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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA EM 

VINTE E CINCO DE FEVEREIRO DO ANO DE 

DOIS MIL E ONZE. --------------------------------------  

 

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

da Câmara Municipal, realizou-se a Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, com a seguinte 

Ordem de Trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

Actividade Municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.2. – Análise e votação para efeitos de aprovação da proposta de Alteração por 

adaptação do Plano Director Municipal de Oliveira do Bairro, na sequência da entrada em 

vigor do Plano de Pormenor para a Área Envolvente (Sul) à Zona Industrial de Vila Verde;  

 ----------- 5.3. – Análise e votação para efeitos de aprovação da proposta de Alteração ao 

Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Comércio e de 

Prestação de Serviços do Concelho de Oliveira do Bairro; --------------------------------------------  

 ----------- 5.4. – Análise e votação para efeitos de aprovação da proposta de Alteração ao 

Regulamento Municipal de Taxas e outras Receitas referentes à Edificação e 

Urbanização. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os trabalhos foram presididos por MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS e 
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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 Carlos Santos, para exercer as funções de 

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

 ----------- Assim sendo, os trabalhos foram presididos por MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS e secretariados por GILBERTO MARTINS DA ROSA e CARLOS VIEGAS MARTINS 

DOS SANTOS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

igualmente presentes nesta Sessão da Assembleia Municipal, os Vereadores do Executivo 

Municipal Carlos Manuel Ferreira Ferreira, Amílcar António Eusébio Mota, Jorge Diogo Cardoso 

Mendonça, Lília Ana da Cruz Oliveira Martins Águas e Henrique Santiago Tomás. ------------------  

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

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – iniciou a sua intervenção, cumprimentando todos os presentes, dando em seguida o 

uso da palavra ao 1.º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, a fim de que este 

verificasse a presença dos Membros da Assembleia Municipal. -------------------------------------------  

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

Assembleia Municipal MARIA INÊS MARTINS PATO, VÍTOR MANUEL DE ALMEIDA PINTO, 

ACÍLIO DIAS VAZ E GALA E MARISA PATO DOS SANTOS. ---------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – informou, que os Membros Acílio Gala e Marisa Santos, tinham comunicado a sua 

ausência, não sendo contudo os mesmos substituídos. ------------------------------------------------------  

 -----------  Mais informou que os Membros Maria Inês Pato e Vítor Pinto solicitaram por escrito, a 

justificação da falta à presente Sessão da Assembleia Municipal, tendo as mesmas sido 
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consideradas justificadas e as suas substituições pelos elementos seguintes das respectivas 

Listas, que se encontravam presentes, sendo convidados a participar nos Trabalhos da 

presente Sessão da Assembleia Municipal os senhores FERNANDO OLIVEIRA HENRIQUES e 

JORGE DA COSTA GRANGEIA, que substituem, respectivamente, os Membros antes 

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

 ----------- Em seguida, informou que se iria proceder à aprovação da Acta da Sessão da 

Assembleia Municipal de 07 de Dezembro de 2010, remetida a todos os Membros da 

Assembleia Municipal, tendo questionado se tinham algum reparo a fazer em relação à Acta em 

questão.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Intervieram a este respeito os Membros Fernando Henriques e André Chambel, 

reportando-se a alguns lapsos contidos na referida Acta e os quais deveriam ser corrigidos. -----  

 ----------- As referidas sugestões de correcção e melhoria do documento em apreço foram 

aceites pela Mesa da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi colocada à votação, a aprovação da Acta da Sessão de 07 de 

Dezembro de 2010. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efectuada que foi a Votação, a Acta, datada de 07 de Dezembro de 2010, foi 

Aprovada por Unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação ao ponto 2 – EXPEDIENTE, o Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal, informou da recepção de diversa correspondência recebida pela Assembleia 

Municipal, a qual poderá ser consultada pelos Membros que assim o pretendam fazer. -----------  

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

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

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

suceder.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Interveniente do Público, ANTÓNIO OLIVEIRA, residente na Freguesia da 

Mamarrosa, o qual colocou uma questão que já tinha formulado quando era Membro da 

Assembleia Municipal e que se prende com a utilização de herbicidas nas valetas, 

nomeadamente aquelas que transportam água e vão desaguar no rio. ---------------------------------  

 ----------- Questionou, como é possível compatibilizar a utilização de herbicidas com a defesa do 

meio ambiente e a preservação dos ecossistemas. -----------------------------------------------------------  

 ----------- No que à Educação diz respeito, referiu que o Ensino para ser obrigatório, deve ser 

gratuito e universal, pelo que, em face de tudo o que já tem sido dito, certamente que a Câmara 

Municipal já terá feito um balanço do contrato que celebrou com o Estado, para assumir a 

responsabilidade do ensino nas Escolas do 1.º Ciclo, devendo esse mesmo balanço ser 

publicado no Boletim Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu haver Municípios que distribuem os livros escolares gratuitamente aos alunos 

do 1.º Ciclo, apesar de os mesmos impostos serem pagos em todos os Municípios do País e 

nas mesmas condições. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que, na sua opinião, deveria ser feita uma avaliação do ensino que é dado 

no Concelho de Oliveira do Bairro. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pelo que se recorda, nunca viu a funcionar o Conselho Municipal de Educação, o que 

deveria suceder, nomeadamente para que o mesmo aferisse se os novos Pólos Escolares 

estão ou não a ser correctamente construídos, se as Escolas funcionam como deve de ser e 

analisar os termos do contrato celebrado com o Ministério da Educação. ------------------------------  

 ----------- Tendo sido levado a efeito em Aveiro, um meeting acerca da regionalização na qual 

também participou o Município de Oliveira do Bairro, referiu que, na sua opinião, os cidadãos 

de Oliveira do Bairro deveriam ser auscultados no sentido de o Presidente da Câmara poder 

formar uma opinião e esclarecer a posição do Concelho sobre esta temática. ------------------------  

 ----------- Em seguida foi dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara, a fim de permitir que 
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este pudesse dar uma resposta ao interveniente do público. -----------------------------------------------  

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

informou que a questão levantada acerca da utilização de herbicidas, não deveria ser colocada 

ao Presidente da Câmara, uma vez que a responsabilidade do tratamento das valetas compete 

às Juntas de Freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à questão do ensino tendencialmente gratuito, referiu concordar com 

a opinião manifestada pelo interveniente do público, contudo, a política levada a efeito neste 

sector não dependem da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que o Município de Oliveira do Bairro não assinou nenhum Protocolo de 

Delegação de Competências, no que respeita ao ensino pré-primário e de 1.º Ciclo. ---------------  

 ----------- Acrescentou que a Câmara Municipal tem vindo, dentro das suas possibilidades, a 

apoiar o máximo possível famílias carenciadas, estando disponível para responder a todas as 

situações que se encontrem previstas na Lei, sendo elas comparticipadas pelo Estado ou não. -  

 ----------- Acrescentou, dizendo que o único Contrato de Delegação de Competências assinado 

pelo actual Executivo Municipal, prende-se com o Pessoal Não Docente e das EB 2/3. ------------  

 ----------- Referiu que o Congresso da NUT III, Baixo Vouga, Região de Aveiro, nada tinha a ver 

com a regionalização, tendo tido a oportunidade de participar no mesmo, enquanto Presidente 

de Câmara e Membro da Comissão Executiva.-----------------------------------------------------------------  

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

ANTES DA ORDEM DO DIA, tendo o Presidente da Assembleia Municipal solicitado aos 

Membros presentes que desejassem usar da palavra, que procedessem à respectiva inscrição, 

tendo posteriormente dado o uso da mesma ao primeiro interveniente. ---------------------------------  

 ----------- VITOR MANUEL DOS SANTOS LOUREIRO – entregou a sua intervenção por escrito 

à Mesa da Assembleia Municipal, passando-se a transcrever o teor da mesma na sua íntegra: -  
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 ----------- “… Na povoação do Rêgo, mais propriamente na Rua Nossa Senhora da Conceição, 

que vai do Largo da Capela no sentido do centro e na direcção de Oiã, existe um 

estabelecimento comercial, Café Torres, que tem na sua frente um passeio cimentado. Esse 

passeio termina no limite da frente do mesmo estabelecimento. Nesse limite está um poste de 

iluminação e pelo qual passam cabos da EDP. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Na base do poste passa uma rigueira fureira e onde está um grande buraco talvez 

com diâmetro de metro. Este buraco é uma tremenda ratoeira no passeio. Deve ter uma 

profundidade de uns cinquenta a sessenta centímetros. O mesmo buraco se lá cai uma pessoa 

pode ocasionar graves lesões. De quem será depois a responsabilidade. Com uma simples 

grade poder-se-á evitar um lamentável acidente. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Pela última vez volto a tocar no assunto da passagem inferior do caminho de ferro no 

sentido Oiã Silveira e na Rua Dr. Ângelo Graça. As alterações foram pouco significativas …” ---  

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – entregou a sua intervenção por escrito, pelo que 

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

 ----------- “… “A confiança perdida é difícil de recuperar. Ela não cresce como as unhas.” - 

Johannes Brahms -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “É preciso, no geral, acreditar em alguém, para, no particular, realmente nele depositar 

confiança”. - Hugo Hofmannsthal -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Duas citações que nos levam a pensar que qualquer ser humano deve ser digno de 

confiança, para nele acreditarmos, contudo, nos dias que correm é mais importante “o parecer” 

que “o ser” e quando vamos para o campo da política, temos a tendência de “ser-mos 

politicamente correctos”, deixando para trás valores que sustentam a “verdade” e “confiança” 

que os outros devem ter por nós. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Vem isto a propósito da reabilitação do edifício público, diz o Sr. Presidente da 

Câmara “a empreitada deverá estar concluída até final do mês de Março de 2011”, citei, na 

http://pensador.uol.com.br/autor/Johannes_Brahms/
http://pensador.uol.com.br/autor/Hugo_Hofmannsthal/
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realidade esta frase está politicamente correcta, senão vejamos, a empreitada deverá … este 

deverá pode ser interpretado como uma “obrigação” ou ainda como uma “previsão”, contudo, os 

sucessivos adiamentos á primeira data fixada para a conclusão desta obra, á muito foi 

ultrapassada e agora adiada uma vez mais até ao final do mês de Março deste ano. ---------------  

 ----------- Todos temos a certeza quase em absoluto, que a empreitada não estará concluída, 

considerando que no edifício vão ter que ser substituídos todos os tubos de abastecimento de 

água aos WC´s de cada condomínio, que a EDP detectou graves irregularidades na segurança 

eléctrica do mesmo, que a PT, quererá certamente melhorar as linhas aos servidores 

instalados, a montagem dos aparelhos de ar condicionado retirados, que existem problemas 

relacionados com veios de água que passam por debaixo deste, o saneamento deste edifício 

em baixa, etc., para além de tudo o que está à vista e que somente com uma super equipa se 

acabará em um mês. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E as garagens do edifício Sr. Presidente, ficam assim ou no dia da inauguração 

fecham a cancela de acesso às mesmas? -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Vá lá Sr. Presidente, dê “um pequeno passo” e tire definitivamente as dúvidas a todos 

os munícipes e principalmente àqueles que com muita paciência vão cobrando os impostos do 

Município, já agora, seria estimulante para os residentes a sua visita de vez em quando, 

aproveitando para de viva voz lhes comunicar a data certa do fim da empreitada. -------------------  

 ----------- Se estiver enganado em tudo aquilo que a cabo de referir, pedir-lhe-ei em 

oportunidade as devidas desculpas. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Uma segunda questão, e esta resume-se tão simplesmente a perguntar ao Exm.º 

senhor Presidente da Mesa, Dr. Manuel Nunes, se já tem alguma resposta ao ofício de Junho 

do passado ano, dirigido aos Serviços de Prevenção e Inspecção Tributária de Aveiro, a 

solicitar esclarecimento sobre a cobrança de IVA nas entradas da piscina Municipal …” -----------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 
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SANTOS – informou não ter sido ainda recebido qualquer ofício pela Mesa da Assembleia 

Municipal relativamente à questão levantada pelo Membro que interveio. ------------------------------  

 ----------- MANUEL AUGUSTO DOS SANTOS MARTINS – entregou a sua intervenção por 

escrito à Mesa da Assembleia Municipal, passando-se a transcrever o teor da mesma na sua 

íntegra: -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… A minha vinda aqui é para apresentar a minha preocupação sobre segurança. ------  

 ----------- É que na Palhaça têm acontecido vários assaltos, tudo bem que pequenos, mas não 

deixam de nos preocupar. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim como foi falado no último Conselho Municipal de Segurança, enumero só 

alguns que são mesmo de lamentar. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Campo de escuteiros com muitos estragos. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Tampas de saneamento, algumas mesmo no meio da rua. -------------------------------------  

