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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA EM 

QUINZE DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E 

ONZE. -------------------------------------------------------  

 

 ----------- Aos quinze dias do mês de Abril, 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. – Apreciação do Inventário do ano de 2010; -----------------------------------------------  

 ----------- 5.3. – Apreciação e votação do Relatório de Gestão de 2010 e dos Documentos 

de Prestação de Contas 2010; ------------------------------------------------------------------------------------  

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

Líquido do exercício de 2010; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.5. – Análise e votação para efeitos de aprovação da Informação n.º 17/11 

prestada pela Unidade de Planeamento, Estudos e Projectos – Alteração do Plano de 

Pormenor da Zona Envolvente aos Novos Paços do Concelho de Oliveira do Bairro – 

Aprovação da Proposta Final; ------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- 5.6. – Apreciação dos Relatórios de Actividade desenvolvida pelos Conselhos e 

Comissões Municipais; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.7. – Carta da Comissão Política Concelhia do CDS/PP de Oliveira do Bairro – 

Estatuto do Direito de Oposição. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os trabalhos foram presididos por MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS e 

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

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

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

Municipal Amílcar António Eusébio Mota, Carlos Manuel Ferreira Ferreira, 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 GLADYS DEL CARMEN FERREIRA DE OLIVEIRA, VÍTOR MANUEL 

DE ALMEIDA PINTO, ÓSCAR NEVES PINTO RIBEIRO E MIRIAM ZULAY PEREIRA 

FERREIRA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – informou, que os Membros Gladys Oliveira e Miriam Zulay solicitaram por escrito, a 

justificação da falta à presente Sessão da Assembleia Municipal, tendo as mesmas sido 

consideradas justificadas e as suas substituições pelos elementos seguintes das respectivas 

Listas, que se encontravam presentes, sendo convidados a participar nos Trabalhos da 
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presente Sessão da Assembleia Municipal CLARA MARIA DE JESUS OLIVEIRA PERALTA e 

SÓNIA MARIA DE JESUS SILVA, que substituiram, respectivamente, os Membros antes 

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

 ----------- Mais informou que o Membro Vítor Manuel de Almeida Pinto, solicitou por escrito a 

renuncia ao presente Mandato Autárquico, devendo ser substituído pelo Membro Acílio Vaz e 

Gala, o qual não se encontra presente, não podendo o mesmo ser substituído uma vez que 

ainda não tomou posse como Membro efectivo da Assembleia Municipal. -----------------------------  

 ----------- Informou ainda que o Membro Óscar Ribeiro, que tinha já pedido a suspensão do 

Mandato, deveria ser substituído pelo elemento seguinte na Lista do CDS/PP, Lina Roque, a 

qual pediu igualmente a suspensão do Mandato, seguindo-se Carlos Conceição o qual 

informou que não poderia estar presente, solicitando a sua substituição, pelo que, será 

substituído por JORGE DA COSTA GRANGEIA. --------------------------------------------------------------  

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

Municipal, iniciou por informar, ter a Mesa da Assembleia Municipal recebido diversos convites 

para estar presente em diferentes eventos promovidos no Concelho. -----------------------------------  

 ----------- Deu ainda a conhecer, ter recebido da parte da Direcção da ADREP informação sobre 

o desenvolvimento de actividades levadas a efeito por aquela Associação. ---------------------------  

 ----------- Referiu ter sido recebida uma informação proveniente da Direcção Geral dos 

Impostos, relativamente à questão levantada pelo Membro Acácio Oliveira, sobre o pedido de 

esclarecimentos sobre a isenção do IVA na Piscina, Pavilhão Municipal e Polidesportivo, 

solicitando à 2.ª Secretária da Mesa que procedesse à sua leitura. --------------------------------------  

 ----------- 2.ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal MARIA INÊS MARTINS PATO – 

procedeu à leitura da carta da Direcção Geral dos Impostos: ----------------------------------------------  

 ----------- “… Assunto: Verba 2.15 da Lista 1 anexa ao Código do IVA. ----------------------------------  
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 ----------- Tendo merecido despacho concordante do Sr. Director-geral, de 2011.02.01, a 

informação n.º 1217, de 2011.01.10, desta Direcção de Serviços, comunica-se o seguinte:  -----  

 ----------- 1. A nova redacção da verba 2.15 da Lista I anexa ao Código do IVA (CIVA) dada pelo 

artigo 103º da Lei 55-A/2010, de 31 de Dezembro (OE 2011), determina que são tributados à 

taxa reduzida os espectáculos, provas e manifestações desportivas e outros divertimentos 

públicos, com as excepções previstas nas alíneas a) e b), cujas redacções permanecem 

inalteradas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2. As alterações introduzidas nas listas anexas ao CIVA pelo OE 2011, foram já 

objecto de clarificação por parte desta Direcção de Serviços, através do Ofício-Circular n.º 

30122, de 2001.01.07; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3. Relativamente à verba 2.15 da Lista I, existe, contudo, necessidade de um melhor 

esclarecimento quanto ao seu âmbito de aplicação, tendo em atenção, não apenas a recente 

evolução da sua redacção, como também o tratamento dado à mesma no passado; ---------------  

 ----------- 4. A Lei n.° 67·AI2007, de 31 de Dezembro. alterou a redacção da verba, passando a 

consagrar, no texto legal, a "prática de actividades físicas e desportivas". A introdução desta 

expressão corroborou, em forma de lei, o entendimento da administração fiscal divulgado pelo 

OfIcIo-Circular n.º 30088, da 2006.01.19, da Direcção de Serviços do IVA. segundo o qual a 

verba contemplava, não apenas os bilhetes de ingresso, mas, Igualmente, a utilização das 

instalações destinadas a prática desportiva e a espectáculos ou outros divertimentos públicos;  

 ----------- 5. Com a publicação do OE 2011, o Legislador suprimiu do texto legal a expressão 

"prática de actividades físicas e desportivas, devolvendo à norma, no essencial, a redacção 

que detinha antes e que fora a razão das instruções administrativas que a pretendiam clarificar. 

6. A eliminação daquela expressão no texto legal não pode ter outra consequência que não 

seja a revogação do entendimento administrativo que Ihe estava subjacente; ------------------------  
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 ----------- 7. Neste contexto, considera-se preterida aquela doutrina administrativa, devendo 

entender-se que a verba 2.15 da Lista I Anexa ao CIVA contempla, apenas, as entradas ou 

bilhetes de ingresso em espectáculos, provas e manifestações desportivas a outros 

divertimentos públicos; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 8. É revogado o Ofício-Circular n.° 30088, de 2006.01.19, bem como quaisquer 

entendimentos que contrariem a doutrina agora divulgada; ------------------------------------------------- 

 ----------- 9. O presente entendimento produz efeitos a partir de 1 de Março de 2011, permitindo 

aos sujeitos passivos que procedam aos ajustamentos necessários. Nestes termos, e não 

obstante o disposto no ponto 10 do Ofício-CircuIar n.º 30122, de 201101.07, consideram-se 

sanadas as operações efectuadas em Janeiro e Fevereiro que tenham beneficiado da verba 

2.15 com base nos entendimentos agora revogados …” ----------------------------------------------------  

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

Municipal, informou ter recebido uma informação por intermédio da Câmara Municipal e 

proveniente da ANMP relativa à Lei de Política Criminal, a qual poderá ser distribuída pelos 

Membros da Assembleia Municipal que o solicitem. ----------------------------------------------------------  

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

Assembleia Municipal de 25 de Fevereiro de 2011, remetida a todos os Membros da 

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

em questão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo nenhum Membro da Assembleia Municipal que desejasse usar da 

palavra, a aprovação da Acta da Sessão de 25 de Fevereiro de 2011 foi colocada à votação. ---  

 ----------- Efectuada que foi a Votação, a Acta, datada de 25 de Fevereiro de 2011, foi 

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

 ----------- De imediato deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos: 3 – 
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INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO, tendo o Presidente da Assembleia Municipal, 

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

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

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

ANTES DA ORDEM DO DIA, tendo o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal informado 

ter recebido uma carta contendo um pedido de esclarecimentos por parte do Membro André 

Chambel, relativamente a uma eventual incompatibilidade no exercício do Cargo de Membro 

da Assembleia Municipal Nuno Barata, a qual poderá ser consultada pelos restantes Membros.  

