua Junta 

de Freguesia, de nada fazer por Bustos, de nada pedir para Bustos, daí ser considerado por 

aqueles, como um Presidente de Junta de Freguesia medíocre, pelo que, questionou o 

Executivo Municipal se realmente, enquanto Presidente de Junta, se tem mostrado interesse 

ou não pelo desenvolvimento da Freguesia de Bustos e se tem ou não trazido à Câmara 

Municipal pedidos para a realização de determinados projectos em Bustos. --------------------------  

 ----------- Referiu que no Mandato anterior havia reuniões dos Presidentes de Junta de 

Freguesia com a Câmara Municipal onde se definia previamente os arruamentos a alcatroar, 

ou os arruamentos onde iriam ser instaladas as redes de água e saneamento, com o actual 

Executivo Municipal já não sucede desta forma, não se sabendo de antemão quais os 

arruamentos que sofrerão aquele tipo de beneficiação. Apesar de não duvidar da boa vontade 

do Executivo Municipal em levar por diante os projectos a que se propuseram, no entanto as 

prioridades não chegam à Freguesia de Bustos, pois estão a ser deferidas no tempo, pelo que 

confessou ficar defraudado por este facto, dado lutar diariamente pela sua execução. ------------  

 ----------- Disse que iria votar favoravelmente o Plano de Actividades e Orçamento, na 

esperança de poder ver algumas obras que, apesar de ainda não estarem contempladas, 

possam vir a ser inscritas numa próxima Revisão Orçamental, nomeadamente a Feira de 

Bustos, que é um problema que urge resolver, relembrando que para a Feira da Palhaça a 

verba prevista é de 1.200.000,00 € (um milhão e duzentos mil euros). Também a construção da 

Escola do Ensino Básico e 1.º Ciclo deve ser considerada uma prioridade e tudo irá fazer no 

sentido de a mesma ser uma realidade o mais brevemente possível. -----------------------------------  

 ----------- Apesar de ficar triste pelo facto de muitas das obras previstas no Plano de Actividades 
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e Orçamento não sejam realizadas no período em que ainda irá ser Presidente de Junta, dado 

ser impossível que a mesmas sejam levadas por diante, pois existem outras obras que são 

consideradas como prioritárias e que absorverão muito dinheiro, sendo a construção da 

Alameda e dos Pólos Escolares um exemplo disso mesmo. -----------------------------------------------  

 ----------- Apesar de considerar injusto ter sido mencionado por um Vereador que a 

responsabilidade do não andamento do processo do Bairro Social de Bustos era da sua 

responsabilidade, referiu que tal não correspondia à verdade e certamente que essa situação 

será esclarecida, dado que a haver uma dívida, esta é da Câmara Municipal com a Junta, dado 

que deveria ter facultado alguns elementos relacionados com o levantamento topográfico, 

plano de urbanização, à semelhança do que foi fornecido às outras Freguesias. --------------------  

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

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

colocadas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

relativamente à questão do empolamento, referiu não ter havido alteração na postura ou atitude 

que teve desde o início do Mandato. São é realidades diferentes e consequentemente tem de 

haver adaptações, relembrando que se estava no fim de um Quadro Comunitário de Apoio e 

ainda não se sabia quando se iniciava o QREN que somente agora está a arrancar.---------------  

 ----------- A este respeito, informou haver uma diferença substancial entre o actual Quadro 

Comunitário de Apoio e os anteriores. Os apoios do Quadro Comunitário partiam de reuniões 

com a CCDR, em que os Presidentes de Câmara referiam o que pretendiam levar a efeito e 

depois havia uma redistribuição equitativa das verbas do Quadro Comunitário de Apoio. No 

actual Quadro Comunitário de Apoio existe um concurso onde se exige que haja qualidade nos 

projectos apresentados para candidatura. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que diz respeito aos Pólos Escolares, referiu que o Regulamento do QREN exigia 
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que à data da Candidatura os mesmos tivessem já o Projecto e respectivo concurso já 

aprovados. Estabelecendo-se igualmente que a obra deve iniciar no terreno seis meses após a 

aprovação e a mesma deverá estar concluída dezoito meses após aqueles seis meses. Estas 

são situações novas e que não surgiam anteriormente, daí ser necessário saber o motivo dos 

empolamentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que para os Pólos Escolares está prevista uma verba na ordem dos 