 ----------- Torneiras da Feira. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Cabos eléctricos. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Lar de Idosos em construção. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Carros com vidros partidos. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Painéis de vedação na Feira do Gado. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Bocas de incêndio com grande prejuízo de água, ficando horas a desperdiçar-se. ------  

 ----------- Também pedra de rotunda da Zona Industrial da Palhaça serve. -----------------------------  

 ----------- Por vezes não é o roubo, mas a falta de respeito por quem trabalha. O que se poderá 

fazer? Algo tem de ser feito. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Outra preocupação de segurança, mas rodoviária, é a falta e remarcação de muitas 

passadeiras nas estradas municipais, sabendo eu que já está programado, é só um alerta. ------  
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 ----------- Estando aqui não podia deixar passar em branco uma situação que tem dado muito 

que falar, os subsídios das associações desportivas e não só. --------------------------------------------  

 ----------- Falando em concreto da ADREP, tenho ouvido dizer que a mesma não merece tanto 

subsídio como aquele que lhe é dado, nem para obras nem para actividades. Isto não é da 

parte do Executivo, mas sim de outras pessoas. Mas só para lembrar a alguns, a ADREP foi a 

primeira Associação do Concelho a ter uma piscina, um pavilhão e nunca esteve à espera da 

Câmara para começar os projectos, quanto mais para comprar os terrenos. --------------------------  

 ----------- A ADREP tem sempre a iniciativa. E mais, é a única associação desportiva, cultura e 

recreativa que a Palhaça tem. Por estas razões, acho que a ADREP merece todo o apoio que 

tem tido da parte da Câmara e não só, também da Junta e de particulares. E tem provas dadas, 

pois tem conseguido vários títulos nacionais a nível individual na modalidade de Atletismo e 

também na modalidade de kickbox. A nível colectivo é a única do Concelho com um 3.º lugar 

Nacional da 2.ª Divisão de Atletismo. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não posso passar sem dar os parabéns a toda a massa humana que dirige, treina e 

corre pela ADREP. Olhem para esta associação como um exemplo a seguir …” ---------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – entregou a sua intervenção por 

escrito à Mesa da Assembleia Municipal, passando-se a transcrever o teor da mesma na sua 

íntegra: -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Neste período de antes da ordem do dia e depois de muito termos ouvido as 

oposições falarem do erro que representava a aposta em tantos pólos escolares acenando com 

um eventual galopante aumento das despesas correntes com estes novos equipamentos e 

depois de se ter falado num custo exorbitante só em despesas com a energia eu resolvi fazer 

mais umas contas de somar… --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ora assim sendo os consumos de energia no ano de 2010 no novo Pólo Escolar de 

Oliveira do Bairro foram de 15.273,18€. --------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Comparando este valor com os gastos em energia das escolas que foram substituídas 

pelo Pólo de Oliveira do Bairro, no ano de 2008, já que o de 2009 não pode ser considerado 

pois não foi completo, já que os alunos transitaram para as novas instalações durante esse 

ano. -----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi então, no ano de 2008, nas antigas escolas, de 11.270,68€. ------------------------------  

 ----------- Assim sendo temos um aumento no consumo de energia de cerca de 4.000€, o que 

representa um aumento 333,3€ na factura mensal em energia comparando as escolas antigas 

com o novo Pólo Escolar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Importará ainda lembrar, para que a análise seja mais justas, que estamos a falar de 

mais salas de aula de 12 salas, nas escolas antigas, para as actuais 18. Teremos ainda que ter 

em consideração que à ainda que acrescentar todas as outras valências que o Pólo Escolar 

têm e que as escolas antigas não tinham, como os laboratórios, a sala de professores, a 

biblioteca, a cantina e o refeitório… Há mais… Mas fiquemos por estes… -----------------------------  

 ----------- Tudo equipamentos que estão a ser utilizados, todos sem excepção, e de que as 

escolas antigas estavam carenciadas… portanto que eram necessários…e penso que ninguém 

nesta Assembleia porá em causa a necessidade e utilidade desses espaços.  -----------------------  

 ----------- Se tivermos este factor em consideração este aumento está justificado… Porque estas 

novas valências não eram caprichos, mas sim necessidades prementes… ----------------------------  

 ----------- A acrescentar ao que já aqui disse temos ainda que ter em linha de conta o facto de 

estarmos a falar de um espaço com climatização, com segurança, com comodidade e com a 

qualidade que todos reconhecemos. 4 Características que nenhum dos espaços anteriores 

dispunha… ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ou seja, tendo em conta estes dois vectores (o aumento das valências e da qualidade 

dos equipamentos) este aumento além de estar longe de ser galopante, está cabalmente 

justificado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Mas permitam-me fazer um exercício simples que seria o de dividir o valor do 

consumo de energia pelo número de salas das escolas antigas e repetir o procedimento no 

Pólo Escolar, considerando apenas as salas de aula, a biblioteca, o refeitório e a sala de 

professores (vamos deixar de parte os laboratórios e as outras valências) se o fizerem verão 

que o consumo médio, por sala, nas escolas antigas seria de 78€ mensais e no novo pólo 

escolar teríamos um valor de 60,6€. Portanto menos que nas escolas antigas. -----------------------  

 ----------- Mas se acharem que isso de contar com a biblioteca, ou com a cantina, ou até com a 

sala de professores é errado (claro que se acharem isso acharão também que a biblioteca não 

é necessária, que os professores podem ficar no corredor, e os alunos devem continuar a ir 

almoçar à misericórdia nos transportes da Câmara) … ------------------------------------------------------  

 ----------- Mesmo assim, se dividirmos o valor só pelas salas (que estão todas ocupadas) o valor 

seria de 70,7€…Portanto ainda abaixo do valor pago por sala nas escolas antigas. -----------------  

 ----------- Assim sendo parece-me claro que não só estamos com um equipamento que 

representa, aqui sim, um galopante aumento da qualidade das condições que colocamos ao 

serviço de toda a comunidade educativa como também conseguimos uma gestão mais eficiente 

e equilibrada dos custos… -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Se alguém dizia, ainda vivo, que os rumores sobre a sua morte tinham sido algo 

exagerados… ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Parece-me que esta frase se aplicaria facilmente aos que tão alarmados estavam com 

o eventual aumento da despesa nos novos pólos escolares…pois também é manifestamente 

exagerado…” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para concluir, e a respeito da intervenção do Membro que o antecedeu, respondeu 

desconhecer se o Edifício Público irá estar pronto até finais de Março, o que sabe, é que está 

próximo de estar resolvido um problema de há vários anos e foi este Presidente da Câmara que 

resolveu esse mesmo problema. -----------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – após a intervenção do 

seu antecessor, referiu não saber em que números acreditar, no que respeita à despesa com 

os encargos da energia eléctrica, uma vez que os valores apresentados diferem dos valores 

apresentados pelo Presidente da Câmara na Reunião de Câmara de 10 de Fevereiro. ------------  

 ----------- Deu a conhecer que na referida Reunião, o Presidente informou que o valor anterior 

era de 9.000,00 € (nove mil euros), e que actualmente a despesa ascendia aos 14.000,00 € 

(catorze mil euros), contudo, o líder da Bancada do PPD/PSD refere que em 2008 a despesa 

era de 11.000,00 € (onze mil euros) e agora já são cerca de 15.000,00 € (quinze mil euros), 

pelo que, confessou, estar confundido. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que mais um Boletim Municipal foi publicado, sem que as deliberações da 

Assembleia Municipal dele constassem, conforme explicita o Regimento Municipal. ----------------  

 ----------- Reiterou o seu agrado pelo facto de o Município de Oliveira do Bairro passar a 

disponibilizar serviços “on line”, tendo aderido ao referido serviço, tendo igualmente tido já a 

oportunidade de verificar os respectivos conteúdos. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Acerca do respectivo conteúdo, referiu ter verificado que uma série de dados que 

foram preenchidos no acto da subscrição do serviço, nomeadamente no que aos dados do 

Munícipe diz respeito e que foram confirmados através de e-mail remetido pelos Serviços 

responsáveis, contudo, esses dados encontram-se omissos, tendo sugerido que deveria haver 

a possibilidade de o próprio Munícipe alterar os seus dados pessoais, uma vez que, 

presentemente, a única forma de os alterar, é fazendo um requerimento à Câmara Municipal. --  

 ----------- Tendo experimentado todas as opções disponíveis, nomeadamente na área do 

urbanismo, descobriu ter um processo em seu nome, iniciado em 1982, construção de 

habitação e anexos e que o estado do processo ainda é “em apreciação”. Mais estranho ainda, 

é o facto de aquele processo se encontrar em “Não Mexer”. -----------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que a circulação dos processos se inicia em 2006 e termina igualmente 
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em 2006, tendo passado pelas Divisões de Urbanismo e Edificação e Secção de Fiscalização, 

constando do processo dois requerimentos abertos, um de 3/4/2006 e outro de 12/4/2006, que 

nunca entregou. E após ter visualizado esses documentos, constatou que os mesmos deram 

azo a dois pareceres e que se encontram na Unidade Orgânica “Não Mexer”.  -----------------------  

 ----------- Mais disse, não ter recebido qualquer comunicação por parte da Autarquia, nem 

sequer de ter dado entrada a qualquer requerimento, pelo que gostava de obter alguns 

esclarecimentos a este respeito, e ainda, para o facto de haver uma Unidade Orgânica na 

Câmara Municipal intitulada “Não Mexer”. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- FERNANDO OLIVEIRA HENRIQUES – referiu que importaria resolver duas situações 

na Rua de São Sebastião e que se prende com dois muros que estão a interromper a 

continuidade do passeio, cujos proprietários já foram contactados pela Câmara, com vista a 

uma eventual cedência, pelo que, procurou saber, se existe algum impedimento para que tal 

negociação venha a ser concluída com sucesso. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse, ter sido informado, em Reunião do Executivo Municipal que, finalmente os 

proprietários da célebre casa “cor de rosa” situada na futura Alameda entraram em acordo com 

a Câmara Municipal, com vista à cedência daquele imóvel pelo montante de 30.000,00 € (trinta 

mil euros), quando inicialmente tinham pedido cerca de 75.000,00 € (setenta e cinco mil euros).  

 ----------- JORGE DA COSTA GRAGEIA – procurou saber se a Câmara Municipal tinha 

conhecimento de uma possível extinção de alguns Concelhos e/ou Freguesias, no âmbito do 

combate à redução de despesas e que implicações poderá ter esta medida no Concelho de 

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

 ----------- Questionou se a Câmara Municipal já abriu o procedimento tendente à beneficiação 

de diversos arruamentos do Concelho e quais a Freguesias contempladas nesta primeira fase.  

 ----------- Referiu ter tido conhecimento, de que um Colégio privado em Cantanhede, com cerca 

de 300 a 400 alunos, poderá ter de fechar as portas imediatamente, dada a falta de verbas que 
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deveriam ser transferidas pelo Ministério da Educação, procurou saber, o ponto de situação em 

relação ao IPSB. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Procurou saber, qual a previsão para conclusão da obra da Nova Alameda da Cidade.  