 ----------- Referiu que perante aquelas dúvidas, a Mesa entendeu solicitar um Parecer Jurídico 

aos Serviços Jurídicos da Câmara Municipal, o qual já foi recebido pela Mesa, contudo, ainda 

não foi dado conhecimento ao Membro André Chambel. ----------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que, o referido Parecer menciona que do ponto de vista legal não existe 

qualquer anomalia, socorrendo-se de um Parecer da Dr.ª Maria José Castanheira Neves da 

CCDR-C. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente questionou os Membros intervenientes neste assunto, a fim de verificar 

se desejavam usar da palavra, o que efectivamente veio a suceder. ------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – tendo em atenção que 

desconhece os termos em que foi solicitado o Parecer à Câmara Municipal e à CCDR-C e não 

tendo ainda recebido resposta por parte da Mesa da Assembleia Municipal e só posteriormente 

é que poderá emitir a sua opinião. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- “… No que à eventual  existência de  incompatibilidades dizer que:  ------------------------  
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 ----------- Quando concorri para leccionar actividades de enriquecimento curricular nas escolas 

do agrupamento de Oliveira do Bairro fi-lo, como qualquer professor, na plataforma do 

ministério da Educação usada para todos os concursos de colocação de professores. ------------  

 ----------- Concorri e fiquei numa posição na lista graduada de candidatos num lugar que me 

permitiu leccionar as ditas AEC´s nas Escolas do Agrupamento de Oliveira do Bairro e, de 

facto, assinei um contrato a tempo certo (9 meses) com a Câmara Municipal de Oliveira do 

Bairro. Mas importa perceber que a Câmara Municipal só é a minha entidade patronal por 

delegação de competências do ministério da Educação nos Municípios… Só por isso… ----------  

 ----------- Depois disto importará dizer que, antes de saber qual o resultado do concurso tive o 

cuidado de, junto da Câmara Municipal, procurar esclarecer-me sobre a eventual existência de 

algum problema na acumulação das minhas funções enquanto membro desta assembleia e o 

de professor de AEC´s. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Depois dessa minha abordagem foi pedido à CCDRC um parecer que indicava, sem 

margem para dúvidas, a inexistências e qualquer tipo de incompatibilidade como alias já aqui 

foi dito. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Concluindo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Agi de boa fé e defendi sempre a dignidade e idoneidade dos cargos que ocupo nesta 

Assembleia pois diligenciei, antes de assumir fosse o que fosse, no sentido de estar 

cabalmente seguro que estaria a agir correctamente.  -------------------------------------------------------  

 ----------- O parecer de uma entidade como a CCDRC, que penso todos consideramos idónea, 

deu-me a garantia jurídica que poderia, sem margem para dúvida, continuar a assumir o meu 

lugar nesta Assembleia e trabalhar, como professor, no meu Concelho.  -------------------------------  

 ----------- Quanto à questão dos eventuais impedimentos e, nomeadamente no que se refere à 

minha votação do Orçamento, dizer o seguinte: ----------------------------------------------------------------  
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 ----------- Quando defendi e votei o orçamento, defendi e votei, enquanto político, um 

documento eminentemente político onde todos nós nos debruçámos sobre as suas grandes 

opções, sobre a sua linha estratégia, os seus grandes projectos e os números na sua 

globalidade… Onde, é verdade, algures existe uma cabimentação para pagamentos a recursos 

humanos e, dentro desta, existirá uma para o pagamento dos contratos a termo dos docentes 

das AEC e dentro destes os meus 450€…  ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- O que votei, o que defendi, foram as grandes opções do plano, a sua linha 

estratégica… a sua matriz politica… Eu e todos os senhores…Hoje como ontem… ----------------  

 ----------- Bem diferente de uma votação específica e individual sobre o meu contrato ou os 

meus honorários… Que obviamente nunca fiz… ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Ora importará também esclarecer que para existe benefício próprio na votação do 

orçamento (e portanto existir o tal impedimento) eu teria que ganhar com a sua aprovação 

alguma coisa que não teria direito se o orçamento não fosse aprovado…  -----------------------------  

 ----------- Só que nem a minha contratação nem os meus honorários dependem da aprovação 

do Orçamento. Já que a minha contratação depende do Executivo, que alias aprovou por 

unanimidade a minha contratação, e associado a essa contratação os respectivos honorários 

previstos no contrato que assinei com a Câmara e que o executivo aprovou. -------------------------  

 -----------  Mais, e no que especificamente aos honorários diz respeito, estes, de facto, não 

depende da aprovação do orçamento, já que mesmo num cenário de não aprovação do 

Orçamento, isto é, com o orçamento a funcionar em regime de duodécimos, eu teria sempre 

garantidos os meus singelos honorários.  ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Concluindo… Quem decidiu contratar-me foi o Executivo e fê-lo por unanimidade… 

Quem decidiu os meus honorários foi o Executivo… E como não necessito da Aprovação do 

Orçamento para receber os tais 450€ não existe, de facto, benefício próprio na sua aprovação.  
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 ----------- Sr. Presidente, -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Senhoras e Senhores Deputados ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não me vou alongar, para já, em mais argumentações (Porque as há) sobre este “não 

assunto”.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Espero apenas que os Senhores responsáveis pela composição e envio da carta, 

tenham para comigo, a consideração que julgo ter feito por merecer enquanto politico e 

sobretudo enquanto pessoa. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sei que sou o Líder de Bancada do partido do poder em Oliveira do Bairro, facto de 

que muito me orgulho e confesso tenho até vaidade, e que na assunção completa dessa 

responsabilidade, sou, muitas vezes, politicamente acutilante, algo contundente, reconheço até 

que devo ser desagradável em algumas intervenções que faço…  ---------------------------------------  

 ----------- Poderei até ser, eventualmente, uma voz que tem que ser silenciada e derrotada 

nesta Assembleia… ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por isso eu entendo que me ataquem, que o façam ferozmente e sem misericórdia. ---  

 ----------- Mas ataquem os meus argumentos, as minhas ideias, as minhas posições… Não a 

minha dignidade… Não a minha honestidade…  ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Eu não sei por onde querem ir… mas façam-me, a mim a Vossas Excelências e a esta 

instituição, o favor de não continuarem a ir por aí …” ---------------------------------------------------------  

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

SANTOS – referiu que ao ter recebido o pedido de esclarecimentos com aquela componente 

política e cuja matéria poderia ter implicações legais graves, decidiu abordar o assunto na 

presente Sessão da Assembleia Municipal, uma vez que, se algum impedimento houvesse, a 

votação do Relatório de Gestão e Prestação de Contas poderiam inferir de alguma ilegalidade.  

 ----------- Mais disse que poderia ser discutível a forma como apresentou o assunto à 
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Assembleia Municipal, contudo, tal foi feito de acordo com o Regimento, acrescentando que 

fará chegar o Parecer antes mencionado ao Membro André Chambel, para que este possa 

tomar a sua posição. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – solicitou o uso da palavra para 

mencionar que em função da posição da Mesa da Assembleia Municipal e em nome da ética 

política, comunicou que até ao cabal esclarecimento da Mesa por parte desta matéria e pelo 

menos até ao líder da Bancada do CDS/PP tomar uma posição clara sobre o assunto, não irá 

participar nas votações dos assuntos constantes da Ordem de Trabalhos. ----------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – recordou ter 

mencionado que acataria qualquer decisão da Mesa da Assembleia Municipal sobre o presente 

assunto, pelo que, as únicas consequências que haveria a partir desse momento seriam 

políticas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que as suas dúvidas ficarão certamente sanadas quando o Presidente da 

Mesa da Assembleia Municipal lhe fizer chegar o Parecer já mencionado anteriormente. ---------  

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

SANTOS – referiu que quando se assumem certos cargos têm de se assumir 

responsabilidades políticas sobre algumas matérias, independentemente de ter razão. -----------  

 ----------- Acrescentou que a interpretação da Mesa da Assembleia Municipal em relação a este 

assunto, é de que não existe qualquer tipo de ilegalidade.--------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida solicitou aos Membros presentes que desejassem usar da palavra, que 

procedessem à respectiva inscrição, tendo posteriormente dado o uso da mesma ao primeiro 

interveniente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

escrito passando-se a transcrever o teor da mesma na sua íntegra: -------------------------------------  
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 ----------- “… Na última sessão da Assembleia Municipal o Sr. Líder de Bancada do CDS/PP na 

sua intervenção do Período Antes da Ordem do Dia fez algumas acusações ao Executivo 

Municipal sobre dois requerimentos que constavam de um processo de obras que, 

alegadamente, nunca teria dado entrada, como aliás se pode confirmar pela acta da referida 

Assembleia aprovada hoje na sua página 13. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ora o Sr. Líder de Bancada do CSD/PP não disse a verdade… E não disse a verdade 

porque tais requerimentos não só existem como estão assinados pelo Sr. André Chambel… E 

eu tenho cópia de ambos que lhe entregarei no final desta minha intervenção. -----------------------  

 ----------- Ora, assim sendo, o Sr. Líder de Bancada, pessoa a quem todos reconhecemos uma 

profunda preocupação com as questões dos formalismos e procedimentos e até com a ética 

política, ao dizer que tais requerimentos nunca tinham sido por si efectuados, não disse a 

verdade nesta Assembleia e terá de se retratar perante este Órgão e perante o Executivo 

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

 ----------- Gostaria ainda de acrescentar que é altura de passarmos a ter todos mais cuidado 

com os ataques que fazemos, quer a pessoas quer a instituições.  --------------------------------------  

 ----------- Ao longo de todos estes anos de Governo do PSD em Oliveira do Bairro temos vindo 

a assistir e, de forma continuada, a um ataque concertado por parte do CDS/PP aos 

representantes do Partido Social Democrata nesta Autarquia que, invariavelmente, resvalam 

para questões que põem em causa a sua idoneidade e a sua credibilidade pessoais …  ----------  