7.000.000,00 € (sete milhões de euros) e que já têm o respectivo contrato assinado e por isso 

mesmo terão de cumprir os prazos antes descritos, sendo poucos os Municípios que a este 

nível, estão tão à frente quanto o de Oliveira do Bairro e é sabido que o nível de exigência foi 

descendo, dado que não havia candidaturas suficientes. ---------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que este é um investimento que irá fazer com que possa haver uma 

redução dos custos diários com o fornecimento de refeições, transporte de crianças, assistente 

e motorista e ainda o risco envolvido nas deslocações, quer nestes casos, quer nas 

deslocações que são levadas a efeito ao Parque Desportivo, em virtude de as Escolas 

existentes não possuírem as devidas condições. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu estar prevista a possibilidade de os Municípios poderem contrair empréstimos 

a fim de cumprir determinados investimentos e que não contam para o limite de endividamento 

do Município. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apesar de considerar que as Associações do Concelho são bastante dinâmicas em 

diferentes áreas, considera que a Câmara Municipal tem também de ter o seu próprio 

programa de eventos e ao mesmo tempo associar-se às Associações naquilo que entende que 

deve ajudar a dignificar os eventos que forem levados a efeito por aquelas. --------------------------  

 ----------- Apesar de reconhecer que a Piscina Municipal tem bastante procura e está sempre 

bastante preenchida, não se deve construir outra, dado ser um investimento que poderá até ser 

rentável, mas têm uma manutenção muito dispendiosa.-----------------------------------------------------  
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 ----------- Considerou que a Câmara Municipal deve ter actividades diversificadas e se 

desenvolve essas mesmas actividades para os mais novos, como seja o Natal e o Carnaval 

das Escolas do Concelho, também deve ter actividades para os mais idosos, como sendo o 65 

em Festa, que mais não é do que reconhecer o trabalho desenvolvido no passado em prol do 

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

 ----------- Relembrou que tem havido investimento na implementação de Redes de 

Saneamento, sendo que este investimento não tendo comparticipações externas é realizado 

exclusivamente com dinheiro da Autarquia. De futuro, ou se concessiona a Empresas inter-

Municipais, ou se fica com a rede que existe e se investe à custa do Município. ---------------------  

 ----------- No que diz respeito ao caixote do lixo colocado fora do local, referiu que poderá ter 

sido aquando da recolha de lixo que o mesmo poderá ter ficado deslocado, mas também 

poderá ter sido por brincadeira de mau gosto de alguns. ----------------------------------------------------  

 ----------- Aproveitou para informar estar a ser pensada a possibilidade de, desde a Escola C+S, 

mais concretamente desde a entrada para o Cemitério, para cima, tornar a via de sentido 

único, que resolveria a questão do estacionamento e outras situações. --------------------------------  

 ----------- Lamentou profundamente o tipo de intervenção realizada pelo Membro Jorge 

Mendonça, nomeadamente as insinuações que foram proferidas, relembrando que se está num 

fórum político e não num Tribunal, não se estão a resolver problemas técnico-jurídicos, mas 

sim a debater estratégia e políticas com as quais se pode concordar ou não, mas essas são as 

funções que se tem de desempenhar neste Órgão. -----------------------------------------------------------  

 ----------- No que diz respeito ao investimento num ano de crise económica, recordou que o 

próprio Governo afirma que se deve levar a efeito investimento público, pois esta é uma forma 

de desenvolver a economia local e regional, uma vez que os empreiteiros serão certamente da 

região e darão emprego a trabalhadores do Concelho e o dinheiro irá circular, por isso não se 

pode dizer que não se teve em atenção a crise que se atravessa, afirmando que investimento 
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não é despesa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que a pior herança e a mais pesada que o actual Executivo Municipal herdou, 

foi o estado em que se encontravam as Escolas do Concelho e não foram 3 ou 4 anos que o 

anterior Presidente teve para remediar a situação, foram 16 anos e todos os presentes sabem 

em que estado se encontrava as Escolas. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Confessou não saber como é que o Membro Jorge Mendonça faz as contas a nível do 

investimento, pois para ele tudo desce, no entanto o total sobe. ------------------------------------------  

 ----------- Sobre o Parque das Cales referiu que não irá comentar mais este assunto, uma vez 

que fez o que tinha de ser feito, ou seja, levou o assunto a Reunião do Executivo Municipal e 

participou os factos criminalmente, competindo ao Ministério Público apurar a verdade dos 

factos, à semelhança do que já fez em relação a outras matérias. Afirmando não gostar de 

insinuações e se forem apresentados casos concretos, os mesmos serão de imediato 

encaminhados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à intervenção do Dr. Jorge Mendonça, aos interesses particulares, 

solicitou, apelou que este referisse quais, quando e como e o caminho é só um. O Dr. Jorge 