 ----------- No que respeita ao custo energético das novas Escolas, questionou se os valores 

avançados, serão similares em todos os novos Pólos Escolares. -----------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – informou ter recebido um manifesto, remetido pelo Sr. Mário Nogueira, e que irá 

colocar à consideração da Assembleia Municipal, após a intervenção do Presidente da Câmara 

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

 ----------- Em relação ao incumprimento do Regimento, no que respeita à publicitação das 

Deliberações da Assembleia Municipal no Boletim Municipal, solicitou ao Presidente da Câmara 

Municipal que tivesse em atenção este facto e que, a partir da próxima edição, fosse cumprido 

o disposto no Regimento da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro e assim permitir que o 

trabalho desenvolvido por este Órgão chegue a casa de todos os Munícipes. ------------------------  

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

este respondesse às questões formuladas pelos Membros da Assembleia Municipal. --------------  

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

recordou que a edição do Boletim Municipal foi levada a efeito pelo actual Executivo e somente 

após algumas edições se entendeu que o mesmo deveria incluir as deliberações da Câmara 

Municipal, sendo agora regular e permanente, pelo que, também agora, de igual forma será 

incluído naquela publicação, as deliberações da Assembleia Municipal. --------------------------------  

 ----------- Referiu, não entender se a intervenção do Membro Victor Loureiro era algum ultimato 

ou não, respondendo que não cede a ultimatos. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse, passar com alguma regularidade na rua em frente ao “Café Torres”, pelo 
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que irá verificar no local o que efectivamente se passa, sendo que essa questão poderia ter 

sido formulada na Reunião do Executivo Municipal, onde aquele Membro esteve presente. ------  

 ----------- Disse que, apesar de existirem alguns atrasos na obra de requalificação do Edifício 

Público, já se começam a ver alguns resultados daquela beneficiação, relembrando que nem os 

WC’s poderiam ser utilizados. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto à questão do estacionamento, referiu serem situações distintas, que não é 

contemplada pela presente empreitada, que abrange apenas as partes comuns do edifício. -----  

 ----------- Confirmou que as situações levantadas pelo Presidente da Junta de Freguesia da 

Palhaça foram abordadas pelo Conselho Municipal de Segurança, e que a todos preocupa pois 

sucede em todas as Freguesias e em todos os Concelhos do País, pois tem em muito a ver 

com a falta de educação e respeito pelos outros e os exemplos que foram dados são 

considerados crimes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Uma vez que já foi adjudicada a empreitada, referiu que a qualquer momento se 

iniciarão os trabalhos de remarcação das vias municipais, nomeadamente das passadeiras 

existentes no Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita ao apoio à ADREP, referiu que o Executivo Municipal sempre 

distribuiu os dinheiros públicos com seriedade, e sempre apoiou aqueles que realizam trabalho, 

sendo inequívoco que a ADREP tem demonstrado trabalho e resultados. ------------------------------  

 ----------- Em relação às contas do consumo de energia do Pólos Escolar de Oliveira do Bairro, 

registou com agrado que, apesar do aumento da área, do aumento do conforto, o valor unitário 

é significativamente inferior ao que se registava nas Escolas antigas, muito embora o valor 

absoluto seja superior. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que quando respondeu a uma questão levantada em Reunião de Câmara, 

acerca dos valores dos consumos de energia, não tinha à sua frente qualquer elemento escrito, 

contudo, informou que os consumos mensais tinham uma diferença de cerca de 300,00 € 
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(trezentos euros) mensais, pelo que, não existe qualquer contradição. ----------------------------------  

 ----------- No que respeita à disponibilização de Serviços Online, referiu que quando se 

informatiza e se iniciam processos de desmaterialização, naturalmente que podem ocorrer 

algumas situações que não deveriam ocorrer, pelo que, certamente, irá ser corrigido, 

nomeadamente o que respeita à referência de uma Unidade Orgânica “Não Mexer”, que não 

existe, mas tão somente foi utilizada a nível de testes. -------------------------------------------------------  

 ----------- A respeito da Rua de São Sebastião, referiu que a Câmara Municipal não se pode 

substituir aos proprietários no que diz respeito à legalização das parcelas de terrenos, para que 

depois possam ser alterados. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Confirmou que efectivamente se chegou a acordo para a demolição da casa “cor de 

rosa”, facto este que em nada impediria o avanço na construção da futura Alameda da Cidade.  

 ----------- Quanto à beneficiação de arruamentos do Concelho, informou que em breve será 

lançado o primeiro concurso, sendo que o Executivo Municipal já analisou quais os 

arruamentos que irão ser beneficiados nesta primeira fase. ------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à questão do IPSB, recordou já ter informado da disponibilidade da 

Autarquia em apoiar a Instituição naquilo que fosse possível, não tendo contudo até ao 

momento sido solicitado o que quer que fosse por parte da direcção do IPSB. -----------------------  

 ----------- Informou que o prazo de execução da Alameda da Cidade é aquele que decorre dos 

Contratos, ou seja, tem o prazo de 24 meses. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida foi solicitado o uso da palavra por parte do Membro Vítor Loureiro. ---------  

 ----------- VITOR MANUEL DOS SANTOS LOUREIRO – esclareceu que não dava ultimatos a 

ninguém, mas tão somente que não voltaria a abordar o mesmo assunto, que já abordou 

noutras Assembleias Municipais, sendo que, enquanto Membro da Assembleia Municipal, 

coloca as suas questões no local que entende ser apropriado, ou seja, na Assembleia 
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Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente, solicitou ao primeiro Secretário, para que este procedesse à leitura do 

Manifesto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- GILBERTO MARTINS DA ROSA – procedeu à leitura do Manifesto sobre a 

Educação, o qual se transcreve na sua íntegra: ---------------------------------------------------------------- 

 ----------- “… Manifesto -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Defender a Escola Publica! ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Educação há muito parece ter deixado de ser uma prioridade para os governos. 

Nunca, porém, como em 2011, houve intenção de impor cortes tão acentuados com 

consequências que se adivinham de elevada gravidade. A redução de 803 Milhões de euros na 

Educação, a que acrescem reduções indirectas impostas as autarquias, provoca sérias 

preocupações nos subscritores deste Manifesto. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Cortar nos recursos de que as escolas dispõem - humanos, físicos, materiais, 

financeiros -, e de forma tão violenta, impede que cumpram adequadamente a sua missão de 

ensinar, formar, educar e qualificar; inviabiliza a concretização das metas definidas para 

redução das taxas de insucesso e abandono escolar; dificulta a universalização da Educação 

Pré-Escolar a partir dos três anos; impede a certificação qualificada de jovens e adultos que 

procuram uma nova oportunidade na escola; constrange a promoção, como a lei determina, da 

Educação Sexual nas escolas; compromete grande desafio que constitui o alargamento da 

escolaridade obrigatória para 12 anos! ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É em defesa de um efectivo investimento na Educação, que os subscritores se 

manifestam; é em defesa de uma Escola Publica de qualidade, gratuita e inclusiva, em suma, 

democrática, que os subscritores se unem; é contra os cortes que incidem sobre aspectos vitais 

as escolas e, por essa razão, potenciam rupturas insanáveis no seu funcionamento que os 

subscritores alertam a sociedade portuguesa …” --------------------------------------------------------------  
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 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – informou que o Manifesto, foi remetido pelo Prof. Mário Nogueira, que assinou em 

nome das organizações promotoras, tendo o mesmo solicitado que o referido manifesto fosse 

presente à Assembleia Municipal e caso fosse aprovada a sua subscrição, que fosse efectuada 

a respectiva comunicação a fim de ser divulgada à Comunicação Social. ------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros que desejassem intervir sobre 

o presente assunto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – pelo que se pôde 

aperceber, não existe um único Sindicato de Professores, mas antes um grande número de 

sindicatos de professores, dependendo da cor política ou da sua escola de formação. -------------  

 ----------- Do ponto de vista formal, recordou que o Manifesto não é apresentado por nenhum 

Membro da Assembleia Municipal, pelo que, a Assembleia Municipal somente poderá 

pronunciar-se se tiver sido convocada previamente para discutir esse mesmo ponto, pelo que, 

na sua opinião, o Manifesto não poderá ser discutido na presente Sessão da Assembleia 

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

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – referiu que a opinião da Mesa da Assembleia Municipal não coincide com a opinião 

do Membro André Chambel, uma vez que, a Mesa assume o referido Manifesto como sendo 

uma Proposta da Mesa da Assembleia Municipal e que deve ser apresentado no Período Antes 

da Ordem do Dia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – tendo em atenção o que foi 

referido pelo Presidente da Assembleia Municipal, referiu que, na sua opinião e de acordo com 

o Regimento, a Mesa deveria ter convocado a Comissão Permanente para analisar o 

documento, tanto mais que os Membros da Assembleia Municipal não estão preparadas para 

discutir e votar o referido documento. -----------------------------------------------------------------------------  



 

Sessão da Assembleia Municipal de 25.02’11   19|56 

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – tendo a Mesa da 

Assembleia optado por tomar a iniciativa de assumir a apresentação do Manifesto e caso não 

fosse tido em atenção o sugerido pelo Membro Armando Humberto, solicitou que os trabalhos 

fossem interrompidos, de forma a que os Membros da Assembleia Municipal pudessem analisar 

de uma forma mais atenta o referido documento. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – referiu que o referido documento foi recebido no dia 16 de Fevereiro, após a 

realização da Comissão Permanente. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse, ter sido entendimento da Mesa, que o documento deveria ser colocado à 

consideração da Assembleia Municipal, de forma a que, após ser votado pudesse ser 

transmitido aos subscritores o resultado da votação. ---------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – considerou que seria relevante 

aceitar a sugestão do Membro André Chambel e interromper os trabalhos de forma a melhor 

analisar o documento e assim auscultar a posição dos restantes Membros da sua Bancada. ----  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – considerou pertinente a proposta de interrupção dos Trabalhos da presente Sessão 

da Assembleia Municipal, pelo que, procedeu à interrupção dos mesmos pelo prazo de quinze 

minutos, a fim de permitir que os Membros das diferentes Bancadas da Assembleia Municipal 

pudessem analisar o Manifesto apresentado pela Mesa da Assembleia Municipal. ------------------  

 ----------- Findo que foi o prazo estabelecido para a interrupção dos Trabalhos, os mesmos 

foram retomados, sendo dado o uso da palavra ao Membros que desejassem intervir. -------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – referiu ser entendimento da 

Bancada do Partido Socialista que existe um problema regimental que não é de fácil resolução, 

uma vez que o Regimento não contempla manifestos, mas antes sobre petições de Munícipes 

recenseados no Concelho de Oliveira do Bairro, o que não é o caso em discussão. ----------------  
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 ----------- Esta situação poderia ser alterada se em vez de manifesto, fosse o mesmo 

considerado como Moção e se em vez de ser subscrita pelos intervenientes já referidos, fosse 

subscrita por elementos da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que a aceitar que se coloque à votação o presente Manifesto, poderá estar 

a abrir-se um precedente e poderão chegar outras situações semelhantes à Assembleia 

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

 ----------- Em relação ao conteúdo do manifesto, referiu que se revia em algumas das situações, 

mas em relação a outras nem tanto, questionando se seria uma discussão proveitosa e que se 

insere nas competências da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro. ------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – referiu que a Bancada do 

PPD/PSD entende que se a Mesa da Assembleia Municipal pretende levar o presente 

Manifesto à votação, não haverá oposição a essa decisão, tendo sido dada liberdade total de 

voto relativamente ao presente assunto. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – referiu concordar com 

a opinião manifestada pelo líder da Bancada do PS, entendendo que se irá abrir um 

precedente, tanto mais que, os subscritores do documento não apelidam o mesmo de Moção, 

mas antes de Manifesto, solicitando que a Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro 

subscreva o documento, ou seja, que se assuma igualmente como autora do documento. -------  

 ----------- Recordou que, se a Assembleia Municipal deliberar no sentido de inserir a presente 

temática, como um assunto para deliberação da presente Ordem de Trabalhos, os Membros 

que não se encontram presentes, poderiam de imediato solicitar a impugnação de tal decisão. -  

 ----------- Apesar de considerar sempre premente a questão da Educação, cuja discussão 

poderia ser profícua e interessante, contudo o presente Manifesto contém diversas opções e 

orientações, pelo que, os diferentes elementos que integram a Bancada do CDS-PP terão a 

liberdade para expressar a sua concordância ou não com o Manifesto em análise. -----------------  
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 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – como disse anteriormente, a Mesa irá assumir o presente documento como sendo 

uma Proposta da Mesa da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro, colocando de imediato à 

votação, se os Membros da Assembleia Municipal concordam que se inscreva o presente 

assunto na Ordem do Dia. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efectuada a votação, verificou-se que a Proposta para inscrever a referida Proposta 

na Ordem do Dia dos Trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal, foi Aprovada 

por Maioria dos Membros da Assembleia Municipal, com 6 Votos Contra, 7 Abstenções e 12 

Votos a Favor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros que desejassem intervir 

relativamente à Proposta que ora foi incluída na Ordem de Trabalhos da presente Sessão da 

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

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – referiu que existem 

alguns aspectos na presente Proposta que o levam a votar contra a sua subscrição por parte da 

Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Com efeito, dada a realidade do Concelho de Oliveira do Bairro, o referido documento 

apenas aborda a questão da Escola Pública, contudo, o Concelho de Oliveira do Bairro tem um 

grande exemplo de excelente ensino particular ou cooperativo. -------------------------------------------  

 ----------- Igualmente a referência à Educação Sexual leva a que vote contra o presente 

Manifesto, uma vez que não admite que ninguém, excepto a si próprio, explique à sua filha o 

que é a educação sexual e o que são as relações entre as pessoas. ------------------------------------  

 ----------- Mais disse que, de entre as inúmeras entidades subscritoras do documento, não 

verifica uma que defenda os direitos dos pais, dos alunos e dos professores do Ensino 

Particular e Cooperativo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pelo que expôs, referiu que iria votar contra a subscrição do presente Manifesto. -------  
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 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – no seguimento das 

afirmações dos líderes das Bancadas do CDS-PP e do PPD/PSD, referiu que também na 

Bancada do PS era dada liberdade de voto, não só em relação a este assunto, mas também 

em relação a todas as diferentes votações.----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que concorda com alguns dos aspectos inscritos no presente Manifesto, mas 

haverá outros com os quais discorda, concluindo por isso mesmo, que este documento 

transcende a competência da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro, daí que se irá abster 

na sua votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ROSALINA ROSA GRANGEIA FILIPE – atendendo à sua profissão, referiu que por 

princípio não aborda a presente temática, contudo algumas das ideias presentes no documento 

levam-na a manifestar a sua opinião. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu defender o ensino público, mas também do ensino particular e cooperativo, 

tendo ambos a missão de educar, função essa que não se compadece com as verbas que são 

cortadas a uns ou a outros, ou seja, mistura diversas questões ligadas à educação e outras do 

ponto de vista curricular. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou que se a Moção fosse em defesa da Educação, estaria disposta a 

subscrevê-la, contudo, a Moção tem um sub-título com o qual não concorda, uma vez que o 