 ----------- Ataques esses que, além do ruído dos “sound bits” tem sempre o mesmo resultado … 

isto é… resultam em nada… Mas que acabam sempre por deixar um rasto, esse sim pouco 

sério e pouco edificante para quem lança tais acusações ou insinuações, sobre pessoas que 

são sistematicamente atacadas no seu profissionalismo, na sua ética e na sua dedicação à 

causa pública… ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não tenho sinceramente a aspiração de que essa estratégia seja alterada espero, 
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pelo menos, e francamente, que ponderem bem aquilo que dizem e escrevem e, sobretudo, 

sempre que se põem em causa a dignidade ética de pessoas e instituições, antes de falarem, 

tenham a certeza de que estão a falar verdade… para assim não mentirem …” ----------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – perante a intervenção 

do líder da Bancada do PPD/PSD, referiu ser exagerada a palavra “mentira”, confirmando ter 

efectivamente dito que não se recordava de ter remetido qualquer requerimento, mas falhou 

uma vez que ambos os requerimentos existem, tendo sido enviados pelos Serviços na semana 

seguinte à sua intervenção na Assembleia Municipal, confessando que errou em relação a esta 

matéria.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse aceitar as criticas que lhe foram dirigidas relativamente ao assunto, 

contudo, quando efectuou a intervenção, pretendeu somente ver esclarecida a situação.---------  

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

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

 ----------- “… Irei abordar um conjunto de pequenas coisas que me parece que urge resolver: ---  

 ----------- 1.º - Semáforos do Cruzamento do Portinho em Oiã – Não sei quantas vezes aqui e 

noutros fóruns este assunto já foi levantado, mas o que é um facto é que os semáforos 

continuam a estar sistematicamente avariados, mostrando uma total falta de respeito pelos 

cidadãos. Desde logo pela sua segurança, pela segurança dos seus automóveis e pelo seu 

tempo. É absolutamente inadmissível e inqualificável esta situação. Às vezes dá a ideia que só 

quando as pessoas tomam uma atitude de força é que as coisas se resolvem. Esta é uma 

situação simplesmente vergonhosa. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2.º - Semáforos do Porto Clérigo no Troviscal – aqueles semáforos têm um sistema de 

detecção automática de veículos que nem sempre funciona muito bem, nomeadamente para 

quem vem do centro do Troviscal em direcção à Calcob ou vice-versa. Bem para os ciclistas 

não funciona de todo, o que é lamentável e devia pelo menos ter um botão, que permitisse ao 
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ciclista sinalizar a sua presença. Mas mesmo para os carros aquilo não funciona bem, ainda 

recentemente por volta da hora de almoço assisti lá a formar-se uma longa fila para quem vinha 

do Troviscal, quando simplesmente não havia trânsito na estrada que vem de Vila Verde em 

direcção a Bustos. É preciso afinar o sistema. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3.º - Estado deplorável da Zona Industrial de Oiã – já várias vezes aqui trouxe este 

assunto e o Senhor Presidente vai dizendo que sim, mas dando pouca ou nenhuma 

importância ao assunto. Só para aferirmos da importância que este assunto tem vejamos o 

seguinte: há algum tempo foi lá constituído condomínio para empresas, mesmo à beira da 

estrada nacional 235, e a gestão do referido condomínio teve a preocupação de ajardinar e 

embelezar a zona envolvente. O que mostra claramente que as empresas vêm valor nisso, 

pena é que a Câmara Municipal não siga o mesmo exemplo e continue a deixar que cresça 

mato em vários lotes, continue sem colocar os passeios e as passadeiras, e mantenha o piso 

dos arruamentos em péssimo estado. Tudo isto faz com que os privados sinta pouco ou 

nenhum incentivo para eles próprios arranjarem e embelezarem os seus próprios espaços. A 

Câmara aqui deveria ter uma acção catalisadora e assim tornar aquela, uma zona industrial de 

referência. São milhares os carros que atravessam aquela zona diariamente, usando a estrada 

nacional 235, são milhares de pessoas que podiam levar do nosso Concelho uma outra 

imagem, se as coisas estivessem arranjadas, estivessem bonitas. São também estas coisas 

que aumentam a nossa competitividade e que atraem riqueza para o nosso Concelho.------------  

 ----------- 4.º - Estrada que passa a norte do Parque do Vieiro em Oiã: a estrada está num 

estado lastimável, foi lá aberta uma vala que depois foi apenas tapada com terra e que agora 

se transformou num conjunto de buracos. Urge claramente arranjar, pois o tempo começa a 

melhorar e aquele é um dos parques mais frequentados do Concelho. ---------------------------------  

 ----------- 5.º - Zona Circundante à Junta de Freguesia de Bustos, a zona circundante à Junta de 

Freguesia de Bustos continua por arranjar. Julgo que era importante requalificar aquele 
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espaço, pois é um espaço interessante que acaba por atrair bastantes pessoas e que merecia 

outro arranjo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 6.º - Alameda em Oliveira do Bairro: na sequência das obras da Alameda o trânsito 

tem sido desviado. Contudo a passagem de trânsito pesado por arruamentos que não foram 

pensados para o efeito tem provocado estragos, quer no património de domínio público quer no 

património de domínio privado. Ainda a semana passada tive conhecimento de um caso de um 

camião que danificou uma varanda no cruzamento da Rua do Senhor dos Aflitos com a Rua da 

Senhora das Candeias, anteriormente no mesmo sítio uns rodados de um pesado tinham 

danificado o passeio. Estes passeios foram concluídos há muito pouco tempo, numa 

empreitada que durou imenso tempo e da qual resultou uma melhoria significativa nos 

arruamentos, por isso é pena que agora estejamos a estragar aquilo que fizemos há tão pouco 

tempo. Julgo que é o preciso ir lá arranjar o passeio, e colocar um sinal com trânsito proibido a 

pesados naquele sentido, pois a melhor alternativa é claramente seguirem em frente e depois 

subirem pela Rua do Hospital. Julgo que o motivo que tem feito alguns pesados virem em 

direcção ao Senhor dos Aflitos e depois terem que virar para a Senhora das Candeias é o 

desconhecimento e a deficiente sinalização. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- 7.º - Para concluir uma sugestão: vivemos numa era da informação, da Internet, e eu 

vejo que adesão das associações do Concelho a estas tecnologias e a sua utilização é ainda 

muito insipiente. Julgo que a Câmara poderia incentivar e promover a presença das 

associações do nosso Concelho na Internet, estabelecendo protocolos de parceria com as 

associações que mostrassem interesse nisso, pois a Câmara tem um conjunto de sistemas de 

informação (servidores, acesso de banda larga) que são obviamente incomportáveis para uma 

associação, mas que a Câmara em moldes a definir poderia partilhar com as associações do 

Concelho, sendo catalisadora de um processo que no final iria ajudar as associações a 

servirem melhor a população …” -----------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Abordou ainda a questão da firma Metalsa, que em tempos teve alguns problemas 

relacionados com poluição, tendo-lhe sido afirmado por um munícipe residente nas imediações 

daquela empresa que de noite existem alguns fumos e cheiros desagradáveis, pelo que, a 

população está preocupada em saber se a Câmara Municipal está a acompanhar o processo e 

se os filtros já foram colocados e a empresa desenvolve a sua actividade de acordo com a 

legislação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – solicitou o uso da 

palavra a fim de solicitar alguns esclarecimentos acerca ainda da intervenção do Membro Nuno 

Barata, dado que este mencionou ter na sua posse, cópia dos dois requerimentos em causa, 

pelo que, questionou como é que o mesmo os obteve, uma vez que tais documentos não são 

públicos, são privados e não deu qualquer autorização para aceder a eles. ---------------------------  

 ----------- Perante isto, solicitou ao Presidente da Mesa da Assembleia Municipal que solicitasse 

ao Presidente da Câmara, de que forma é que um particular tem acesso a documentação de 

outro particular sem que aquele tenha autorizado, relembrando que os documentos são 

sujeitos a sigilo profissional. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – referiu que o assunto será tido em consideração e irá solicitar o respectivo 

esclarecimento ao Presidente da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------  

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

 ----------- “… Na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal do dia 25 de Fevereiro de 2011 

chamei à atenção de um buraco perigoso na povoação do Rêgo, na Rua Nossa Senhora da 

Conceição. Pude verificar que, no dia 30 de Março de 2011, foi efectuada a respectiva 

correcção do problema, foi colocada uma grade de protecção. --------------------------------------------  
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 ----------- Desta vez a minha chamada de atenção para a resolução de um problema não tardou 

muito. Tenho de reconhecer que foi resolvido o problema com alguma celeridade da que 

merecem estes problemas, e ainda bem. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Com alguns outros problemas aqui levantados não houve tanta atenção, mas espero 

para bem dos munícipes que também sejam solucionados. ------------------------------------------------  

 ----------- Não somente critico e chamo à atenção do executivo nesta Assembleia, como também 

venho reconhecer quando as coisas são resolvidas e elogiar aquilo que é feito de bem para 

que fique em acta desta Assembleia …” -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- MARIA JOÃO CORREIA RODRIGUES - entregou a sua intervenção por escrito, 

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

 ----------- “… A Câmara Municipal de Oliveira de Bairro viu aprovada uma candidatura de 