Mendonça, como advogado, como munícipe, como Membro desta Assembleia e responsável, 

não precisa que alguém o faça por ele, concerteza que terá essa obrigação. -------------------------  

 ----------- Em relação à publicidade efectuada no Litoral Centro e no Jornal da Bairrada, 

solicitou aquele Membro que fosse verificar como se procedeu no ano transacto, relembrando 

igualmente a questão dos custos de publicação. No entanto é esta é uma opção que é tomada 

pelo Executivo Municipal e serão estas opções que irão ser sancionadas nas próximas 

eleições.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acerca da questão colocada sobre a venda de terrenos, referiu que faz neste dia 

precisamente quatro anos que estava a ser debatido o Orçamento para o ano de 2005, tendo 

solicitado que os Membros da Assembleia Municipal fossem verificar qual o valor inscrito na 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 29.12’08   102|115 

rubrica de venda de terrenos nesse mesmo Orçamento, pois o valor inscrito para 2009 é 

inferior ao do ano de 2005. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre os projectos elencados, referiu que o Executivo Municipal irá responder por 

eles, dando a conhecer que com vista à construção do Centro de Saúde estiveram Técnicos da 

Administração Regional de Saúde no local, sendo que a informação que existe é que a nível da 

Região Centro, irá ser apresentada uma Candidatura para construção de três novos Centros de 

Saúde, sendo o de Oliveira do Bairro um deles, não sabendo no entanto quando é que o 

mesmo será levado por diante. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à construção do novo Tribunal, referiu que a última informação que 

possui, é que em Janeiro seria comunicado pelo Instituto de Gestão Financeira, a abertura do 

respectivo Concurso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que diz respeito ao Nó da A1, informou ter sido remetida uma carta ao Secretário 

de Estado das Obras Públicas, remetendo uma cópia recebida das Estradas de Portugal, face 

às diligências efectuadas. A proposta efectuada pela Câmara Municipal é a de ligar a actual 

Variante em direcção a Nascente, contornando praticamente o Concelho e chegar ao Nó de 

Aguada de Baixo, ou seja à futura A 32. Daqui, passar também, com meia circular e ir sair à 

Zona Industrial de Vila Verde, tendo ainda sido propostos alguns traçados alternativos, de ir 

sair à rotunda Norte de Oliveira do Bairro. Estas propostas foram efectuadas junto do 

Secretário de Estado, dado que hoje em dia as opções são mais do foro político. -------------------  

 ----------- Mais informou que o Nó do IC 12 será sensivelmente a 2 quilómetros a Norte do Nó 

da Mealhada e na concessão está prevista uma ligação a Aveiro/Águeda. O Nó de interligação 

com a A 1, será igualmente a 2 ou 3 quilómetros a Norte do actual Nó de Aveiro Sul. Tudo o 

mais, serão comentários que não poderá confirmar. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou ter sido já apresentado em Reunião do Executivo Municipal, um ante-

projecto e uma maquete relativamente à Casa da Cultura de Oliveira do Bairro, tendo sido já 
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decidido abrir o Concurso para a elaboração de algumas especialidades muito específicas, 

para que nada falhe, sendo garantido que se irá poder ver cinema naquele espaço. ---------------  

 ----------- A este respeito informou que se encontra contratualizado com a CIRA, que irá caber a 

Oliveira do Bairro até 2013, cerca de 5.000.000,00 € (cinco milhões de euros), sendo que 

2.000.000,00 € (dois milhões de euros), por opção do actual Executivo Municipal, serão afectos 

à Casa da Cultura de Oliveira do Bairro, cerca de 1.000.000,00 € (um milhão de euros) será 

afecto ao Auditório e Biblioteca de Oiã e o restante será afecto a desenvolvimento de Zonas 

Industriais, Pistas Cicláveis inter-municipais e de interligação entre Parques. ------------------------  

 ----------- Recordou que recentemente o Município de Oliveira do Bairro aderiu à POLIS Litoral 

Ria de Aveiro e haverá determinados projectos que serão levados a efeito através daquela 

sociedade e o Executivo Municipal tudo irá fazer para que as mesmas sejam levadas por 

diante. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em atenção que a Feira Medieval já ocorreu em cada uma das Freguesias do 