IPSB é uma obra no Concelho de Oliveira do Bairro e que muito tem feito ao longo dos anos, 

através, nomeadamente das verbas provenientes do Ministério da Educação e tem prestado um 

grande serviço ao Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim sendo, um deficiente funcionamento do IPSB afectará todo o Concelho de 

Oliveira do Bairro e desperdiçará todo o investimento que foi efectuado ao longo destes anos. --  

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – referiu que irá votar contra a 

subscrição do presente manifesto, tendo em atenção que o mesmo defende um Estado Central, 

sendo contra a iniciativa privada e por isso mesmo, não refere qualquer outro tipo de ensino 
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que não seja o ensino público, sendo por isso mesmo um documento fracturante em termos 

sociais, podendo ter por detrás, motivações políticas de esquerda ou de extrema esquerda. -----  

 ----------- Considerou contudo, que o mesmo possui isoladamente alguns pontos com os quais 

concorda, mas não no contexto e na forma como são apresentados. ------------------------------------  

 ----------- Mais disse que a Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro não poderá estar ao lado 

de um Manifesto que tem como entidades subscritoras, que têm processos movidos contra o 

Município. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que pretendesse usar da palavra, foi colocada a 

presente Proposta à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efectuada a votação, verificou-se que a Proposta de Subscrição do Manifesto sobre a 

Educação, foi Rejeitada por Maioria dos Membros da Assembleia Municipal, com 16 Votos 

Contra e 9 Abstenções.----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.1. – 

Apreciação da informação do Sr. Presidente da Câmara acerca da Actividade Municipal, 

sendo dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------- 

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

tal como já mencionou anteriormente, a Câmara Municipal chegou a um acordo relativamente à 

denominada casa “cor de rosa”, considerando este facto como de extrema relevância. ------------  

 ----------- Informou que estão abertas as candidaturas e Oliveira do Bairro está em condições 

prioritárias para ver as suas candidaturas aprovadas pelo QREN, no que respeita à 

requalificação das duas Escolas EB 2/3 do Concelho, estando a tentar-se a inclusão da 

construção do Pavilhão na Escola de Oiã na referida candidatura. ---------------------------------------  

 ----------- No que respeita ao Congresso da Comunidade inter-municipal da Região de Aveiro, 

considerou uma iniciativa com bastante relevância e interesse, nomeadamente para o Concelho 

de Oliveira do Bairro, onde os presentes puderam aperceber-se dos investimentos que estão a 
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ser levados a efeitos nas diferentes áreas. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – referiu ter estado presente no referido Congresso, tendo tido a oportunidade de 

observar que o Município de Oliveira do Bairro se destaca claramente no investimento na 

Educação e na Cultura, com um grande número de Candidaturas ao QREN naquelas áreas. ----  

 ----------- Seguidamente o Presidente da Assembleia Municipal solicitou aos Membros presentes 

que desejassem usar da palavra, que procedessem à respectiva inscrição, tendo 

posteriormente dado o uso da mesma ao primeiro interveniente. -----------------------------------------  

 ----------- LUIS SÉRGIO DA SILVA PELICANO – entregou a sua intervenção por escrito à Mesa 

da Assembleia Municipal, passando-se a transcrever o teor da mesma na sua íntegra: ------------  

 ----------- “… Trago hoje a esta Assembleia um tema que gostaria de partilhar convosco, trata-se 

de uma análise sobre a Acção Social em Oliveira do Bairro. -----------------------------------------------  

 ----------- Do diagnóstico síntese do CLAS, disponível no site desta autarquia, extrai-se que e 

passo a citar: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “As famílias que recorrem aos serviços de acção social do concelho de Oliveira do 

Bairro são, na sua maioria, famílias multiproblemáticas conhecidas à gerações pelos técnicos 

de acção social concelhios. A Pobreza persistente está assim associada à geracionalidade, em 

que, padrões de comportamento se reproduzem e repetem.” Fim de citação. -------------------------  

 ----------- Este município tem vindo a desenvolver um conjunto de acções muito focalizadas na 

realidade do concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nomeadamente através do Apoio e respectiva parceria com as 11 IPSS’s que 

desenvolvem um trabalho notável na Acção Social em Oliveira do Bairro. -----------------------------  

 ----------- Um conjunto de Acções e de medidas são colocadas em prática no dia-a-dia de forma 

a garantir o bem-estar daqueles que mais precisam. ---------------------------------------------------------  
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 ----------- Apraz-me realçar a publicação recente do Projecto de Regulamento de 

Funcionamento do Banco Local de Produtos de Apoio. ------------------------------------------------------  

 ----------- Pasmem-se meus Srs., pois alguns não perderam tempo a trazer à praça pública 

falando supostamente de uma forma sincera, que essa ideia não era pertença deste executivo.  

 ----------- Que desonestidade política, afinal de contas, a promoção do bem-estar dos 

Oliveirenses não é da responsabilidade deste executivo. ----------------------------------------------------  

 ----------- Mas continuemos, ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Com a situação que o País atravessa, começa a surgir um problema que acredito não 

será novidade para o executivo, mas julgo que é importante deixar aqui este apontamento. ------  

 ----------- Falo-vos dos novos pobres. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os novos pobres são pessoas que não aparentam ter tido dificuldade até à data, mas 

com o prolongar do rumo a que o Governo deste País nos está levar a cada dia que passa 

essas pessoas não tem sequer dinheiro para dar aos filhos aquilo que eles precisam. -------------  

 ----------- São pessoas como eu ou como os Srs. e as Sras. que estão sentados nessas 

secretárias e que ao olhar para vocês não indicariam numa primeira instancia qualquer suspeita 

de tal situação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Estas pessoas por terem chegado a esta situação têm vergonha e é preciso que quem 

realiza estes diagnósticos e acções não desvalorize esta realidade e comece a mudar o 

Paradigma de Acção. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Sr. Deputados,  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Minhas Sras. e meus Srs. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O líder nacional do PSD Dr. Pedro Passos Coelho, tem vindo a ser dura e 
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injustamente criticado pelo Eng.º José Sócrates e pelo PS de querer matar o Estado Social, 

mas são os homens e as mulheres do PSD que estão mais próximos das pessoas que tem 

vindo a desenvolver este conjunto de acções à semelhança do que se verifica em Oliveira do 

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

 ----------- São estes os homens e mulheres que para além da projecção de um concelho estão 

ao lado das pessoas dando-lhes não somente o peixe, mas para além deste, uma cana para os 

ensinar a pescar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apesar de ainda agora ter tocado nas divergências nacionais nesta matéria, não é na 

verdade isso que me importa. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O que me importa é que esta situação é gravosa e a tendência é para agudizar.  -------  

 ----------- A nós compete-nos dotar de instrumentos e acções que visem minimizar esta situação 

nos Oliveirenses. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Perante os actuais desafios socioeconómicos, a antecipação e promoção de soluções 

inovadoras que respondam mais eficazmente às questões sociais emergentes e que promovam 

a valorização individual e social, são estratégias inclusivas e de fomento ao empreendedorismo 

social.---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Rede Social de Oliveira do Bairro, conta actualmente com inúmeros parceiros, entre 

os quais 11 IPSS’s, e tem como meta promover um planeamento integrado, de forma a garantir 

uma maior eficácia das respostas sociais e um desenvolvimento social integrado mais justo e 

equitativo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente da Assembleia, --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Minhas Sras. e Meus Srs. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acabei de vos falar em Justiça, mas há algo que ao efectuar esta minha análise não 

me deixou tranquilo comigo próprio. -------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Não serei a título pessoal, politicamente correcto, mas quero hoje aqui partilhar 

convosco algo que todos nós sabemos, mas quase nunca temos a coragem de abordar. ---------  

 ----------- Nesta situação da Acção Social, existem demasiadas situações de pessoas que 

acabam por usufruir de inúmeros apoios sociais. Pessoas que nem sequer teriam essa 

necessidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pessoas, que para além destes apoios exercem actividades económicas sem prestar 

o seu contributo como cada um de nós faz. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta situação é injusta, acarreta o nosso País ainda mais para o fundo e está a criar 

um sentimento de repúdio por todos aqueles que no dia-a-dia pagam os seus impostos e 

colaboram com todas estas Instituições. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nós temos muito pouca coragem para denunciar estes casos e por isso lanço-vos este 

repto: ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É tempo de dizer basta, é tempo de chamar à razão estas pessoas, é tempo de parar 

com estas falsas questões de Acção Social que todos nós conhecemos. ------------------------------  

 ----------- Acredito que se todos caminharmos neste rumo, Portugal poderá ser um dia muito 

melhor …” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

por escrito à Mesa da Assembleia Municipal, passando-se a transcrever o teor da mesma na 

sua íntegra: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Aproveito para saudar em particular o Sr. Professor António Oliveira, é sempre um 

prazer ouvi-lo nesta Assembleia. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Após ter lido com a devida atenção a informação prestada pelo Sr. Presidente da 

Câmara relativa à actividade municipal nos últimos 3 meses, gostaria de fazer alguns 

comentários e colocar algumas questões. -----------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Começando pelos recursos humanos, verificamos a existência de muitas denúncias de 

contrato, a maioria diz respeito a técnicos superiores adstritos às AECs, mas não só. Se os 

outros casos poderão configurar uma situação de alguma normalidade já os das AECs de tão 

normais que são, só nos últimos três meses foram cinco técnicos que cessaram funções e sete 

que iniciaram, representam uma completa anormalidade pela turbulência que geram na escola. 

Aqui aparecem-nos apenas listados meia dúzia nomes, mas na realidade isto representa uma 

boa centena de crianças que foram afectadas por isto, que ou estão sem ter as actividades 

extra-curriculares em que se inscreveram ou que então a assistir noutras turmas, ou na melhor 

das hipóteses que viram o seu educador substituído, de qualquer das formas isto representa 

uma disrupção do processo educativo que devia ser a excepção, mas que de tão comum, se 

tornou na norma. É algo definitivamente a rever. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Na compra e venda de terrenos pelo município sugerimos em tempos que a 

identificação dos proprietários aparecesse no relatório de actividade municipal, isso continua a 

não acontecer, julgamos que seria uma medida que contribuiria para criar uma maior 

transparência sobre este tipo de transacções. Tornar a gestão pública mais transparente aos 

olhos dos cidadãos deve ser uma batalha permanente em que nos devemos empenhar todos. 

 ----------- Verificamos a requalificação de algumas vias e a drenagem de águas pluviais. Este é 

um problema particularmente agudo nesta época do ano e permitam-me que saliente dois 

casos: um em Montelongo, na Rua do Picoto, onde há um problema de capacidade das valas 

que encaminham as águas, que transbordam e transformam a rua num lago. Aqui também os 

moradores têm alertado para um possível problema de poluição, pois as águas, ou parte delas 

vêm da zona industrial de Vila Verde, e a sua coloração indicia que há descargas efectuadas 

para as valas que deviam ser apenas para as águas pluviais. Outro problema, na passagem 

inferior da linha do Caminho de Ferro, quem vai de Oiã para a Silveira. Aquela foi uma obra mal 

feita que permanentemente dá problemas. É altura de identificar os problemas e arranjar uma 

solução definitiva, pois permanentemente aquela zona está a ser intervencionada e está 
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permanentemente com problemas. A sinalização superior também há muito que caiu e 

necessita de ser reposta. Outra zona com problemas crónicos é a zona industrial de Oiã, lado 

poente. Esta continua a ser uma obra inacabada. Os arruamentos continuam miseráveis, os 

passeios, as passadeiras, os espaços verdes, tudo isso são miragens que continuam por 

materializar. A zona industrial de Oiã continua a dar uma imagem de desordem, de algum 

desleixo até, quando por estar numa das principais entradas e por ser uma das principais 

montras do nosso Concelho devia mostrar precisamente o contrário. O problema dos 

semáforos persiste. Frequentemente, deixam de funcionar o que obviamente aumenta a 

perigosidade do cruzamento da zona industrial. Fiquei obviamente agradado por ver que a 