175.000,00€ aos fundos da União Europeia do QREN, no âmbito do programa RAMPA – 

Regime de Apoio aos Municípios Para a Acessibilidade. ----------------------------------------------------  

 ----------- O RAMPA nasce de uma geração de planos de promoção de acessibilidades 

apoiados pelo Programa Operacional Potencial Humano.  --------------------------------------------------  

 ----------- Este programa está ao serviço de Autarquias que apostam na remoção das barreiras 

existentes nos seus espaços públicos, de forma a garantir a mobilidade das pessoas com 

deficiência ou incapacidade. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Através do apoio na elaboração de planos que promovam as acessibilidades físicas e 

arquitectónicas, este Executivo, exponenciou a oportunidade para apartar barreiras que 

condicionam a qualidade de vida de quem tem mobilidade limitada, traçando o caminho certo 

para construir um Município mais inclusivo. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Através deste projecto serão realizados estudos sobre acessibilidades, acções de 

integração, promoção, sensibilização e formação, assim como um programa municipal 

http://www.poph.qren.pt/content.asp?startAt=2&categoryID=490&newsID=1883
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orientado para a adaptação de condições de acessibilidade, sendo que se perspectiva a futura 

abertura de programas para uma intervenção material. ------------------------------------------------------  

 ----------- O programa RAMPA terá uma comparticipação de 71,65% no investimento a realizar 

no nosso Cncelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Afinal, para este executivo, as preocupações não incidem apenas sobre feiras, festas 

e foguetes mas em melhorar a qualidade de vida dos oliveirenses e dos que nos visitam e por 

isso merece um aplauso pessoal, da JSD e do PSD. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Um vez mais este Executivo dá provas de uma boa gestão, apresentou uma 

candidatura consistente e viu a sua aprovação, aliás como já nos vem habituando …” ------------  

 ----------- ROSALINA ROSA GRANGEIA FILIPE – tendo em consideração as diversas notícias 

publicadas pela imprensa, nomeadamente no que respeita a algumas contradições, procurou 

saber a verdadeira situação relativamente à construção do novo Pólo Escolar de Bustos. --------  

 ----------- Referiu ter tido conhecimento que a empresa Solar Plus tem estado a despedir todos 

os funcionários da mesma, tendo tido até necessidade de recorrer a Tribunal a fim de 

regularizar alguns processos de dívidas, constando que apenas se encontra um pequeno grupo 

de engenheiros, que ficarão a trabalhar no núcleo de investigação, questionando se a Câmara 

Municipal tem conhecimento da situação. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em atenção que o Centro de Saúde do Troviscal parece estar pronto, falando-

se que faltará ultimar a questão dos acessos e algum equipamento, questionou para quando se 

prevê a sua reabertura. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu não existir em nenhum dos locais de acesso à Freguesia do Troviscal, 

sinalética respeitante ao Centro Ambiente para Todos, instituição aquela que tem alguma 

dimensão na Freguesia, tendo solicitado que essa pretensão fosse solucionada. -------------------  

 ----------- JORGE DA COSTA GRANGEIA – esclareceu que o pedido de informações solicitado 
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pelo Membro André Chambel relativamente às funções exercidas pelo Membro Nuno Barata, 

foi efectuado por ele, de forma pessoal, enquanto Membro da Assembleia Municipal e não em 

nome da Bancada do CDS/PP. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou a razão pela qual o Relatório de Gestão do Ano de 2010, foi objecto de 

publicação no site da Internet da Câmara Municipal, sem que o mesmo tivesse sido presente à 

Assembleia Municipal, para ser aprovado, referindo que essa atitude não dignifica em nada a 

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

 ----------- Procurou saber a intenção da Autarquia relativamente aos terrenos que se situam na 

envolvente do Campo de Futebol de Bustos. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo sido abordada a possibilidade de aquisição de alguns terrenos na envolvente 

da Junta de Freguesia de Bustos, questionou se as negociações já foram iniciadas com os 

respectivos proprietários. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dada a situação financeira que o País está a atravessar e tendo já sido ventilado que 

os Municípios iriam sofrer alguns cortes nas transferências de verbas provenientes não só do 

Governo, mas também da União Europeia, questionou se as obras que o actual Executivo 

Municipal tem previstas, irão ter o seu seguimento normal, ou se porventura, se houver cortes 

de verbas, se a Autarquia terá condições financeiras próprias para as executar, ou irá recorrer 

a empréstimos bancários e neste caso, se a sustentabilidade da Autarquia não será posta em 

causa, criando incertezas às gerações vindouras. -------------------------------------------------------------  

 ----------- MARIA INÊS MARTINS PATO – no seguimento da intervenção do Membro 

precedente, e no que respeita a uma eventual não dignificação da Assembleia Municipal, tendo 

em conta a publicitação no site municipal do Relatório de Gestão de 2010, referiu que quando 

verificou que as mesmas se encontravam no site, ficou igualmente surpreendida, tendo 

seguidamente procurado perceber o que se passou. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que no que respeita à aprovação do Relatório de Gestão pela Assembleia 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 15.04’11   19|109 

Municipal é meramente política, não tendo qualquer efeito prático, tendo de seguida lido um 

parecer da Dra. Maria José Castanheira Neves da CCDR-C a este respeito, onde se refere que 

a aprovação do documento é da competência exclusiva da Câmara Municipal, ao contrário do 

que sucede com a aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento que são aprovadas 

pela Assembleia Municipal sob Proposta da Câmara Municipal. ------------------------------------------  

 ----------- Em face disso mesmo, compete somente à Assembleia Municipal, relativamente ao 

Relatório de Gestão, fazer um juízo de apreciação sobre os documentos, devendo os 

documentos ser votados e aprovados pela Assembleia Municipal, dado ser esta a única 

possibilidade que um Órgão colegial tem para se manifestar. ---------------------------------------------  

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

SANTOS – antes de dar o uso da palavra ao Presidente da Câmara, para que este prestasse 

alguns esclarecimentos, solicitou que este, informasse o Membro André Chambel a propósito 

do facto de o Membro Nuno Barata ter tido acesso aos dois requerimentos feitos pelo Membro 

André Chambel. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à publicação do Relatório de Gestão na Internet, referiu não acreditar 

que foi uma forma de desrespeito da Câmara Municipal para com a Assembleia Municipal. -----  

 ----------- 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 Membro Nuno Barata apresentou um requerimento dirigido ao Presidente da 

Assembleia Municipal, que por sua vez despachou e teve a sequência normal, como qualquer 

outro requerimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Agradeceu as palavras do Presidente da Mesa da Assembleia Municipal no que 

concerne ao respeito que a Câmara Municipal tem pela Assembleia Municipal, relembrando 
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que num passado recente, houve decisões contrárias à vontade da Câmara Municipal, mas 

que foram por ela acatadas. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda a respeito da publicação do Relatório de Gestão, recordou que a legislação é a 

mesma desde 1999, sendo essa publicitação uma forma de dar uma maior dimensão à 

discussão que poderá vir a suceder na presente Sessão da Assembleia Municipal. ----------------  

 ----------- Referiu que a questão da forma é para ser seguida quando interessa e quando não 

interessa, joga-se com as palavras dos requerimentos que não entregou, mas que afinal 

subscreveu e entregou, mas depois diz-se que tal não tem grande importância e que errou, 

contudo, passou uma Sessão da Assembleia Municipal a dar uma ênfase a esse mesmo 

pseudo-problema. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que a Autarquia está a proceder a uma intervenção no local mencionado 

pelo Membro Armando Humberto, no que à Zona Industrial de Oiã dis respeito. ---------------------  

 ----------- No que respeita aos semáforos existentes junto à Zona Industrial de Oiã, referiu que 

os mesmos estão a funcionar e enquanto Presidente da Câmara já diligenciou por diversas 

vezes as entidades responsáveis, concordando contudo que tal não pode continuar a 

acontecer. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto aos semáforos do Porto Clérigo, referiu não ter tido aquele tipo de 

experiência, muito embora nunca por lá tenha passado de bicicleta, confirmando a existência 

de sensores no local, pelo que poderá haver alguma situação anómala que os Técnicos 

poderão averiguar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à questão da Metalsa, referiu que a questão se encontra a ser seguida 

pela Direcção Geral do Ambiente, sendo efectuadas medições e analisados os licenciamentos, 

estando a Câmara Municipal a acompanhar todas as diligências efectuadas pelas entidades 

que supervisionam aquelas situações. ----------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Referiu que muito brevemente será aberto um concurso para requalificação de 

arruamentos no Concelho e certamente que o arruamento junto ao Parque do Vieiro fará parte 

dessa mesma empreitada. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu a conhecer ter tido, no dia anterior, uma reunião com o Presidente da Junta de 

Freguesia de Bustos, onde a questão da envolvente à Junta de Freguesia foi colocada, tendo a 

Autarquia já negociado e pago um terreno no local com vista à ampliação do Parque, já se 

iniciaram negociações e estão prestes a ficarem concluídas, para aquisição de um outro 

terreno que irá permitir a ligação ao Parque, sendo que, a Câmara Municipal disponibilizou 

ainda a Arquitecta da Câmara Municipal, para desenvolver alguns trabalhos para a Junta de 