Concelho, entendeu-se que se deveria dar um nome diferente àquele evento, daí a referência à 

realização de um evento histórico. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Confirmou que a obra da Nova Alameda da Cidade foi muito recentemente objecto de 

Candidatura, tendo já sido recebido um pedido de informações adicionais e encontra-se 

presentemente em fase de análise. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à Rede Urbanas para a Competitividade e Inovação, informou ter 

Oliveira do Bairro aderido a um projecto inter-municipal que submeteu uma Candidatura em 

tempo útil e por isso mesmo existe uma quota-parte que se encontra reflectida no Orçamento, 

podendo ser contemplado um apoio para reconstrução ou reedificação do actual Hospital de 

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

 ----------- Acerca do Teatrário, recordou existir no Concelho uma Associação que já possui uma 

grande dimensão, pelo que já foi proposto que a mesma se fixe num determinado local com 
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condições adequadas à sua actividade. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que se refere ao facto de existirem rubricas com montantes de 1.000,00 € (mil 

euros), relembrou que haverá a possibilidade de levar a efeito uma alteração orçamental e 

nessa altura essas mesmas rubricas poderão ser reforçadas. ---------------------------------------------  

 ----------- Acerca da falta de investimento na Freguesia do Troviscal, questionou quantas são as 

Freguesias que têm sedes de Freguesia novas, quantas são as Freguesias que têm uma 

Escola de Artes com um Auditório, seja pequeno ou grande, quantas são as Freguesias que 

possuem um Pólo de Leitura e um Museu de Etnomúsica. -------------------------------------------------  

 ----------- Referiu haver espaço industrial na Freguesia do Troviscal, mas que não está a ser 

devidamente aproveitado pelos investidores, mas isto é uma questão de dinâmica e de 

iniciativa e existe ainda uma Zona Industrial contígua à Freguesia do Troviscal que se encontra 

em desenvolvimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou ter ouvido um comentário no decurso da última Campanha Eleitoral para as 

Autárquicas, que no anterior Mandato não tinha sido efectuado investimento na Serena, porque 

a população deste lugar não tinha votado CDS/PP. A este respeito relembrou que, apesar de a 

Freguesia da Mamarrosa ter sido ganha pelo CDS/PP, foi proporcionalmente, a Freguesia 

onde tem sido levado a efeito mais investimento, apesar de alguns entenderem que ainda é 

pouco e que é necessário mais, mas isso é normal. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à urbanização Dr. Carlos Pereira que foi infra-estruturada pelo actual 

Executivo Municipal, é um exemplo a nível do Concelho de um loteamento que permitiu a 

fixação de casais jovens. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Aproveitou para informar que a Revisão do PDM estará brevemente em discussão 

pública, pelo que apelou a atenção de todos, pois é um documento que terá alterações, depois 

de ouvidas as Juntas de Freguesia e é extremamente importante que se lute por aquilo que se 

pretende implementar no Concelho, recordando que o actual PDM prevê já uma grande 
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percentagem de Zona Urbana que se encontra ainda por urbanizar, pelo que, aquelas áreas 

poderão ter sido mal projectadas na altura e terão de ser alteradas. -------------------------------------  

 ----------- Agradeceu o reconhecimento do Membro Carlos Ferreira, em relação à actividade 

levada a efeito pelo actual Executivo Municipal. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- No que diz respeito à verba de 125.000,00 € (cento e vinte e cinco mil euros) da Junta 

de Freguesia de Oiã para a Câmara Municipal, informou que muito embora a construção seja 

só uma, as obras são distintas, havendo Autos de Medição relativos à construção da Junta de 

Freguesia e Autos de Medição relativos à construção do Auditório e Biblioteca, pois somente 

esta última obra é que pode ser objecto de comparticipação, sendo no entanto ambas 

consideradas como investimento no PPI. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em atenção que a construção das sedes de Freguesia do Troviscal e de 

Bustos foram efectuadas através de transferência de verbas da Câmara Municipal para as 

respectivas Juntas de Freguesia, foi levado a efeito um cálculo da relação investimento 

efectuado e da comparticipação da Câmara Municipal. Neste caso em concreto e dado que a 

obra é levada a efeito pela Câmara Municipal levou-se a efeito o exercício inverso, ou seja, 

sabe-se quanto é que vai custar e fizeram-se as contas de quanto é que a Junta de Freguesia 

terá de pagar à Câmara Municipal, é pois um exercício de justiça. ---------------------------------------  

 ----------- Referiu que o Executivo põe em pratica aquilo que julga que é melhor para o 