Associação Industrial de Águeda está também preocupada com o cruzamento da zona 

industrial de Oiã. É mais uma ajuda que devemos aproveitar para rapidamente fazermos 

avançar a rotunda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre o contencioso notasse uma relação conflituosa e tensa entre o município e 

alguns dos seus colaboradores que através do seu sindicato vêm interpondo acções contra o 

município, é uma situação de conflitualidade preocupante, que deve ser gerida com bom senso 

e com alguma sabedoria, pois afinal a Câmara e os seus funcionários devem ser uma equipa 

ao serviço dos munícipes e isso exige alguma confiança e solidariedade recíproca que é 

importante cultivar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Com alguma surpresa não vi no contencioso qualquer referência a um processo que 

envolvesse o Município e a Sociedade de Arquitectos responsável pela construção dos pólos 

escolares. Foi tornada pública, por ambas as partes, o não entendimento sobre os honorários e 

possíveis indemnizações em relação aos projectos dos pólos escolares. Há entendimento sobre 

esta questão? Ou pelo menos está-se a trabalhar no sentido de se procurar esse 

entendimento? Como é que está este assunto? ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Uma última nota, para manifestarmos a nossa satisfação por vermos que os 

processos relativos ao Centro de Saúde de Oliveira do Bairro e ao Palácio da Justiça estão a 
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andar e as obras poderão arrancar em breve …” --------------------------------------------------------------  

 ----------- VITOR MANUEL DOS SANTOS LOUREIRO – entregou a sua intervenção por escrito 

à Mesa da Assembleia Municipal, passando-se a transcrever o teor da mesma na sua íntegra: - 

 ----------- “… Analisando a Actividade Municipal referente ao período de 26 de Novembro de 

2010 a 16 de Fevereiro de 2011, parte que diz respeito à compra e venda de terrenos e as suas 

respectivas escrituras verifiquei uma situação que me deixou de algum modo perplexo. -----------  

 ----------- Senão vejamos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em 16 de Dezembro de 2010 foi efectuada uma escritura pública de compra de uma 

parcela com 241 m2 sito na freguesia de Oiã pelo valor de 964,00 € para o futuro Pólo Escolar 

de Oiã Poente, preço por m2 4,00 €. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No mesmo dia foi efectuada uma outra escritura pública de compra de uma outra 

parcela com 205 m2 sito na freguesia de Oiã pelo valor de 717,50 € para o futuro Pólo Escolar 

de Oiã Poente, preço m2 3,50 €. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda no mesmo dia foi efectuada uma outra escritura pública de compra de uma 

outra parcela com 245 m2 sito na freguesia de Oiã pelo valor de 980,00 € para o futuro Pólo 

Escolar de Oiã Poente, preço m2 4,00 €. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em 24 de Janeiro de 2011 foi efectuada uma escritura pública de compra de dois 

prédios com a área total de 2067 m2 sitos na freguesia de Oiã pelo valor de 31.005,00 € para o 

futuro Pólo Escolar de Oiã Nascente, preço m2 15,00 €. ----------------------------------------------------  

 ----------- No mesmo dia 24 de Janeiro de 2011 foi efectuada uma escritura pública de compra 

de um prédio com a área total de 1019 m2 sito na freguesia de Oiã pelo valor de 15.285,00 € 

para o futuro Pólo Escolar de Oiã Nascente, preço m2 15,00 €. -------------------------------------------  

 ----------- Todas as aquisições foram deliberadas em sessões de Câmara e todas elas foram 

aprovadas por maioria com a abstenção dos vereadores do CDS presentes. -------------------------  
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 ----------- Agora tenho a formular a seguinte pergunta: --------------------------------------------------------  

 ----------- Os terrenos valorizaram do ano de 2010 para 2011 por metro quadrado 11,00 m2, um 

aumento de 275%. Passaram de 4,00 € a 15,00 €. ------------------------------------------------------------  

 ----------- O que ocasionou esta subida disparatada? ---------------------------------------------------------  

 ----------- Qual o critério utilizado para dar o valor aos terrenos? -------------------------------------------  

 ----------- Quem avalia os terrenos? --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Está o Município com abundância em dinheiro para pagar estes valores exorbitantes? 

Será que os proprietários dos terrenos abriram os olhos, ou o Município de Oliveira do Bairro 

está mais de mãos abertas, ou os munícipes de Oliveira do Bairro são uns de primeira e outros 

de segunda? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Gostaria de uma resposta a estas minhas dúvidas. -----------------------------------------------  

 ----------- Eu também sei que cada caso é um caso. Mas há casos e casos e que não podem ser 

comparáveis. Terrenos e casas para que seja construída a Alameda e terrenos de cultivo para 

os Pólos Escolares. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à intervenção do Membro da Assembleia, o Sr. Fernando Henriques, 

relacionada com a compra da casa cor de rosa. Os proprietários queriam 75.000,00 €. Entraram 

em acordo por 30.000,00 €, mas parece-me, segundo tenho entendido, que a Câmara oferecia 

muito menos. Este procedimento vem confirmar as minhas afirmações anteriores, cada caso é 

um caso …” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – tendo sido afirmado 

que a Autarquia pretende apresentar uma Candidatura com vista à requalificação das Escolas 

EB de Oliveira do Bairro e de Oiã, procurou saber se já existe um ideia do investimento a 

efectuar e quais as despesas que poderão ser elegíveis nessa mesma Candidatura.---------------  

 ----------- FERNANDO OLIVEIRA HENRIQUES – no que respeita à empreitada da “Rede de 
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Drenagem de Águas Residuais na Zona Norte de Oliveira do Bairro” e dado que a mesma se 

encontra ainda suspensa, dado que o terreno ainda não está disponível, situação esta que já se 

vem a arrastar há algum tempo, procurou saber qual o problema que persiste e que adia a 

resolução desta situação. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou relevante os projectos para transformação de fossas sépticas em 

Estações Elevatórias, uma vez que as mesmas já se encontram bastante saturadas e a drenar 

para o Rio Lindo, tendo questionado se a obra em causa é da responsabilidade do Município ou 

da AdRA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acerca do Ecoponto existente na Rua Dr. Abílio Pereira Pinto, referiu que os mesmos 

não dão resposta às necessidades de certos estabelecimentos que ali existem e aos 

moradores, pelo que, habitualmente, à volta do Ecoponto podemos encontrar diversos detritos, 

pelo que terá de se encontrar necessariamente uma solução para esta situação. --------------------  

 ----------- Questionou se a demolição das habitações constantes da Informação da Actividade 

Municipal, têm relação com a obra da Alameda da Cidade. -------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita ao Protocolo celebrado com a Associação Desportiva de Oiã, 

respeitante ao Fornecimento e Aplicação de Relvado Sintético, que data do ano de 2006, é 

referido o pagamento do montante de 260.000,00 € (duzentos e sessenta mil euros) pela 

Autarquia, tendo questionado se efectivamente apenas agora foi pago o referido Auto de 

Medição. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou uma boa ideia a iniciativa da Câmara Municipal, em ceder a Piscina para a 

realização de festas de aniversário e que permite rentabilizar aquele mesmo espaço.--------------  

 ----------- CARLOS VIEGAS MARTINS DOS SANTOS – realçou o indeferimento de dois 

pedidos de Providência Cautelar, relativamente à Construção dos Pólos de Bustos e de Oiã e 

que foram interpostos pela Firma Encobarra. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à sinalização horizontal e uma vez que se procedeu à adjudicação de 
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uma empreitada para aquele efeito, relembrou a inexistência de uma passadeira no cruzamento 

do Porto Clérigo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou bastante importante o investimento que se está a fazer na área do 

ambiente, nomeadamente através das recolhas de pilhas e de óleo. ------------------------------------  

 ----------- Tendo em atenção as diversas intervenções acerca da requalificação do edifício 

público, questionou se essa mesma intervenção deveria ter sido levada a efeito, já que, em 

todas as Sessões da Assembleia Municipal são escutados lamentos acerca daquela 

requalificação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu a conhecer que na Freguesia da Mamarrosa, mais concretamente na Rua das 

Quintas, existem duas moradias a serem construídas, sendo que, no entanto, uma delas tem o 

muro recuado em relação à outra, cerca de 30 centímetros, situação esta que considerou que 

deveria ser analisada. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente efectuou uma intervenção, que entregou por escrito à Mesa da 

Assembleia Municipal, passando-se a transcrever o teor da mesma na sua íntegra: ----------------  

 ----------- “… Sr. Presidente da Câmara Sr. Mário João. ------------------------------------------------------  

 ----------- Ao percorrermos a informação da actividade municipal, no período em apreciação, não 

podemos deixar de salientar que as obras implementadas e as que brevemente vão arrancar, 

no território do Município, constituem de longe, o maior volume de obras lançadas no terreno 

em simultâneo, e isto apesar, do momento de dificuldades económicas que atravessamos no 

País, das dificuldades processuais jurídicas e extra jurídicas, que têm sido levantadas, tentando 

entravar o avanço dos projectos, contudo, sem resultados para os seus autores, mas 

constituindo ainda assim, prejuízo para o Município. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente, minhas senhoras e meus senhores, devo aqui reconhecer a 

ponderação mas também a tenacidade com que o Sr. tem enfrentado todos estes contratempos 

(dificuldades, entraves, obstáculos) que têm sido lançados contra a actividade do executivo que 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 25.02’11   34|56 

o Sr. lidera, e muitos deles vindo, de algumas forças ou pessoas que nos deixam estupefactos.  

 ----------- Sr. Presidente, o caso dos Centros Escolares tem sido bem esse paradigma, o CDS e 

o PS têm esgrimido argumentos em várias direcções, contra a aposta consciente e benéfica da 

construção dos 8 Centros Escolares. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em 30 de Janeiro de 2011, o Primeiro-Ministro Sr. Eng.º José Sócrates, afirmava em 

Braga, na inauguração de mais uma escola: “A educação é o grande projecto para Portugal”. ---  

 ----------- O Sr. Presidente, percebeu essa realidade à muito tempo e por isso fez as apostas 

que fez. Não é entendido pelo CDS, ainda aceito, mas pelo PS de Oliveira do Bairro … 

parece-me estar desfazado da realidade e desenquadrado dos objectivos Nacionais, que o 

Partido Socialista apregoa …” ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- DINIS DOS REIS BARTOLOMEU – deu os parabéns ao Executivo Municipal, pelo 

facto de a obra de construção da nova Junta de Freguesia, Auditório e Biblioteca de Oiã, terem 

sido levadas a efeito em tempo que considerou recorde, referindo que ainda faltam os arranjos 

exteriores, cuja empreitada já foi adjudicada. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda em relação a esta obra, questionou se o Auditório terá condições para realizar 

espectáculos de alguma dimensão, ou será que é necessário efectuar investimentos adicionais.  

 ----------- Apesar de saber que a empreitada para pintura das passadeiras no Concelho já foi 

levado a efeito, considerou que os trabalhos já se deveriam ter iniciado. -------------------------------  

 ----------- Em relação à beneficiação de arruamentos, considerou que a prioridade destas obras 

deveria ser analisada em conjunto com os Presidentes de Junta de Freguesia, dado que são 

eles que melhor conhecem as necessidades das suas Freguesias. --------------------------------------  

 ----------- Referiu que os funcionários da Autarquia já têm andado a melhorar algumas das 

deficiências sentidas na Zona Industrial de Oiã, contudo terá de ser levada a efeito uma 

requalificação profunda, de forma a dignificar aquele espaço. ---------------------------------------------  
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 ----------- No que respeita à colocação de pesticidas nas valetas, informou que em Oiã 

presentemente já não coloca pesticidas nas valetas, relembrando contudo que os produtos que 

colocava eram produtos certificados e bastante dispendiosos.---------------------------------------------  

 ----------- Revelou que estava satisfeito com os progressos na aquisição de terrenos destinados 

aos novos Pólos Escolares da Freguesia de Oiã, promessa que foi feita ao eleitorado e que vai 

ser cumprida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à candidatura para requalificação da EB 2/3 de Oiã, a qual poderá ser 

aproveitada para construção do Pavilhão, considerou que a mesma poderia ser igualmente 

aproveitada para construção da Piscina de Oiã. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- PEDRO MIGUEL PEREIRA DE CARVALHO – recordou que, apesar de actualmente 

o Governo pretender que os Municípios executem obra inserida em apoios do QREN, o que é 

certo é que no passado o Governo não incentivava os Municípios a candidatarem obras ao 

QREN.--  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita às AEC’s e ao facto de cinco elementos terem saído, referiu que na 

sua opinião este problema não pode ser atribuído à Câmara Municipal, mas antes ao Governo, 

havendo suspeitas que as AEC’s poderão terminar e aí são os alunos que irão deixar de 

usufruir aquele tipo de actividades. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação aos processos movidos pelo STAL, relativamente às avaliações no âmbito 

do SIADAP, referiu que o facto de os funcionários recorrerem para o Tribunal não fará com que 

as respectivas avaliações sejam alteradas. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- No âmbito da transferência de competências do Ministério da Educação para as 

Autarquias e dado que houve uma questão formulada pelo líder da Bancada do CDS-PP, 

respondeu que o montante do investimento está inscrito por intermédio da Lei da 

Transferências para as Autarquias e que refere que para a Escola Dr. Acácio Azevedo são 