Freguesia e ainda se prevê a reabilitação do recinto de jogos. --------------------------------------------  

 ----------- No que respeita ao condicionamento de trânsito nas obras da Alameda, referiu que as 

mesmas se encontram correctamente sinalizadas mas, apesar disso mesmo, há incumpridores 

e desrespeitadores, contudo, poderá abordar-se essa questão novamente com o empreiteiro 

de forma a tentar solucionar a questão. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Embora reconhecendo que mais poderá ser feito, referiu que a Autarquia muito tem 

feito para promover as Associações do Concelho e elevar o nível de desmaterialização e 

interacção com os munícipes e da divulgação das respectivas actividades. ---------------------------  

 ----------- Referiu que o Executivo Municipal regista sempre as questões levantadas pelos 

Membros da Assembleia Municipal, sendo que, os assuntos são tratados na sequência do que 

se vai verificando no terreno e mediante a disponibilidade dos Serviços. -------------------------------  

 ----------- Em relação ao Projecto RAMPA, informou que o Projecto se estende não somente ao 

centro da Cidade de Oliveira do Bairro, mas igualmente a todos os centros de cada uma das 

Freguesias do Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação ao Pólo Escolar de Bustos, esclareceu que foram dadas indicações para 

parar com a obra, uma vez que, por informações que se desconhecem, a firma Veiga Camelo 
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terá transmitido ao Eng.º Colen, a quem aquela firma subcontratou as especialidades e 

estabilidade da Escola, pelo facto de a Câmara Municipal ter decidido mudar a implantação, 

reiterando não saber quais as informações que foram transmitidas, levou a que o Eng.º Colen 

se desresponsabilizasse da obra. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Após alguns contactos informais levado a efeito com o dito Eng.º, este mencionou que 

não autorizava que o Projecto fosse alterado e nem ele próprio faria essa mesmas alterações, 

pelo que, foi notificada a firma Veiga Camelo, para que procedesse às correcções necessárias, 

contudo, não tendo obtido qualquer resposta, foi a mesma firma notificada que a Autarquia iria 

avançar com a adjudicação de um Projecto de Especialidades, tendo sido aberto um concurso 

urgente, tendo sido já adjudicado no dia 8 do corrente mês a elaboração do Projecto de 

Especialidades para a Escola de Bustos e muito em breve será retomado o andamento normal 

das obras do Pólo Escolar de Bustos.-----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação a esta mesma Escola de Bustos, relembrou haver uma decisão judicial 

que deu razão a um dos concorrentes preteridos aquando da adjudicação da empreitada, 

contudo já foram dadas instruções ao Advogado da Autarquia para que este recorresse dessa 

mesma decisão, pelo que, a obra avançará, tanto mais que a obra foi devidamente aprovada 

pelo QREN e posteriormente pelo Tribunal de Contas que inclusivamente teve conhecimento, 

por intermédio da Câmara Municipal, da acção judicial interposta pela firma Encobarra e que, 

mesmo assim, visou a referida obra. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à Solar Plus, referiu não ter pormenores relativamente à situação da 

empresa, contudo, relembrou terem sido aprovados pela Assembleia Municipal a concessão de 

benefícios fiscais à referida empresa, nomeadamente a isenção de IMi, por um determinado 

período de tempo, pelo que, se irá tentar averiguar se a referida empresa está a cumprir aquilo 

que eram os pressupostos para beneficiar dessas isenções. ----------------------------------------------  

 ----------- Acerca da Unidade de Saúde Familiar do Troviscal, referiu ser competência da 
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Câmara Municipal a execução dos arranjos exteriores, contudo, não é por essa razão que 

ainda não foi aberta a porta daquela unidade de saúde, sendo que, essa mesma autorização 

advém de autorização da Administração Regional de Saúde do Centro, estando a Autarquia a 

pressionar no sentido de que a situação seja desbloqueada o mais rapidamente possível. -------  

 ----------- No que à sinalética do Centro Ambiente para Todos diz respeito, referiu que terá de 

ser aquela Associação a promover essa mesma pretensão junto da Autarquia. ----------------------  

 ----------- Relembrou que praticamente a totalidade dos terrenos junto ao Campo de Futebol de 

Bustos se situam em REN, muito embora o anterior Executivo Municipal ali tenha construído 

um muro e sendo Reserva Ecológica será levado a efeito algo que tenha cabimento no referido 

espaço.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que a Autarquia de Oliveira do Bairro já sofreu alguns cortes a nível de 

transferência de verbas por parte do Governo e concerteza que no futuro irão haver mais 

cortes, mas as obras previstas irão prosseguir os seus trâmites normais e assim cumprir 

integralmente as obrigações assumidas, relembrando que há cerca de seis meses o Executivo 

Municipal rejeitou uma Proposta de Empréstimo, considerando que o spread proposto era 

demasiado elevado, sendo com este tipo de decisões que se assegura o futuro das gerações 

vindouras. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi solicitado o uso da palavra por parte do Membro Armando Pinto a 

fim de prestar um esclarecimento. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – esclareceu que em 

momento algum referiu que se envergonhava deste Concelho, como aparentemente o 

Presidente da Câmara pretendeu insinuar aquando da sua intervenção. -------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi solicitado o uso da palavra por parte do Membro Jorge Grangeia a 

fim de solicitar um esclarecimento. --------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- JORGE DA COSTA GRANGEIA – esclareceu que a questão relativa ao Membro 

Nuno Barata não foi dirigida ao Presidente da Câmara, mas antes à Mesa da Assembleia 

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

 ----------- Esclareceu igualmente, não ter tido qualquer intenção no comentário que fez, de que 

a Câmara desrespeitou a Assembleia Municipal, contudo, apesar de a aprovação do Relatório 

ser da competência do Executivo Municipal, poderia publicar o dito Relatório após a apreciação 

e votação política desse mesmo documento, por parte da Assembleia Municipal. -------------------  

 ----------- De seguida foi dado o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara. ------------------  

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

em relação à intervenção do Membro Armando Humberto, referiu ter percebido das suas 

palavras, que era vergonhoso o estado da Zona Industrial de Oiã, embora reconheça que 

possa estar enganado e por isso mesmo pediu desculpa. --------------------------------------------------  

 ----------- 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 – 

referiu que posteriormente ao envio da presente Informação, foi recebido o Visto do Tribunal de 

Contas relativamente À construção da Escola de Oiã Poente. ---------------------------------------------  

 ----------- No âmbito das obras da Alameda, informou que em frente à GNR, foi demolida uma 

habitação antiga, tendo sido naquele local aberto um arruamento para ligar à Rua Dr. Alberto 

Tavares de Castro e em frente à Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, encontram-se em 

construção muros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que os Trabalhos prosseguem igualmente em bom ritmo em relação aos 

Pólos Escolares, com excepção dos percalços já mencionados anteriormente. ----------------------  
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 ----------- Apesar da conjuntura e a demissão do Governo, a Autarquia foi informada de que o 

Contrato com o Empreiteiro que irá construir o Palácio da Justiça, foi assinado e encontra-se 

no Tribunal de Contas para ser visado. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação às obras do Edifício Público e mais concretamente à sua fachada já estão 

prestes a ficar concluídas, sendo uma obra que dignificará em muito todo aquele espaço, 

dando uma imagem de modernidade à Cidade de Oliveira do Bairro. -----------------------------------  

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

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

seguidamente se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Na página 5 – No movimento dos processos pendentes contra o Município de 

Oliveira do Bairro, existem alguns sublinhados, a fim de realçar a impunidade judicial nas 

acções intentadas contra o Município, entendemos ser desnecessária esta chamada de 

atenção, atendendo a que nas acções em que o Município é condenado, não existe nenhum 

sublinhado, nomeadamente na condenação da Câmara a pagar a quantia de 10.762,63€, 

acrescida de Juros de mora, da qual peço mais informações ao Sr. Presidente da Câmara.  -----  

 ----------- Na página 10 – Peritagem Técnica à caixilharia aplicada na escola básica e jardim-de-

infância de Oliveira do Bairro. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A auditoria às caixilharias, tem um orçamento de 2.825,00 + IVA, solicito ao Sr. 