Concelho e o facto de não explicitar algumas situações no Plano de Actividades e Orçamento, 

deve-se ao facto de se pretender uma flexibilização funcional, embora reconheça que gera 

algumas dúvidas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu a conhecer que em todas as reuniões em que participou o Presidente da Junta 

de Freguesia de Bustos, este sempre se empenhou na defesa da sua Freguesia reiterando que 

queria mais para a sua Freguesia. A este respeito, chamou à atenção que o investimento na 

construção do Pólo Escolar de Bustos é bastante significativo e associado a esta construção 
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está a aquisição do respectivo terreno. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acerca da Feira de Bustos informou nunca ter falado sobre este tema com o 

Presidente da Junta de Freguesia de Bustos, tendo este falado com o Vereador do Pelouro, no 

entanto tem conhecimento do que se passa. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Revelou que o terreno é pertença da família Pato em que existem dois irmãos e 

respectivos primos, tendo já havido reuniões com ambos e cujas posições são distintas. A 

última informação data de hoje, após uma reunião havida ontem, em que o Dr. António Pato 

informou que estariam disponíveis para vender o terreno onde se realiza a Feira pelo montante 

de 120,00 € (cento e vinte euros) por metro quadrado. O terreno possui mais de 17.000 m2, o 

que representaria um encargo de mais de 2.000.000,00 € (dois milhões de euros), pelo que 

solicitou que fosse prestada alguma ajuda para resolver esta situação. --------------------------------  

 ----------- Solicitou aos elementos da Assembleia Municipal do PS, dado ser este o partido que 

governa o País, para que tudo façam de forma a conseguirem para Oliveira do Bairro o maior 

número de obras e de comparticipações. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para terminar, solicitou ao Presidente da Junta de Freguesia de Bustos para que se 

dirigisse a si, para solicitar os elementos que entende que a Câmara Municipal tem de facultar 

relativamente ao projecto do Bairro Social de Bustos. --------------------------------------------------------  

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

Municipal que desejassem usar novamente da palavra. -----------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS FEVEREIRO CHAMBEL  – relativamente às justificações 

dadas pelo Presidente da Câmara relativamente aquilo que não considera como sendo um 

empolamento, disse que é efectivamente um empolamento, muito embora seja um 

empolamento justificável e por isso mesmo não será por si inviabilizado. ------------------------------  

 ----------- Quanto ao facto de ter sido mencionado que existiriam vários CDS/PP e que este 
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estava sem rumo e em vias de extinção, referiu que cada vez que é feita uma intervenção por 

elementos desta Bancada, é observável o incómodo causado na Bancada do PPD/PSD porque 

estes muito se mexem nas cadeiras. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JORGE FERREIRA PATO  – referiu que já mais por uma vez as suas palavras foram 

mal interpretadas no que diz respeito à venda de terrenos, ou então o Presidente da Câmara 

não quer perceber o que disse. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Desta forma reiterou que, já no tempo do anterior Presidente de Câmara elogiou esta 

forma de orçamentar, por isso nada tem contra o valor de 12.000.000,00 € (doze milhões de 

euros) relativos à venda de terrenos. Gostava era de ver os elementos do PPD/PSD que 

criticaram durante anos este procedimento, vir reconhecer que estavam errados. O Presidente 

da Câmara justificou e bem a razão porque isto deve ser feito.--------------------------------------------  

 ----------- HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS  – recordou que desde a elaboração da Carta 

Educativa que o PS tem sido coerente ao afirmar não se justificar em algumas Freguesias a 

construção de um novo Pólo Escolar, podendo antes, optar-se pela construção de Pólos 

Escolares inter-freguesias que possuam todas as condições estruturais que são fundamentais, 

quer sejam desportivas, quer a nível de actividades extra-curriculares. ---------------------------------  

 ----------- Referiu ser mais difícil gerir dois Pólos Escolares do que gerir um Pólo Escolar com 

excelentes condições, pois o QREN apoia a construção dos mesmos, mas depois não existem 

apoios para gerir os Pólos Escolares. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que esta opinião foi manifestada aquando da reunião havida para debater 

as Grandes Opções do Plano para o ano de 2009, apesar de entender que não iria resolver 

nada este assumir de posição. Na sua opinião esta opção iria permitir poupar dinheiro ao erário 

público e ao mesmo tempo iria permitir prestar um melhor serviço à população. ---------------------  

 ----------- Para terminar, informou que a Bancada do PS se iria abster na votação do presente 

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

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

colocadas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

considerou que não existe empolamento, mas antes orçamentação justificada e fundamentada. 