750.000,00 € (setecentos e cinquenta mil euros) e para Oiã 250.000,00 € (duzentos e cinquenta 
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mil euros), sendo que o Presidente da Câmara já mencionou que irá tentar fazer com que mais 

alguma verba seja adstrita à Escola de Oiã, por forma a construir-se o Pavilhão. --------------------  

 ----------- Referiu haver bastantes actividades e ofertas desportivas no Concelho, sendo as 

mesmas bastante participativas, pelo que, não entende que a Bancada do PS venha 

novamente trazer à discussão a questão do IVA, sendo que, a questão não deve ser dirigida ao 

Serviços de Prevenção e Inspecção Tributária de Aveiro, mas antes ao Ministério das Finanças, 

já que nem eles sabem responder, tendo em atenção os inúmeros ofícios circulares e 

comunicados de imprensa existentes sobre este assunto. --------------------------------------------------  

 ----------- JORGE DA COSTA GRANGEIA – pelo que se pôde aperceber, existem grandes 

obras que foram prometidas aquando das Eleições Autárquicas que se encontram em curso e 

que trarão certamente mais qualidade de vida aos Munícipes, contudo também as pequenas 

obras de reparação e requalificação trazem qualidade de vida aos Munícipes de Oliveira do 

Bairro. Vem esta questão ao debate, uma vez que, numa das últimas Assembleias Municipais, 

quando se referiu a uns postes e placards direccionais, a resposta do Presidente da Câmara foi 

de que os Serviços Municipais estavam atentos às situações. Contudo, o que é certo é que já 

passaram quatro meses e tudo continua na mesma, desconhecendo se o mesmo se passa em 

todas as Freguesias do Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – considerou extraordinário que 

um elemento da Bancada do CDS-PP tenha dito uma extraordinária verdade, a de que o 

PPD/PSD está a cumprir aquilo que prometeu no seu Manifesto Eleitoral e está a aumentar a 

qualidade de vida dos Munícipes do Concelho.-----------------------------------------------------------------  

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

Assembleia Municipal, passando-se a transcrever a mesma na sua íntegra: --------------------------  

 ----------- “… No que ao contencioso diz respeito gostaria de, sobre esta matéria, fazer um 

paralelismo com o campeonato de futebol só para dizer que a Câmara, no que a esta actividade 
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municipal diz respeito, e é com alguma tristeza que o digo enquanto sportinguista, esta Câmara 

parece o F.C.P. conta com 6 vitórias, um empate e zero derrotas … Já que as outras partidas 

ainda não terminaram … E o mais curioso é que o único empate tem data de 2001, portanto é 

do tempo em que a equipa da câmara tinha outro treinador… De resto e com este treinador, o 

Sr. Presidente Mário João, parece o Vilas Boas, nesta área como noutras, é só somar vitórias 

… --------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Gostava tanto que o meu Sporting fosse assim… -------------------------------------------------  

 ----------- Depois, e agora sem metáforas futebolísticas fiz, mais uma vez, umas rápidas contas 

de somar que penso serem um indicador muito pragmático e objectivo do nível de desempenho 

deste Executivo municipal, liderado pelo PSD. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim sendo vejamos: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Estão elencados, neste documento, e estou só a referir-me a obras adjudicadas, obras 

em trabalhos no terreno, ou em processo de conclusão, em valores globais superiores a 17 

milhões de euros de investimentos… É obra… -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Convêm sublinhar que estamos a falar de obras e investimentos que vão muito para 

além dos Pólos Escolares. Estamos a falar da feira da Palhaça, do saneamento de Bustos, do 

auditório, biblioteca e junta de freguesia de Oiã, do edifício público, de várias beneficiações de 

arruamentos, ou de construção de muros … etc… etc… etc.. ----------------------------------------------  

 ----------- Ainda sobre esta matéria gostaria de destacar dois aspectos que considero de grande 

relevância: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O primeiro é o apoio a associações que, só nesta actividade municipal, ultrapassa 

largamente os 500.000 euros… -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O segundo é o facto de termos, só para a freguesia de Bustos, um valor total de 

investimento que ronda os 5 milhões de euros…  -------------------------------------------------------------  
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 ----------- Este último aspecto será tanto mais relevante quando no mandato anterior este 

executivo foi acusado de não estar a investir em Bustos… A resposta dada na altura foi que 

existiam outros projectos mas que viria o tempo da freguesa de Bustos… Esse tempo chegou e 

em grande … e o PSD, mais uma vez, cumpriu o que prometeu…  --------------------------------------  

 ----------- Em conclusão dizer só que quer o número de obras e o volume de investimento 

envolvido dispensa qualquer comentário… e reforço a ideia de que estou só a referir-me a obra 

já no terreno, em vias de conclusão ou já adjudicada… Porque há mais… e há mais mesmo 

nesta actividade municipal… -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Termino dizendo que para um executivo que é acusado de ser todo ele festas, feiras e 

foguetes…17 milhões de euros em obra garantidamente no terreno e só num relatório de 

actividade municipal…  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Das duas uma:-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ou a ser verdade que este executivo é só festas, foguetes e feiras, ainda conseguiram 

arranjar um tempinho no meio de tanta festa para colocar no terreno 17 milhões de euros em 

obras por todo o Município… ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ou então… tal como as noticias sobre a morte de alguém que afinal ainda estava vivo 

… esta ideia de que este executivo é só festas, feiras e foguetes além de gravemente 

exagerada, está completamente desprovida de fundamentação que a sustente não passando 

de simples retórica demagógica que de resto já vamos estando habituados …” ----------------------  

 ----------- Seguidamente é solicitado o uso da palavra por parte do Membro André Chambel para 

efectuar alguns esclarecimentos. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – referiu que não era o 

Membro da Assembleia Municipal Pedro Carvalho que deveria analisar a oportunidade ou não 

das suas intervenções, já que de igual modo também não qualifica o teor das intervenções 

daquele Membro.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Referiu que o problema das AEC’s não se cinge ao Governo, mas também ao 

Presidente da Câmara, que resolve conforme pode. ----------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita ao que está escrito em relação às verbas destinadas a cada uma das 

Escolas Básicas 2/3 do Concelho, recordou que poderá estar acordado, contudo o mesmo não 

se encontra expresso na Actividade Municipal, tendo apenas tomado conhecimento através das 

palavras do Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou uma mais valia, o facto de somente agora o Governo pretender que os 

Municípios invistam e apresentem candidaturas no âmbito do QREN, porque desta forma, a 

taxa de comparticipação tem estado a subir cada vez mais. ------------------------------------------------  

 ----------- Referiu, nunca ter afirmado que a Câmara Municipal não estava a cumprir o que tinha 

prometido em termos de Educação no seu Manifesto Eleitoral, contudo, se pertencesse ao 

Executivo Municipal não faria os investimentos da mesma forma. ----------------------------------------  

 ----------- Quanto à referência aos 17 milhões de realização em obra, contidos no presente 

Relatório, questionou que o problema se prende com a forma como pretende o Executivo 

Municipal arranjar dinheiro para pagar essas mesmas obras. ----------------------------------------------  

 ----------- PEDRO MIGUEL PEREIRA DE CARVALHO – esclareceu que o valor das 

comparticipações destinadas a cada uma das requalificações das Escolas Básicas do Concelho 

se encontram publicadas no Diário da República 25/01/2010. ---------------------------------------------  

 ----------- JORGE DA COSTA GRANGEIA – esclareceu o Líder da Bancada do PPD/PSD, que 

o campeonato ainda não terminou e somente no final é que se pode fazer a festa e lançar os 

foguetes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que ao haver obra levada a efeito, é natural que haja uma melhoria das 

condições de vidas dos Munícipes, contudo, muito há ainda por fazer e somente no final é que 

se pode fazer uma avaliação dos resultados. -------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Em seguida foi dado o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara, a fim de que 

este respondesse às questões formuladas pelos Membros da Assembleia Municipal. --------------  

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

referiu que as AEC’s são responsabilidade da Câmara Municipal, pelo que, todas as situações 

referidas representam um trabalho acrescido, contudo quem estabeleceu as regras que propicia 

que as situações sucedam umas atrás das outras foi o Governo. -----------------------------------------  

 ----------- Informou que muito embora as Escrituras sejam efectuadas pelo notário privativo da 

Autarquia, as mesmas são públicas e pelo simples facto de se transcrever o nome para a 

Actividade Municipal não significa que fique mais transparente. -------------------------------------------  

 ----------- Acerca da Rua do Picoto e tendo em atenção que a Câmara Municipal no seu devido 

tempo, não fez o que lhe competia aquando da implantação da Zona Industrial, obrigou a que, 

presentemente, tenha havido a necessidade de mandar elaborar os respectivos Projectos, de 

forma a que o problema seja resolvido. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que às descargas diz respeito, referiu que o assunto foi abordado em Reunião de 

Câmara, tendo a Autarquia promovido as devidas diligências no sentido de solucionar a 

questão, não tendo até ao momento recebido qualquer reclamação acrescida sobre a matéria. -  

 ----------- Referiu que as Zonas Industriais do Concelho, face àquilo que era o estado em que se 

encontravam quando tomou posse como Presidente da Câmara, estão de longe em muito 

melhores condições, se bem que, considere que seja necessário fazer mais e melhor. ------------  

 ----------- No que respeita à questão do contencioso, referiu que as acções interpostas pelo 

STAL em representação dos trabalhadores se enquadram num direito que lhes assiste, sendo 

referido na Actividade Municipal que as mesmas foram julgadas improcedentes, relembrando 

que os trabalhadores, além dos direitos, também têm deveres e obrigações. -------------------------  

 ----------- Afirmou que até à presente data não chegou à Câmara Municipal nenhum processo de 

contencioso respeitante à Sociedade de Arquitectos referida pelo Membro Armando Humberto, 
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tendo acrescentado que é público ter já oficiado, no passado mês de Setembro, o Arquitecto 

em causa, informando-o que os assuntos com a Câmara Municipal seriam tratados pelos 

Advogados da Autarquia, dado que, tudo o que a Autarquia contratou, pagou. -----------------------  

 ----------- Informou que a Escola EB 2/3 Dr. Acácio Azevedo, não pertence ao Município, mas os 

respectivos projectos deveriam existir na Câmara Municipal, mas como a transparência era tão 

grande nessa altura, não existe nada, pelo que, se tem de tratar de todo o processo a partir do 

zero, o que está a ser levado a efeito presentemente. --------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que o Governo não honrou o compromisso assumido com a Autarquia no 

que respeita às Escolas EB 2/3, no que diz respeito às adendas ao contrato celebrado 

inicialmente, como tal, ao submeter agora a Candidatura ao QREN, partindo do princípio que o 

apoio é concedido pelos montantes previstos, 70% a 85%, tal significa um encargo diminuto 

para o Governo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que a Autarquia se encontra em negociação para adquirir um terreno 

destinado a permitir ligar a zona da Estância ao Recamonde e que irá permitir a instalação da 

Estação Elevatória e construir o respectivo acesso e assim evitar a perigosa intersecção com a 

Nacional 235. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à questão dos Ecopontos, referiu que os mesmos poderão estar 

cheios dependendo da forma como os materiais ali são colocados, sendo em muitos casos uma 

questão de postura e correcção. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que as demolições constantes da Actividade Municipal, estão a ser levadas a 

efeito não somente na Alameda mas também em outros locais do Concelho. -------------------------  

 ----------- Corrigiu o Membro Fernando Henriques, referindo constar na Actividade Municipal, 

que o Protocolo celebrado com a Associação Desportiva de Oiã data de 2009, destinava-se ao 

campo relvado e o mesmo encontra-se a ser utilizado e a Autarquia cumpriu integralmente o 

protocolado e muito embora o Auto de Medição tenha sido só um, a forma de pagamento foi 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 25.02’11   42|56 

aquela que é do conhecimento de todos.-------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à questão das Providências Cautelares, referiu que apesar de a 

Autarquia pretender levar a efeito obras de grandes dimensões, o que é facto é que todas elas 

têm tido problemas, havendo sempre alguém que vai colocando entraves, contudo a Autarquia 

sempre cumpriu as regras. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que a questão dos muros na Rua das Quintas irá ser averiguada de forma 

a verificar o que efectivamente se passou. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que os Arranjos Exteriores da Junta de Freguesia, Biblioteca e Auditório de 

Oiã irão ser levados a efeito o mais rapidamente e de acordo com as regras. -------------------------  

 ----------- Mais disse que dos primeiros arruamentos a serem beneficiados encontram-se a Rua 

das Cavadas, Rua Fonte do Lugar e Rua do Regatinho. ----------------------------------------------------  

 ----------- No que ao Auditório de Oiã diz respeito, informou que o mesmo irá ter sistema de som 

e terá todas as condições, contudo não será semelhante a uma Casa da Cultura.-------------------  

 ----------- Reiterou a sua pretensão de integrar a construção do Pavilhão na Candidatura de 

requalificação da EB 2/3 de Oiã e a Autarquia tudo irá fazer nesse sentido, contudo, não tem 

garantias de que tal venha a ser aprovado por parte do QREN, já o que diz respeito à Piscina e 

por muita vontade que o Executivo tenha, tal não será enquadrável e poderia ser motivo para 

recusar a Candidatura de requalificação daquela Escola. ---------------------------------------------------  

 ----------- Informou não ter sido auscultado relativamente a qualquer tipo de reorganização dos 

Concelhos ou Freguesias, nomeadamente no que respeita à área geográfica de Oliveira do 

Bairro, realçando que no País existem realidades completamente distintas umas das outras e 

em muitos casos, o simples facto de existirem representam por si só custos bastante elevados.  