Presidente da Câmara, informe a bancada do Partido Socialista, sobre o facto que originou 

esta peritagem, quem vai suportar as despesas da auditoria e se o executivo já assinou o auto 

de entrega definitivo da obra. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 11 – Reabilitação do edifício público. ---------------------------------------------------  
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 ----------- O Sr. Presidente presta aqui informação sobre a caixilharia do edifício, sei que não 

foram cumpridos na integra algumas das características dos vidros de todo o edifício, 

nomeadamente pelo facto de os que constam do projecto serem de cor verde, pergunto, os 

“ajustes em falta” tem a ver com uma película que estes vão levar para os tornar espelhados, 

remediando assim, o que, o dono da obra só se apercebeu estar errado, depois destes 

aplicados?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Já agora, espero que a expressão “ a empreitada deverá estar concluída” no decurso 

do corrente mês de Abril, não apareça na próxima informação do Sr. Presidente da câmara, 

com o acréscimo de mais alguns meses. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda na página 11 – Revitalização urbana e rede viária Concelhia. ------------------------  

 ----------- Aparece em título “Nova Alameda da Cidade”, este titulo manifesta que existe alguma 

falta de rigor na denominação desta obra, que se diz emblemática para a cidade de Oliveira do 

Bairro, isto porque em outros locais deste documento e outros, é denominada por “Alameda da 

Cidade”, e isto pode levar a crer que existe na cidade uma Nova e uma Velha “Alameda”, qual 

dos dois nomes devemos ter como correcto? -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por curiosidade fui ao dicionário, ver o que é uma Alameda, e transcrevo o que lá li 

“lugar plantado de Álamos, por extensão rua ladeada de árvores, ou lugar densamente 

arborizado, especialmente dedicada ao trânsito de pessoas e espaço de convivência”, pergunto 

ao Sr. Presidente: a Alameda da Cidade de Oliveira do Bairro, vai ser mesmo isto que acabei 

de ler? --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Página 17 – Unidade orgânica de 3º. Grau – Acção Social e Família. -----------------------  

 ----------- Adesão do Município à Campanha Nacional do Direito à Alimentação, aplaudimos 

esta iniciativa de mediação entre os serviços de restauração do Concelho e munícipes mais 

carenciados, porém parece-nos pertinente que as IPSS´s do Concelho com protocolos ao 

PCAAC (programa Comunitário de Ajuda e Apoio a Carenciados) e ao Banco Alimentar contra 
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a Fome de Aveiro, sejam chamados como parceiros, uma vez que possuem as bases de dados 

das famílias a serem apoiadas no presente. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Página 18 – Transportes de Oliveira do Bairro (TOB). -------------------------------------------  

 ----------- A comunicação da análise do acompanhamento Social, feita através desta informação 

à Assembleia Municipal, parece-nos muito vaga, temos aqui a comunicar-nos que no mês de 

Fevereiro foram vendidas 2.224 viagens, a bancada do Partido Socialista, gostaria de ser 

informada mais em pormenor e com mais actualidade, sobre a evolução dos Transportes de 

Oliveira do Bairro (TOB). ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Página 26 – Na Semana aberta, semana do pai e dia do pai. ----------------------------------  

 ----------- Solicito ao Sr. Presidente da Câmara, informação sobre quais as actividades em 

apreço, uma vez que não se encontram devidamente assinaladas …” ----------------------------------  

 ----------- JORGE DA COSTA GRANGEIA – no que respeita à construção do Pólo Escolar de 

Bustos e estando mencionado que o Executivo abriu Concurso urgente para execução do 

Projecto de Estabilidade, questionou se o mesmo já foi adjudicado. -------------------------------------  

 ----------- Afirmou que os Membros da Assembleia Municipal têm o direito a debater ideias e 

problemas do Concelho, contudo, para haver esse mesmo debate, terá de haver transparência. 

 ----------- SÉRGIO DA SILVA PELICANO - entregou a sua intervenção por escrito e que 

seguidamente se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Neste período da ordem do dia, gostaria de dar algum enfoque, aquelas que são 

as Obras Municipais em Curso. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Bem sei, que a oposição já se cansou de ouvir falar na edificação do novo parque 

escolar em Oliveira do Bairro, e hoje vou-me de certa forma escusar do referir de uma forma 

tão exclusiva, porque o documento que tenho na minha posse é certamente igual ao vosso e 

por isso não há necessidade de vos recordar o forte investimento nesta subárea das Obras 
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Municipais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O momento que atravessamos é particularmente difícil, a Câmara Municipal de 

Oliveira do Bairro está a proceder a um elevado investimento público. ----------------------------------  

 ----------- Esta decisão estratégica visa não só dotar o Município de infra-estruturas que há 

muito carece, mas de igual modo, cria sinergias com o sector empresarial, tentando contribuir 

para a diminuição do desemprego.---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É fundamental contrariar a corrente de fatalismo que está a percorrer o país e dar 

sinais de confiança. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De facto este executivo tem-nos brindado com um empenho fortemente empreendedor 

e para a constatação disso basta que qualquer um de nós faça um périplo por todo o concelho 

e facilmente verificará que maioritariamente o nº de gruas erguidas em Oliveira do Bairro, são 

de obras municipais e isto representa um investimento em curso na ordem dos 17 milhões de 

€uros, mais IVA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A oposição como não poderia deixar de ser, ao ouvir estas minhas palavras terá 

certamente a tentação de apontar o dedo aos impostos municipais.  ------------------------------------  

 ----------- Mas cuidado, aconselho-vos que coloquem do outro lado da balança o desgoverno 

que foi praticado nos últimos seis anos pelo Partido Socialista. -------------------------------------------  

 ----------- De todas as Obras Municipais, permitam-me que destaque três. -----------------------------  

 ----------- Junta de Freguesia de Oiã -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Diria que a primeira impressão de quem olha para este investimento é de 

megalomania. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De facto confesso que foi essa a minha primeira impressão. -----------------------------------  

 ----------- Mas ao inteirar-me mais ao pormenor fiquei com a percepção que este equipamento 
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vai ser uma mais valia para Oiã e para o Município, tendo em conta o envolvimento Associativo 

desta Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta situação aumenta responsabilidade à Freguesia e às suas Associações, pois 

será necessário saberem criar um dinamismo muito forte para rentabilizarem este espaço. 

Estou convicto que a mostra de tudo isto será dada a quando da sua inauguração. ----------------  

 ----------- Edifício Público ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na última Assembleia pela voz do PS, foi levantado aqui um desafio ao Sr. Presidente 

para que desse um pequeno passo e para que indicasse o final desta empreitada. -----------------  

 ----------- Há semelhança de outros projectos, importa saber da relevância do investimento. -----  

 ----------- Será que posso depreender desta análise socialista que é mais um investimento de 

prioridade discutível? --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Espero bem que não, pois se assim for aquilo que ouvimos na última Assembleia não 

passa de pequenos preciosismos de uma oposição que não consegue argumentar e os 

escassos argumentos que apresenta caiem por terra.--------------------------------------------------------  

 ----------- O Edifício Público começa a mostrar-se aos Oliveirenses. --------------------------------------  

 ----------- Está para muito breve a retirada dos andaimes e os trabalhos finais começam-se a 

esgotar.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não foi um Pequeno Passo, foram três ou quatro grandes passos, pois nem o 

hipotético descontentamento de quem por lá passa, irá assombrar a alegria de quem por lá 

trabalha.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ALAMEDA ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Alameda é uma empreitada que vai muito mais para além do Betão e Alcatrão.  ------  

 ----------- Sem dúvida nenhuma, que a infra-estrutura vai trazer uma qualidade de vida diferente 
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aos Oliveirenses, estimulando o comércio local e regulando o trânsito que no anterior modelo 

por vezes era um tanto ao quanto desconfortável. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas dizia eu que a Alameda era muito mais que Betão e Alcatrão e de facto é 

verdade, o Executivo do PSD criou recentemente um Micro Site dedicado à participação dos 

Munícipes no desenvolvimento do conceito Alameda. --------------------------------------------------------  

 ----------- Com esta iniciativa estou convicto que cada um de nós vai sentir esta obra como um 

bocadinho de si. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta é uma excelente resposta aqueles que queriam tanto participar nos desígnios do 

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

 ----------- Sr. Presidente Sras e Srs. Deputados ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Bem sei que recentemente concedeu à oposição, Breves, repito, Breves instantes a 

oportunidade de serem Presidentes de Câmara, mas ao que sei a atrapalhação foi tanta que 

não conseguiram argumentar contra aquilo que propôs, aliás está bem patente em Jornais de 

tirada Nacional que se alguns fossem presidentes desta autarquia as grandes medidas por eles 

adoptadas, era uma mão cheia de nada. Políticos muito Verdes, direi eu… ---------------------------  

 ----------- Para que não restem dúvidas e para os que por ventura são mais pessimistas, deixo-

vos uma singela nota. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No terreno a Câmara Municipal tem as seguintes empreitadas e com estes valores 

aproximados --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Feira da Palhaça – 2 milhões de €uros ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Alameda – 5 milhões de €uros --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pólo de Bustos – 2 milhões e duzentos mil de €uros --------------------------------------------- 

 ----------- Pólo de Vila Verde – 2 milhões e duzentos mil de €uros-----------------------------------------  
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 ----------- Pólo de Troviscal – 2 milhões e duzentos mil de €uros ------------------------------------------  

 ----------- Pólo de Oiã Poente – 2 milhões e cem mil de €uros ----------------------------------------------  

 ----------- Rua do Depósito em Bustos – 400 mil €uros --------------------------------------------------------  

 ----------- Rua das Obras Sociais da Mamarrosa – duzentos e cinco mil €uros ------------------------  

 ----------- Revitalização Urbana no Concelho – cento e setenta e cinco mil €uros ---------------------  

 ----------- Reabilitação do Edifício Público – duzentos e sessenta mil €uros ----------------------------  

 ----------- Execução de Muros de Vedação na EN 333 em Perrães - cinquenta e cinco mil €uros  