 ----------- Referiu já ter passado o momento de se discutir o número de Pólos Escolares que 

deveriam ser construídos no Concelho, relembrou contudo, que os Pólos Escolares previstos 

contemplam estruturas para a dimensão dos alunos previstos e os meios humanos serão 

exactamente os mesmos, apenas mudarão de local. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Para terminar relembrou as afirmações proferidas por alguns dos Membros da 

Assembleia Municipal, aquando da discussão do Plano Plurianual de Investimentos, 

Orçamento e Plano de Actividades para o ano de 2005, nomeadamente o Membro Manuel 

Pereira que dizia que “o Plano de Actividades e Orçamento está empolado, é lógico que está 

empolado”, relembrando que na altura se estava no fim de um Quadro Comunitário de Apoio, 

realidade distinta daquela que se vive actualmente. Já o Membro André Chambel dizia que “o 

Executivo Municipal não deveria ser obrigado a apresentar o Plano de Actividades e 

Orçamento à aprovação da Assembleia Municipal, já que foi sufragado e aprovado pelos 

Munícipes do Concelho, aquando da apresentação do seu Projecto e intenções, aquando das 

Eleições Autárquicas, pelo que o Executivo Municipal tem toda a legitimidade para o 

apresentar, desde que siga aquilo que realmente prometeu ou que indicou que seriam as suas 

preocupações”. O Membro Vaz e Gala dizia na altura a respeito da dotação prevista para o 

sector da Educação que “bom seria que o exemplo desta Câmara pudesse contagiar os nossos 

Governantes” e dizia ainda que “este é o tempo de análise e votação do PPI, Orçamento e 

Plano de Actividades desta Câmara para o ano de 2005; mas é também a oportunidade para as 

oposições apresentarem alternativas viáveis e coerentes e não mero amontoado de críticas 
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inconsequentes. Digam ao Concelho e aos Munícipes como fariam? Por exemplo, nas 

despesas correntes como evitá-las? Onde cortariam na despesa corrente para além do enorme 

esforço que se propõe? Digam aqui e hoje qual é a vossa alternativa”. Aproveitou estas 

palavras para colocar a questão: que investimentos a oposição levava a efeito, como 

financiavam os mesmos, ou quais é que retiravam. -----------------------------------------------------------  

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

– como pessoa ligada à actividade artística e cultural do Concelho tem sentido a escassez ou 

mesmo a ausência de equipamentos culturais no Concelho e nomeadamente na sua sede, 

pelo que, ao verificar a referência a um projecto relacionado com a Casa Municipal da Cultura, 

só pode ficar satisfeito com esse facto, pois irá permitir a formação artística da juventude do 

Concelho, com reflexos no comportamento cívico, social e económico dos Munícipes. ------------  

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

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

 ----------- Efectuada a votação, verificou-se que o assunto: 5.2. – Análise e votação para 

efeitos de Aprovação do Plano Plurianual de Investi mentos, do Plano de Actividades 

Municipal e Orçamento 2009 e Mapa de Pessoal 2009 , obteve a seguinte votação: 0 Votos 

Contra, 7 Abstenções e 18 Votos a Favor , pelo que foi Aprovado pela Maioria  dos Membros 

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

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros que desejassem apresentar 

Declarações de Voto. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA  – que apresentou a seguinte 

Declaração de Voto: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… A Bancada do PSD da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro votou 

favoravelmente as grandes opções do plano e orçamento para 2009 por entender que: -----------  
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 ----------- 1.º - Este é um orçamento que reflecte o projecto político do PSD sufragado no último 

acto eleitoral; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2.º - Reflecte, ainda, a inquestionável capacidade de aproveitamento dos fundos 

comunitários; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3.º - Foi aprovado por unanimidade pelo executivo municipal; ---------------------------------  

 ----------- 4.º - É um documento apresentado e discutido com todas as forças políticas com 

representação municipal, forças essas que entenderam não ser necessário acrescentar ou 

retirar nenhum ponto a dito documento, pressupondo uma concordância global com o mesmo; -  

 ----------- Pelos factos supra referidos entendemos ser este um documento profundamente 

discutido e participado. Coerente com os compromissos assumidos pelo PSD e que traça um 

rumo de desenvolvimento económico e social para o nosso Concelho …” -----------------------------  

 ----------- ALEXANDRE MIGUEL CORREIA FERREIRA  - que apresentou a seguinte 

Declaração de Voto: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Eu Alexandre Miguel Correia Ferreira, Membro eleito da Assembleia Municipal de 