 ----------- Realçou o facto de a Autarquia levar a efeito por todo o Concelho pequenas obras de 

reparação, e os serviços municipais seguem à risca as indicações, contudo, em muitas das 
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situações, a competência para reparar certos equipamentos não é da Autarquia mas sim de 

outras entidades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que aos investimentos diz respeito, confirmou que os mesmos estão a ser 

efectuados em todas as Freguesias do Concelho, não descurando os eventos e iniciativas e o 

apoio ao tecido associativo. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu ser necessário muito trabalho e bastante persistência para conseguir que 

as candidaturas às verbas do QREN sejam aprovadas, tanto mais, ter sido referido pelo 

Secretário de Estado que quem não executar, vai perder até as verbas que foram inicialmente 

aprovadas, daí as exigências que têm vindo a ser feitas pela Autarquia no sentido que tudo 

prossiga o seu curso em devido tempo. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para terminar e dirigindo-se ao Membro Vítor Loureiro, referiu que um dia irá 

questionar aquele Membro se possui um terreno em zona urbana ou urbanizável e se o vende à 

Autarquia pelo preço de 3,50€ (três euros e cinquenta cêntimos) por metro quadrado, porque, 

na sua opinião, aquele Membro, antes de falar deveria ir ao local para se aperceber das 

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

 ----------- Do seu ponto de vista, o que mais preocupa os Membros do CDS/PP são as Unidades 

Orgânicas “Não Mexer” e os “bolsos largos”. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente é solicitado o uso da palavra por parte dos Membros Armando 

Humberto e André Chambel, a fim de puderem efectuar alguns esclarecimentos. -------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – no seguimento da 

intervenção do Membro Carlos Viegas, esclareceu que o problema fundamental não se prende 

com o investimento na Educação, mas antes a racionalidade do investimento, de forma a 

permitir que todas as crianças sejam bem servidas, propiciando educação com qualidade e 

tendencialmente gratuita. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Respondendo ao Membro Pedro Carvalho, informou que o Membro Acácio Oliveira 
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não anda a matutar no IVA, mas tão somente solicitou um esclarecimento por entender que era 

esse o seu dever enquanto Membro da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro, e se o 

pedido não foi dirigido ao local mais correcto, acredita que o Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal não o fez de forma propositada, para que, passado um ano, ainda não 

fosse obtida a devida resposta. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – referiu que necessitava 

de ver esclarecida a questão que colocou, acerca da Unidade Orgânica “Não Mexer”, uma vez 

que, aquando da resposta inicial, o Presidente da Câmara informou que tal se devia ao facto de 

a aplicação estar em fase de testes e apesar de não ter gostado, aceitou essa mesma 

explicação, tendo questionado se o Presidente da Câmara gostaria de ver na sua página 

pessoal a referência a algo denominado “Não Mexer”, tanto mais, que não deu autorização para 

que os seus elementos fossem utilizados para testes. -------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou que deveria haver mais competência por parte das pessoas, de forma a 

não permitir que tal voltasse a suceder, considerando tal facto como atentatório à sua pessoa e 

ao lugar que ocupa enquanto Membro da Assembleia Municipal, levantando mesmo muitas 

suspeições. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado novamente o uso da palavra ao Presidente da Câmara a fim 

de que este pudesse prestar alguns esclarecimentos adicionais. -----------------------------------------  

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

referiu que se a sua página pessoal tivesse a referência “Não Mexer” ou algo semelhante, 

dirigir-se-ia aos respectivos Serviços e questionaria o que se passava, lamentando que o 

Membro André Chambel tivesse insinuado que a questão levantava algumas suspeições.--------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – em 

relação à questão do pedido de esclarecimentos do Membro Acácio Oliveira efectuado em 

Junho de 2010, informou que desempenha as suas funções ao serviço do Município de Oliveira 
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do Bairro e nesse sentido, solicitou um parecer relativamente à melhor forma de direccionar 

essa solicitação, com o intuito de obter a melhor resposta sobre o assunto em questão. ----------  

 ----------- Nesse sentido, foi promovido junto da respectiva entidade os esclarecimentos 

relativamente às dúvidas levantadas pelo Membro Acácio Oliveira, pelo que, não podem restar 

quaisquer dúvidas, que tudo aquilo que fizer no desempenho das suas funções, terá sempre 

por base, os princípios de integridade, dignidade e justiça. -------------------------------------------------  

 ----------- Informou os Membros da Assembleia Municipal que já eram vinte e três horas e 

cinquenta e cinco minutos, pelo que, de acordo com o Regimento da Assembleia Municipal, 

colocou à consideração dos Membros, se os Trabalhos poderiam terminar até à uma hora, ou 

se, pelo contrário, os mesmo deverão ser interrompidos e novamente reatados no dia 28 de 

Fevereiro, conforme estabelecido na Convocatória. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Colocada esta questão, todos os Membros da Assembleia Municipal entenderam que 

os Trabalhos da presente Sessão deveriam prosseguir até à uma hora da madrugada. -----------  

 ----------- Em seguida deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.2. – Análise e 

votação para efeitos de aprovação da proposta de Alteração por adaptação do Plano 

Director Municipal de Oliveira do Bairro, na sequência da entrada em vigor do Plano de 

Pormenor para a Área Envolvente (Sul) à Zona Industrial de Vila Verde, sendo dado o uso 

da palavra ao Presidente da Câmara. -----------------------------------------------------------------------------  

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

referiu que o presente assunto decorre da Lei, pelo que se reserva apenas para responder a 

alguma questão que possa vir a ser levantada por algum Membro da Assembleia Municipal. ----  

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

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

 ----------- ROSALINA ROSA GRANGEIA FILIPE – referiu que o presente assunto decorre da 

entrada em vigor do Plano de Pormenor para a Envolvente (Sul) da Zona Industrial de Vila 
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Verde, já anteriormente discutida pela Assembleia Municipal. ---------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que a Proposta de alteração é criteriosa e é acompanhada de um Relatório 

pormenorizado e cumpre os requisitos legais, sendo portanto favoráveis à aprovação do 

referido documento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efectuada a votação por intermédio de escrutínio secreto, verificou-se que o assunto: 

5.2. – Análise e votação para efeitos de aprovação da proposta de Alteração por 

adaptação do Plano Director Municipal de Oliveira do Bairro, na sequência da entrada em 

vigor do Plano de Pormenor para a Área Envolvente (Sul) à Zona Industrial de Vila Verde, 

foi Aprovado por Unanimidade dos Membros da Assembleia Municipal. -------------------------------  

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.3. – Análise e 

votação para efeitos de aprovação da proposta de Alteração ao Regulamento dos 

Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Comércio e de Prestação de 

Serviços do Concelho de Oliveira do Bairro, sendo dado o uso da palavra ao Presidente da 

Câmara.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

referiu que o Regulamento pretende adequar-se ao enquadramento legal, independentemente 

de haver, ou não, algumas situações no Concelho que exigissem efectuar algumas das 

alterações ora propostas. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – entregou a sua intervenção por escrito à Mesa da 

Assembleia Municipal, passando-se a transcrever o teor da mesma na sua íntegra: ----------------  
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 ----------- “… Inicio a minha intervenção referindo que pretendemos ser sempre uma oposição 

que dê contributos para melhorar o que está menos bem e apoiar o que este executivo aprove 

e proponha para o bem-estar dos munícipes de Oliveira do Bairro.---------------------------------------  

 ----------- Assim, e porque estamos a analisar regulamentos da autarquia, sugeria ao executivo, 

que no “site” da Câmara Municipal, fossem lançados todos os regulamentos municipais, á 

semelhança daqueles que já lá se encontram e que muito beneficiarão todos os munícipes. -----  

 ----------- Na primeira folha deste ponto, verifico que na segunda parte e onde se lê “Remeter 

aquele projecto de Alteração ao Regulamento, cujo teor aqui se dá por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais, à próxima Sessão da Assembleia Municipal, com vista 

à sua competente aprovação, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 6 do art.º 64.º e da 

alínea a) e e) do n.º 2, do art.º 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro” proponho que de futuro se substitua a 

frase com vista à sua competente aprovação, por propondo que esta proceda, nos termos do 

disposto na alínea a) do n.º 6 do art.º 64.º e da alínea a) e e) do n.º 2, do art.º 53.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, à sua competente aprovação, isto porque, salvo melhor opinião, fica a sensação de 

que esta Assembleia Municipal, tem a “obrigação” de aprovar todas as propostas do executivo.  

 ----------- Ainda nesta folha e no mesmo ponto deverá ser retirada a menção da alínea e) do n.º 

2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, uma vez que esta alínea diz 

expressamente que “Compete à Assembleia Municipal estabelecer, nos termos da lei, taxas 

municipais e fixar os respectivos quantitativos” assunto que a este caso em particular, não se 

aplica. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Entrando propriamente na proposta em discussão, diz o Decreto-Lei n.º 111/2010, na 

sua essência diz, que até 18 de Abril de 2011, os municípios devem elaborar ou rever os 

Regulamentos Municipais sobre os horários de funcionamento dos estabelecimentos 
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comerciais e que até à entrada em vigor dos novos regulamentos municipais, os titulares dos 

estabelecimentos comerciais, podem adaptar os seus horários, desde que comuniquem à 

Câmara Municipal, com um dia de antecedência, no entanto lendo o art.º 3.º do citado decreto-

lei, tudo indica que não haverá grandes problemas, salientando também as contra-ordenações 

e as respectivas coimas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Executivo camarário, em reunião ordinária de 28 de Outubro de 2010, aprovou o 

projecto de alterações ao Regulamento em discussão, sendo que me parece merecer os 

seguintes reparos e sugestões: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1.º A designação do Regulamento dos Horários de funcionamento dos 

estabelecimentos de comércio e de prestação de Serviços do Concelho de Oliveira do Bairro, 

ficaria mais correcta, se tivesse sido adoptado “Regulamento dos Horários de funcionamento 

dos Estabelecimentos Comerciais e de prestação de Serviços do Concelho de Oliveira do 

Bairro”. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2.º - A sua divulgação foi efectuada através de edital, no site oficial desta Autarquia e 

no Diário da República, sendo que foram apresentadas pela ACIB – Associação Comercial e 

Industrial da Bairrada, algumas sugestões e ou observações, as quais depois de analisadas, 

deram lugar a algumas alterações a este projecto.  -----------------------------------------------------------  

 ----------- O artigo 117.º do Código do Procedimento Administrativo, diz: “Tratando-se de 

Regulamento que imponha deveres, sujeições ou encargos, e quando a isso se não oponham 

razões de interesse público, as quais serão sempre fundamentadas, o órgão com competência 

regulamentar deve ouvir, em regra, sobre o respectivo projecto, nos termos definidos em 

legislação própria, as entidades representativas dos interesses afectados, caso existam”, assim 

sendo, salvo melhor opinião, esta proposta deveria ter sido submetida para audição, à 

Direcção-Geral do Consumidor, Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO), 

Associação Comercial e Industrial da Bairrada (ACIB) Sindicato dos Trabalhadores do 
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Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal e Associação da Hotelaria, Restauração e 

Similares de Portugal (AHRESP). ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1.º No artigo 12.º, página 4,”O Requerimento, a solicitar a emissão (deve constar a 

seguir do mapa horário), deve ser solicitado pelo explorador do estabelecimento, seja ou não 

ele o proprietário do edifício”, sugerindo que seja acrescentado,”com a antecedência mínima de 

45 dias úteis em relação ao início da prática do horário de funcionamento requerido”.--------------  

 ----------- No artigo 25.º, página 6., coloco a questão ao senhor presidente, existem meios 

humanos no município para a fiscalização do cumprimento das normas do presente 

regulamento, ou serão as outras entidades a efectuar esta fiscalização? -------------------------------  

 ----------- 2.º - No artigo 12.º página 13, diz: “ O requerimento, a solicitar a emissão Mapa 