 ----------- Num futuro muito próximo poderemos ver em andamento, também --------------------------  

 ----------- Pólo Escolar de Oiã Nascente --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pólo Escolar da Mamarrosa -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Arranjos Exteriores do Edifício da Junta de Freguesia, Auditório e Biblioteca de Oiã ---  

 ----------- Casa da Cultura Alípio Sol -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Abertura do concurso para a Nova Unidade de Saúde Familiar de Oliveira do Bairro --  

 ----------- Reabilitação das Escolas EB2/3 Acácio Azevedo e EBI de Dr. Fernando Peixinho em 

Oiã ------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Perante isto, --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Continuamos a constatar que a oposição não consegue argumentar contra este 

factos, muito menos trazer uma única ideia que seja para o desenvolvimento sustentável do 

concelho, para o bem da população a quem deve servir. ----------------------------------------------------  

 ----------- Mas deixem que vos proponha uma coisa: ----------------------------------------------------------  

 ----------- Tenham a coragem de discutir ideias a sério, projectos sérios, soluções concretas e 

percam a atitude arrogante e inócua que sistematicamente têm demonstrado. -----------------------  
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 ----------- Revelem-se!!! ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Se tal não forem capazes, pois bem, resignem-se à capacidade empreendedora deste 

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

 ----------- Sras. e Srs. Deputados  -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Já aqui nesta sala o disse e volto a repetir… -------------------------------------------------------  

 ----------- Por maior que seja a propaganda e a desinformação lançada por alguns, não será 

possível desviar a concentração deste executivo social-democrata, naquilo que são os 

interesses deste Município. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É com e para os Oliveirenses, que este executivo e o PSD trabalham. É este o legado 

que nos foi confiado em 2005 e voltou a ser renovado, com maior veemência em 2009 …” ------  

 ----------- CARLOS VIEGAS MARTINS DOS SANTOS – em relação aos semáforos situados no 

Porto Clérigo e tendo já abordado aquele assunto numa Sessão passada, reiterou o alerta de 

que o local em questão não possui passadeiras. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu ter sido abordado por diversas pessoas a questionarem-no se o jardim 

colocado em cima da rotunda de Perrães é para manter tal qual ele está, ou se, após o 

recebimento da obra por parte da Autarquia haverá algumas alterações ou, pelo contrário, o 

seu ajardinamento é da competência das Estradas de Portugal. ------------------------------------------  

 ----------- Mais disse, estarem a correr rumores de que a Autarquia não tinha acautelado a 

ligação da nova Unidade de Saúde Familiar à rede pública de águas, tendo contestado esta 

situação, referindo que entidade responsável pelo projecto é a Direcção Regional de Saúde, 

tendo constatado que no local existe uma ligação, devendo ser aquela entidade a promover 

essa mesma ligação.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação ao Cartão +65 e sendo referido a existência de contactos por parte da 

Câmara Municipal com empresas e comerciantes, para angariação de benefícios para os 
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respectivos portadores, referiu que, actualmente, com a crise, esta é uma acção em que a 

Câmara Municipal se deve empenhar e disponibilizar um conjunto de benefícios para que as 

pessoas de mais idade e menos recursos, possam ter uma vida mais digna. -------------------------  

 ----------- MARIA JOÃO CORREIA RODRIGUES - entregou a sua intervenção por escrito e que 

seguidamente se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Este executivo tem dado provas inequívocas no âmbito da estimulação dos 

hábitos culturais dos oliveirenses, diria mesmo criar “agentes de cultura”. -----------------------------  

 ----------- Há um cuidado e atenção contínuos na criação de públicos, destacando-se, neste 

âmbito, mais uma estreia do teatro nacional que teve lugar no passado dia 25 de Março no 

Centro Cultural professor Élio Martins, acolhendo um elenco que já nos é familiar e que não 

hesita em escolher Oliveira do bairro para partilhar o prazer de uma estreia.  -------------------------  

 ----------- Deste modo, não só acolhemos no concelho visitantes que seguem estes eventos que 

já têm tradição, como se convida a população local a conviver e usufruir de bons espectáculos 

à porta de casa, o que de outro modo não seria possível. ---------------------------------------------------  

 ----------- Ainda no segmento da cultura, destacar as participações de valores bairradinos no 

programa “portugal tem talento”. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Falo dos Crash e de um Sócrates que é engenheiro e que também dá música, mas 

não é o nosso, o nosso é o Sócrates Borras, que afinal é um saxofonista de se lhe tirar o 

chapéu, fazendo olvidar a sobra do nome, e sempre com o apoio do município, concretamente, 

com a presença do Sr. Presidente Mário João Oliveira que se deslocou à capital a fim de apoiar 

a sua actuação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por fim mas não menos importante evidencio os números crescentes de visitas ao 

museu da etnomúsica da bairrada.  --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em Janeiro contou com 146 visitas, em Fevereiro contou com 202 e no passado mês 
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de Março com 206, tudo fruto de uma programação dinâmica, do bom trabalho de divulgação 

através do e envio de newsletters regulares e outros meios de comunicação que resultaram já 

na presença deste museu num informativo nacional de grande audiência no canal da RTP1 

(Portugal em directo) – aqui está mais uma aposta na divulgação das valências do concelho. ---  

 ----------- E por falar em números, destaco a crescente adesão ao TOB, que é um serviço social 

e que em tempos de negro panorama de crise económica e com o crescente aumento dos 

combustíveis, vem sendo solução para permitir a deslocação intra municipal. ------------------------  

 ----------- Assim, este transporte promovido pela câmara municipal, com o cunho do presente 

executivo, serve não só os que não têm meios de mobilidade própria, bem como aqueles que 

ainda que os possuam, veêm reduzida a possibilidade da sua utilização ...” ---------------------------  

 ----------- DINIS DOS REIS BARTOLOMEU – relembrou ter manifestado algumas 

preocupações na última Sessão da Assembleia Municipal, relativamente ao Auditório de Oiã, 

referiu que tinham sido infundadas, uma vez que a Câmara Municipal instalou equipamentos 

que dignificam aquela infra-estrutura. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que já faltará pouco para ver aquela obra concluída, estando-se a ultimar os 

arranjos exteriores, havendo ainda uma preocupação constante em relação aos arruamentos 

de acesso àquele conjunto de equipamentos da Freguesia de Oiã. --------------------------------------  

 ----------- Relativamente à revisão do PDM de Oliveira do Bairro, questionou se já está previsto 

o seu términus. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Havendo uma passadeira elevada em Oiã, há pessoas da Freguesia que pretendem 

que uma outra seja construída a cinquenta metros da primeira, contudo, tem respondido que as 

situações devem ser ponderadas e que a Autarquia não pode estar a gastar dinheiro de 

qualquer forma. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que o alargamento levado a efeito na Silveira, dignifica efectivamente 
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aquele lugar, como a própria Freguesia e o Concelho. -------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à beneficiação de arruamentos, referiu ter abordado essa questão 

com o Presidente da Câmara, tendo este mencionado que muito brevemente alguns 

arruamentos do Concelho serão alvo de intervenção. --------------------------------------------------------  

 ----------- 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 não ter uma data para conclusão da Revisão do PDM, uma vez que tal não depende da 

Autarquia, mas estão a ser levadas a efeito todas as diligências para que tal se venha a 

efectivar tão cedo quanto possível. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à questão da beneficiação de arruamentos e para além daquelas que se 

situam junto ao Parque do Vieiro, serão igualmente beneficiadas em Oiã, a Rua das Cavadas, 

a Rua Fonte do Lugar, a Rua da Escola C+S, a Rua Prof. Martins e a Rua da Capela das 

Areias, cujo investimento global, contando com beneficiações em outras Freguesias, rondará 

os trezentos a quatrocentos mil euros. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação ao Cartão +65, à questão dos Alimentos e dos Restaurantes, informou ter 

subscrito cartas dirigidas a IPSS’s, Restaurantes e a todos estabelecimentos comerciais e de 

serviços, a dar a conhecer a existência do Cartão e a convidar os mesmos a aderir ao 

Protocolo, estando-se a aguardar uma resposta, apesar de a conjuntura económica não ser a 

mais favorável para os comerciantes ou outros prestadores de serviços, a Autarquia está 

empenhada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à ligação da água ao edifício da Unidade de Saúde Familiar do 

Troviscal, referiu que o titular do uso e consumo, é quem tem de requerer a ligação, mas se 

houver alguma dificuldade, a Câmara Municipal tudo fará, junto da AdRA, para apoiar no que 

for necessário. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Em relação ao ajardinamento na Rotunda de Perrães, referiu que a estrada e a 

rotunda é da exclusiva responsabilidade das Estradas de Portugal, tendo a Câmara Municipal 

já insistido para que venham proceder a uma limpeza no local. -------------------------------------------  

 ----------- Referiu que a passadeira do Porto Clérigo não está esquecida, estando incluída numa 

empreitada global de pinturas de marcas rodoviárias pelo Concelho e que já se encontra em 

andamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que desde o primeiro momento se defendeu que o Serviço prestado pelo 

TOB, era um serviço de apoio social e assim está a ser, muito acarinhado por alguns e 

poderão ser prestados todos os esclarecimentos que foram tidos por convenientes. ---------------  