Oliveira do Bairro, venho por este meio declarar que o meu sentido de voto na votação para 

aprovação do Plano Plurianual de Investimentos, do Plano de Actividades Municipal e 

Orçamento 2009, foi a abstenção, pois entendo que nestes documentos apresentados pelo 

Executivo Municipal não estão defendidos os interesses da Freguesia do Troviscal, não 

respeitando estes documentos, quer o prometido pelo Executivo no início do seu mandato, na 

sua grande maioria, e, sobretudo, comprometendo o que quer que seja de investimentos que 

pudessem vir a ser feitos nos próximos anos, para além deste mandato, nesta freguesia. --------  

 ----------- O voto de abstenção é um voto de protesto pelos motivos atrás descritos, e um voto 

de esperança de que algo aconteça entretanto, que no futuro me faça votar favoravelmente 

uma possível rectificação orçamental …” ------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- De imediato deu-se inicio ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos - 5 – ORDEM DO 

DIA – 5.3. - Ofício da União Desportiva de Bustos e m que Solicita a Classificação da 

Actividade Exercida como de Interesse Municipal , sendo dado o uso da palavra ao 

Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

referiu que os Membros da Assembleia Municipal tiveram a oportunidade de ler o conteúdo da 

carta remetida pela União Desportiva de Bustos, bem como a deliberação da Reunião de 

Câmara, pretendendo-se classificar como de Interesse Municipal a Actividade exercida pela 

União Desportiva de Bustos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- MANUEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA  – referiu ser sua opinião que se poderia ir mais 

além do que classificar somente a actividade desenvolvida por esta Associação como de 

Interesse Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Concerteza que a classificação de Interesse Municipal irá trazer à Associação alguns 

benefícios financeiros, porque a Câmara Municipal poderá eventualmente vir a pagar a renda. -  

 ----------- Considerou que esta é uma forma de reconhecer a história da União Desportiva de 

Bustos e que é perfeitamente justificável, permitindo reivindicar algo mais, nomeadamente a 

fim de poderem absorver a pratica da Lei do Mecenato. -----------------------------------------------------  

 ----------- Revelou que a Junta de Freguesia de Bustos foi na mesma data notificada 

relativamente ao espaço que ocupa com a Feira, no sentido de ser aumentada a renda 

relativamente daquele local 20 vezes superior ao que actualmente é pago, pelo que esta renda 

terá de ser financiada, tendo a Junta de Freguesia contestado no devido tempo aquela 

pretensão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Mais disse que a passagem do terreno, de rústico para urbano, permitirá ganhos ao 

seu proprietário e a Câmara Municipal que recebe o IMI correspondente e quem fica a perder é 

a Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO  – referiu não existirem 

dúvidas relativamente à referida pretensão, pelo que irá votar favoravelmente a mesma. No 

entanto, pela informação prestada pelo Presidente da Câmara, parece que não irá ser fácil 

conseguir a aquisição do terreno onde se encontra implantado quer a Feira de Bustos, quer o 

do Complexo Desportivo da União Desportiva de Bustos, pelo que este será um ónus muito 

grande para aquela Associação e para o desenvolvimento das suas actividades, porque irá 

investir num Complexo Desportivo que no fundo não é seu, pelo que o Executivo Municipal terá 

de encontrar uma solução para este problema e ver se é possível arranjar uma alternativa. -----  

 ----------- ALEXANDRE MIGUEL CORREIA FERREIRA  – considerou perigoso este tipo de 

mecanismos para resolver os problemas que surgiram, porque se está a abrir uma porta para 

que, no futuro, qualquer Associação do Concelho, possa vir a requerer semelhante 

classificação de Interesse Municipal, obrigando de certa forma a Câmara Municipal a apoiar 

essa Associação que esteja em dificuldades financeiras, pois o que está em causa é o facto de 

a União Desportiva de Bustos não ter capacidade para responder a este aumento de renda e 

terá de ser a Autarquia a socorrer a Associação. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que era preferível que a Câmara Municipal tivesse aumentado o subsídio 

anual atribuído à União Desportiva de Bustos, muito embora considere que não se deve negar 

esta pretensão àquela Associação, ou a qualquer outra Associação do Concelho. ------------------  