Horário, deve ser solicitado pelo explorador do estabelecimento, seja ou não, ele proprietário do 

edifício”, proponho que se acrescente, em impresso disponível nos Serviços da Câmara 

Municipal de Oliveira do Bairro ou no sítio www.cm-olb.pt. --------------------------------------------------  

 ----------- 3.º - Na página 17 e depois do artigo 28.º “ Entrada em vigor, faltam os anexos I e II. --  

 ----------- Anexo I – Mapa Horário de Funcionamento. --------------------------------------------------------  

 ----------- Anexo II – Mapa de Alargamento de Horários de Funcionamento. ----------------------------  

 ----------- Nos quais deve constar em caixa e ao fundo de cada anexo o seguinte: -------------------  

 ----------- “Emitido nos termos do Regulamento dos Horários dos Estabelecimentos Comerciais 

e de prestação de Serviços do Município de Oliveira do Bairro, publicado na 2.ª Série do Diário 

da República, n.º____ de __/__/__ …” ----------------------------------------------------------------------------  

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

este respondesse às questões formuladas pelos Membros da Assembleia Municipal. --------------  

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

referiu que a presente intervenção é algo extemporânea, uma vez que, tal como o próprio 

http://www.cm-olb.pt/
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Membro Acácio Oliveira mencionou, o presente Regulamento foi objecto de discussão pública, 

sendo esse o timing correcto para se sugerir algo tendente a melhorar o documento e 

certamente que nenhum Membro da Assembleia Municipal deixa de ter responsabilidades no 

decurso desse prazo e somente tenha responsabilidades quando o Regulamento se encontra 

na Assembleia Municipal para aprovação. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que nada do que foi focado pelo Membro da Assembleia Municipal merece 

fazer com que se efectue uma alteração do Regulamento, podendo inclusive não ter o 

respectivo enquadramento, uma vez que esta já é a Proposta final, depois de ter seguido todos 

os trâmites processuais. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à fiscalização, a mesma é efectuada pelos técnicos municipais e se em 

alguma área o entender, compete ao órgão de gestão socorrer-se e sub-contratar serviços em 

acréscimo daqueles que já possui, ou especificamente para uma ou outra área. ---------------------  

 ----------- Seguidamente, foi dado novamente o uso da palavra aos Membros da Assembleia 

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

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – recordou que o Presidente da Câmara respondeu 

de uma forma idêntica numa anterior Assembleia Municipal, relativamente à questão dos 

Regulamentos Municipais. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Recordou que é Membro da Assembleia Municipal e está a analisar o referido 

documento, pelo que, se nada puder dizer acerca do mesmo, questionou, porque razão vem o 

Regulamento para aprovação da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------  

 ----------- Considerou que os Membros da Assembleia Municipal têm toda a legitimidade para 

puder corrigir ou falar, criticar ou propor, pelo que, da próxima vez, a ser dada uma resposta 

idêntica àquela que foi agora dada por parte do Presidente da Câmara, entenderá a mesma 

como ofensiva. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – referiu ter ficado algo 
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desgostoso pela forma deselegante como o Presidente da Câmara trata das questões, quando 

os Membros da Assembleia Municipal levantam algumas dúvidas relativamente aos 

Regulamentos, uma vez que, os Membros da Assembleia Municipal são chamados a analisar 

os documentos e a pronunciarem-se sobre os mesmos e fazem-no aqui no local certo, que é a 

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

 ----------- Considerou inconcebível que o Presidente da Câmara considere que não é um 

contributo para o Município, as sugestões que são dadas pelos Membros da Assembleia 

Municipal, os quais se dão ao trabalho de estudar e analisar documentos com uma certa 

profundidade e elaboram propostas e as apresentam à Mesa, solicitando que se deveria deixar 

que todos pudessem contribuir com o seu trabalho de forma a melhorar, neste caso, o presente 

documento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse, não ter sido sugerido uma alteração ao Regulamento, contudo, o 

documento entregue pelo Membro Acácio Oliveira, poderia ser utilizado e incluídas as suas 

propostas numa eventual futura revisão ao presente Regulamento. --------------------------------------  

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

este respondesse às questões formuladas pelos Membros da Assembleia Municipal. --------------  

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

referiu haver algum desentendimento, uma vez que o Regulamento é presente à Assembleia 

Municipal a fim de ser discutido, contudo, o que referiu, foi que houve um momento do 

procedimento, em que o documento esteve em discussão pública, tendo havido contributos 

para a sua melhoria, pelo que, este documento poderia ter vindo melhorado e com as propostas 

agora sugeridas pelo Membro Acácio Oliveira. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que as propostas do Membro Acácio Oliveira eram extemporâneas e muito 

embora possam ser propostas alterações, esta, a versão do Regulamento que irá ser colocado 

à votação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

Sessão da Assembleia Municipal de 25.02’11   52|56 

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efectuada a votação, verificou-se que o assunto 5.3. – Análise e votação para 

efeitos de aprovação da proposta de Alteração ao Regulamento dos Horários de 

Funcionamento dos Estabelecimentos de Comércio e de Prestação de Serviços do 

Concelho de Oliveira do Bairro, foi Aprovado por Unanimidade dos Membros da 

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

 ----------- De imediato deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.4. – Análise e 

votação para efeitos de aprovação da proposta de Alteração ao Regulamento Municipal 

de Taxas e outras Receitas referentes à Edificação e Urbanização, sendo dado o uso da 

palavra ao Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

referiu que para além da adequação à Lei, entendeu-se, por iniciativa própria e depois de 

analisada uma questão colocada pelo Comandante dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do 

Bairro, introduzir alguns incentivos para aqueles que pertencem ao Corpo de Bombeiros e que 

venham a necessitar de serviços da Autarquia, podendo vir a usufruir de reduções no 

pagamento de algumas taxas. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que tal poderá representar uma redução de receita do Município, mas o 

facto de as pessoas se disponibilizarem a ser voluntários, merece da parte do Executivo 

Municipal esta atenção e este cuidado. ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – entregou a sua intervenção por escrito à Mesa da 

Assembleia Municipal, passando-se a transcrever o teor da mesma na sua íntegra: ----------------  

 ----------- “… Necessariamente terei que repetir o que referi na minha primeira intervenção da 
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ordem do dia, assim, na primeira folha deste ponto, verifico que na segunda parte e onde se lê 

“Remeter aquele projecto de Alteração ao Regulamento, cujo teor aqui se dá por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais, à próxima Sessão da Assembleia Municipal, com vista 

à sua competente aprovação, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 6 do art.º 64.º e da 

alínea a) e e) do n.º 2, do art.º 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro” proponho que de futuro se substitua a 

frase com vista à sua competente aprovação, por propondo que esta proceda, nos termos do 

disposto na alínea a) do n.º 6 do art.º 64.º e da alínea a) do n.º 2, do art.º 53.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, à 

sua competente aprovação, isto porque, salvo melhor opinião, fica a sensação de que esta 

Assembleia Municipal, tem sempre a “obrigação” de aprovar todas as propostas do executivo. -  

 ----------- Ainda nesta folha e no mesmo ponto deverá ser retirada a menção da alínea e) do n.º 

2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, uma vez que esta alínea diz 

expressamente que “Compete à Assembleia Municipal estabelecer, nos termos da lei, taxas 

municipais e fixar os respectivos quantitativos” assunto que a este caso em particular, não se 

aplica. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1.º - a nota justificativa (página 1), diz muito pouco sobre a publicação e entrada em 

vigor do Decreto-lei n.º 26/2010de 30 de Março, atendendo a que este concretizou um conjunto 

de alterações e inovações, não só de natureza formal, mas também substantiva, que visam o 

reforço dos mecanismos de simplificação administrativa, da clarificação e da actualização de 

alguns preceitos, conceitos e remissões, bem como o reforço da cultura da responsabilização 

dos diversos actores envolvidos nos procedimentos administrativos de urbanização e 

edificação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A justiça e a verdade, também se praticam nestes “pequenos passos”. Referir 

somente que é a 10.º alteração ao Decreto-lei 555/99 de 16 de Dezembro e que o Decreto-Lei 

n.º 26/2010, se baseia essencialmente em duas linhas orientadoras, e passo a citar, “a 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 25.02’11   54|56 

introdução de taxas referentes às renováveis” e a “rectificação de pequenas lacunas e 

omissões que a sua aplicação tem revelado”, é muito pouco ou nada, considerando que a 

publicação do Decreto-lei 26/2010, introduziu, no ordenamento jurídico Português, alterações 

significativas ao Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação em vigor, estabelecido pelo 

Decreto-lei 555/99 de 16 de Dezembro, alterado e republicado pela Lei n.º 60/2007, de 04 de 

Setembro, fica este reparo, tendo em consideração que é dever do município consagrar neste 

regulamento municipal a nova forma de relacionamento entre órgãos da administração e a 

consagração da utilização de sistemas electrónicos para desmaterialização dos processos e do 

relacionamento da administração com os particulares, bem assim como na aplicação das 

reduções e isenções nas taxas aplicáveis e na simplificação da instalação, acesso e utilização 

das energias renováveis.----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2.º - Deixo uma pergunta ao Sr. Presidente da Câmara, para além das reduções e 

Isenções que esta Lei consagra, vai o executivo tomar medidas, no sentido de reduzir num 

futuro próximo, as taxas e receitas nas operações de urbanização, obras de edificação ou obras 

de demolição, entre outras, tendo em conta a actual conjuntura socioeconómica do país e 

poder também animar a economia local? São “pequenos passos” que este executivo também 

pode dar …” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

este respondesse às questões formuladas pelos Membros da Assembleia Municipal. --------------  

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

informou que o actual Executivo Municipal, tem vindo a introduzir isenções e/ou benefícios e 

essa é uma das formas de praticar justiça. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que, quanto ao restante da intervenção do Membro Acácio Oliveira, e 

enquanto líder do Executivo Municipal, a resposta é não. ---------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 
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colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efectuada a votação, verificou-se que o assunto 5.4. – Análise e votação para 

efeitos de aprovação da proposta de Alteração ao Regulamento Municipal de Taxas e 

outras Receitas referentes à Edificação e Urbanização, foi Aprovado por Unanimidade dos 

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

 ----------- Seguidamente é solicitado o uso da palavra por parte do Membro Nuno Barata a fim 

de fazer uma interpelação à Mesa. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – referiu que a sua interpelação à 

Mesa, se prende com o assunto levantado no início da presente Sessão da Assembleia 

Municipal e relativa à realização do 1.º Congresso da Região de Aveiro. -------------------------------  

 ----------- Na sua opinião o Congresso não se deveria ter realizado em dias úteis, mas 

pressupõe que tal se prende com a disponibilidade de alguns dos oradores convidados. 

Contudo, o aspecto relevante e que o leva a usar da palavra, prende-se com o facto de 

pretender ver esclarecido se de facto foram convidados para o referido Congresso, todos os 

Autarcas dos Municípios que fazem parte da CIRA, porque no que a si diz respeito, não 

recebeu qualquer convite e após ter conversado com demais elementos da Assembleia 

Municipal de Oliveira do Bairro, estas mencionaram que também não receberam qualquer 

convite. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que o Órgão máximo da Região de Aveiro, é a Assembleia Inter-Municipal, 

onde se encontram elementos indicados pela Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro e 

estes também não receberam qualquer convite formal por parte da Mesa da Assembleia Inter-

Municipal da CIRA, acto este, que a seu ver, merece um pedido de esclarecimentos por parte 

do Presidente da Mesa da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro. ---------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – 

considerou oportuna a intervenção do Membro Nuno Barata, informando que será solicitado um 
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pedido de esclarecimentos por parte da Mesa da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro. --  

 ----------- Tendo em atenção que se deveria dar imediato seguimento aos assuntos constantes 

da presente Ordem de Trabalhos, 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, 

considerou-se aprovada em Minuta as deliberações tomadas relativamente aos assuntos 

constantes da Ordem de Trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal. -----------------  

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

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

sobre os seguintes assuntos constantes da Ordem de Trabalhos: 5.2. – Análise e votação para 

efeitos de aprovação da proposta de Alteração por adaptação do Plano Director Municipal de 

Oliveira do Bairro, na sequência da entrada em vigor do Plano de Pormenor para a Área 

Envolvente (Sul) à Zona Industrial de Vila Verde; 5.3. – Análise e votação para efeitos de 

aprovação da proposta de Alteração ao Regulamento dos Horários de Funcionamento dos 

Estabelecimentos de Comércio e de Prestação de Serviços do Concelho de Oliveira do Bairro; 

5.4. – Análise e votação para efeitos de aprovação da proposta de Alteração ao Regulamento 

Municipal de Taxas e outras Receitas referentes à Edificação e Urbanização., sendo lavrada a 

presente Acta, que vai ser assinada pelo Presidente, respectivos Secretários e outros Membros 

da Assembleia que o desejem fazer. ------------------------------------------------------------------------------  

 