 ----------- HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS  – relembrou ter sido aventada a possibilidade de ser 

adquirido um terreno junto ao IPSB para ali se construir um Complexo Desportivo, pelo que 

questionou se a aquisição chegou a ser efectuada, dado que o terreno se encontra 

terraplanado e permite a construção de um Campo de Futebol e estacionamento. Porque caso 
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contrário está a investir-se num local que nunca será pertença da Associação. ----------------------  

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

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

colocadas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

referiu que o que está em análise é um pedido da União Desportiva de Bustos, para que esta 

Assembleia Municipal declare o Interesse Municipal na Actividade Desenvolvida por aquela 

Associação, não tendo sido mencionado a questão da compra ou venda do terreno.---------------  

 ----------- Mais disse que, a ser aprovada esta pretensão, permitirá que em face de algumas 

negociações que estão a ser levadas a efeito, esta possa vir a retardar a actualização da 

renda. Numa situação normal a actualização seria efectuada passados cinco anos e a ser 

aprovado aquele interesse municipal, a actualização ocorrerá apenas passado dez anos. -------  

 ----------- Referiu que os terrenos são pertença da família Pato, dois irmãos e respectivos 

primos, tendo o valor sido solicitado pelos primos na pessoa do Dr. António Pato. A posição 

dos irmãos era a de vender o terreno por um valor bastante mais reduzido. ---------------------------  

 ----------- Afirmou ainda, não levantar qualquer objecção, que o valor proveniente do pagamento 

do IMI em relação a estes terrenos, possa ser devolvido através da atribuição de um subsídio 

em montante equivalente, seja para uma Associação, seja para uma Junta de Freguesia, uma 

vez que actualmente esse mesmo valor não é recebido pela Autarquia. --------------------------------  

 ----------- Confirmou a existência de um terreno que foi adquirido, contudo o mesmo situa-se em 

Reserva Ecológica Nacional, tendo o anterior Executivo Municipal edificado um muro no local, 

pelo que a pretensão deveria ser a de construir um Campo de Futebol. As entidades 

competentes não actuaram, porque se actuassem, todos sabem quais as reais implicações 

para quem autorizou a edificação do muro em Reserva Ecológica Nacional. Dado estar o PDM 

em revisão, o Executivo Municipal tudo irá fazer para, sem fazer obras, se conseguir implantar 
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naquele local um relvado com balizas e que permita servir a população de Bustos. ----------------  

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

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

 ----------- Efectuada a votação, verificou-se que o assunto: 5.3. - Ofício da União Desportiva 

de Bustos em que Solicita a Classificação da Activi dade Exercida como de Interesse 

Municipal , obteve a seguinte votação: 0 Votos Contra, 1 Abstenção e 24 Votos a Favor , 

pelo que foi Aprovado pela Maioria  dos Membros da Assembleia Municipal. ------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros que desejassem apresentar 

Declarações de Voto. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS FEVEREIRO CHAMBEL  – declarou que se tinha abstido na 

presente votação, considerando que, não estando em causa a importância que a União 

Desportiva de Bustos tem para a educação, a formação e o desporto no Concelho de Oliveira 

do Bairro, entende que o objectivo da atribuição do Interesse Municipal foi subvertido, uma vez 

que, neste caso em concreto, não resolve o problema, apenas serve para adiar esse mesmo 

problema durante cinco anos. Considerou que esse problema terá de ser resolvido entre a 

União Desportiva de Bustos, os proprietários do terreno, com a ajuda da Câmara Municipal e 

Junta de Freguesia, pois o Interesse Municipal deve ser entendido como uma pretensão por 

mérito da Associação e não apenas para adiar a resolução de problemas. ----------------------------  

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

– dado que deve ser dado seguimento aos assuntos que foram discutidos e votados, 

questionou os Membros, se tinham alguma oposição a que se aprovasse o teor das respectivas 

deliberações em minuta. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

consideram-se aprovadas em Minuta as deliberações tomadas relativamente aos assuntos 
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constantes da Ordem de Trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal. ----------------  

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

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

sobre os seguintes assuntos constantes da Ordem de Trabalhos: 5.2. – Análise e votação para 

efeitos de Aprovação do Plano Plurianual de Investimentos, do Plano de Actividades Municipal 

e Orçamento 2009 e Mapa de Pessoal 2009; e 5.3. - Ofício da União Desportiva de Bustos em 

que Solicita a Classificação da Actividade Exercida como de Interesse Municipal, sendo 

lavrada a presente Acta, que vai ser assinada pelo Presidente, respectivos Secretários e outros 

Membros da Assembleia que o desejem fazer. ----------------------------------------------------------------  