 ----------- Aproveitou para dar os parabéns aos participantes do Concelho, o grupo Crash e 

Sócrates Borras, no Concurso “Portugal tem Talento”, sendo que as apostas da Autarquia na 

Cultura têm sido arriscadas, contudo, quando se entende que deve ser esse o caminho, deve-

se persistir e apoiar institucionalmente esse tipo de iniciativas. -------------------------------------------  

 ----------- Apesar de ter já respondido à questão do Concurso de elaboração do Projecto de 

estabilidade, informou que o Despacho de Abertura do Procedimento tem a data de 30 de 

Março, sendo o preço base de dez mil euros mais IVA, tendo-se apresentado a Concurso 26 

Propostas, tendo sido excluídas quatro, sendo que, as Propostas oscilaram entre três mil 

quatrocentos e cinquenta euros mais IVA e dez mil euros mais IVA. A adjudicação, 

condicionada à entrega dos documentos de habilitação exigidos de acordo com a Lei, foi feita à 

firma João e Brito, construções, Lda, no dia 3 de Abril, pelo valor de três mil quatrocentos e 

noventa e nove euros e noventa e nove cêntimos mais IVA, sendo o prazo de execução de 

trinta dias, sendo a entrega faseada em três fases, sendo que os elementos da primeira fase, 

necessários para retomar a obra, serão até ao dia 26 de Abril de 2011. --------------------------------  

 ----------- Quanto à questão de a Alameda ser a nova ou a antiga, referiu que tem de ser o 

Membro da Assembleia Municipal a fazer a leitura que bem entender, mas como nunca existiu 
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nenhuma, é de facto nova e irá por certo marcar a diferença e irá responder à definição 

constante no dicionário. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita ao sublinhado, referiu que este deverá ser lido conforme se entender, 

contudo, ninguém tem gosto em perder acções em Tribunal, é normal, já que a Autarquia é 

litigante de boa fé, respondendo às situações e contestando com a devida fundamentação. -----  

 ----------- Informou que os dez mil euros em causa, têm a ver com o Parque do Cruzeiro de Oiã, 

obra levado a efeito pelo seu antecessor e respeita a divergências em relação a Revisão de 

Preços e foi dada razão à firma Encobarra, pelo que a Autarquia irá ter de pagar o referido 

valor. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à caixilharia do edifício público, referiu que a obra está a ser fiscalizada, 

pelo que a Câmara está atenta e em discussões permanentes com o empreiteiro, contudo, o 

vidro só foi verificado após ter sido colocado no local. -------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que no dia do Pai, a Piscina esteve aberta com acesso gratuito e as pessoas 

puderam praticar desporto, apesar de ter sido um acto meramente simbólico e um gesto que se 

deve continuar a realizar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que peritagem técnica à caixilharia do novo Pólo Escolar de Oliveira do Bairro 

será paga pela Autarquia, sendo um direito que cabe à Câmara Municipal de mandar auditar, 

por intermédio de uma entidade credenciada, determinadas situações, não é somente um 

direito, mas também um dever e do resultado dessa mesma auditoria, a Câmara Municipal será 

informada de que a mesma cumpriu exactamente todos os pressupostos do Caderno de 

Encargos, ou ficará informada da existência de algo e agirá em consequência. ----------------------  

 ----------- Seguidamente foi solicitado o uso da palavra por parte do Membro Acácio Oliveira a 

fim de solicitar um esclarecimento. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – relativamente a esta última informação, referiu 
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ter ficado ainda com algumas dúvidas, nomeadamente em relação ao facto de, na 

eventualidade de ser detectada algum tipo de infracção ou deficiência na caixilharia, se os 

custos agora suportados pelo Município não poderão ser imputados ao empreiteiro, uma vez 

que não cumpriu o Caderno de Encargos, tanto mais que a obra ainda não foi recebida 

definitivamente por parte da Autarquia. ---------------------------------------------------------------------------  

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

respondeu que quem solicitou a execução de um trabalho, deve-o pagar, logo, se foi a Câmara 

Municipal que solicitou a auditoria, deve ser a Câmara Municipal a pagar, o que esse mesmo 

serviço vai mostrar terá o tratamento subsequente e do conteúdo do referido Relatório será 

dado conhecimento à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.2. – 

Apreciação do Inventário do ano de 2010. -------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – antes de dar o uso da palavra ao Presidente da Câmara, referiu que gostaria de 

ouvir os Presidentes de Junta relativamente a este assunto, nomeadamente no que respeita ao 

inventário efectuado na área das respectivas Freguesias e se confirmam que o documento em 

análise é rigoroso e corresponde à realidade actual. ---------------------------------------------------------  

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

referiu que o documento é o resultado daquilo que deriva dos registos contabilísticos e que vão 

sendo carregados ao longo do ano e todos os anos é melhorado. ---------------------------------------  

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

usar intervir. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- DUARTE DOS SANTOS ALMEIDA NOVO – relativamente ao conteúdo do 

documento, o mesmo encontra-se bem elaborado e está de acordo com os pressupostos 
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necessários à sua apresentação. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação às obras pertencentes à Freguesia de Bustos, referiu que as de maior 

vulto encontram-se em fase de arranque, daí o seu reflexo no Inventário de 2010 seja ainda 

pouco relevante, esperando que o Inventário de 2011 seja bastante expressivo. --------------------  

 ----------- JORGE DA COSTA GRANGEIA – tendo em atenção que o teor da sua intervenção 

não se reportava ao assunto em análise, foi o mesmo interrompido pelo Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, uma vez que os Membros da Assembleia Municipal se terão de cingir 

em cada ponto da Ordem de Trabalhos a intervir sobre esse mesmo assunto. -----------------------  

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

SANTOS – agradeceu ao Presidente da Junta de Freguesia de Bustos a resposta que deu ao 

seu apelo, sendo que, certamente, não será a última vez que fará semelhante apelo à 

intervenção dos Presidentes de Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi solicitado o uso da palavra por parte do Membro Nuno Barata, a fim 

de solicitar um esclarecimento. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – solicitou que antes de se entrar 

na discussão e votação do Relatório de 2010, fossem os Trabalhos interrompidos por cinco 

minutos, com vista a uma organização da Bancada do PPD/PSD, tendo em atenção aos 

desenvolvimentos da presente Sessão da Assembleia Municipal. ----------------------------------------  

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

SANTOS – questionou se algum Membro da Assembleia Municipal se opunha à referida 

pretensão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo a oposição de nenhum Membro, foram os Trabalhos da presente 

Sessão da Assembleia Municipal, interrompidos pelo período de cinco minutos. --------------------  

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

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

SANTOS – tendo em atenção o adiantar da hora, referiu que se poderá correr o risco de não 

se conseguir concluir a discussão do ponto seguintes da Ordem de Trabalhos, pelo que, para 

que não se interrompa a sua discussão a meio, colocou à apreciação dos Membros presentes, 

proceder-se a uma alteração da Ordem de Trabalhos, iniciando-se de seguida a discussão do 

Ponto 5.5 e seguir-se a respectiva sequência, analisando-se o ponto 5.3 e 5.4 na próxima 

Reunião.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não tendo havido qualquer Membro da Assembleia Municipal que discordasse, 

procedeu-se então à alteração da discussão e análise da Ordem de Trabalhos, nos termos 

anteriormente propostos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De imediato, deu-se início ao ponto da Ordem de Trabalhos 5.5. – Análise e votação 

para efeitos de aprovação da Informação n.º 17/11 prestada pela Unidade de 

Planeamento, Estudos e Projectos – Alteração do Plano de Pormenor da Zona 

Envolvente aos Novos Paços do Concelho de Oliveira do Bairro – Aprovação da 

Proposta Final, sendo dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara. -----------------------------  

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

relembrou que o presente assunto foi aprovado por maioria pelo Executivo Municipal, com a 

abstenção do Vereador Jorge Mendonça. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais relembrou não ser a primeira vez que esta Proposta é sujeita a apreciação e 

votação da Assembleia Municipal, sendo agora a sua versão definitiva. --------------------------------  

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

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

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – referiu que a presente 
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alteração do Plano de Pormenor, é efectuada essencialmente tendo em vista a implantação da 

Casa da Cultura Dr. Alípio Sol e a fim de resolver outras pequenas questões. -----------------------  

 ----------- Referiu que se irá abster na votação do presente assunto, pelo facto de não concordar 

com a construção da Casa da Cultura, por oposição à pretensão dos Executivo anteriores, da 

reabilitação à antiga Fábrica de Cerâmica Rocha, com vista à criação do Museu de Olaria e 

Grés. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – referiu ser legítima a 

pretensão da Autarquia em alterar o Plano de Pormenor, embora tenha sido a mesma Câmara 

que aprovou um Plano para alterar toda esta zona e que acabou por não executar na íntegra. --  

 ----------- Mais disse que ao ser alterado o Plano de Pormenor, poderão estar em causa as 

legítimas aspirações de outras pessoas, nomeadamente de privados, que tinham outras 

aspirações para aquela zona, nomeadamente a Igreja, e, em relação a esta situação em 

concreto, do seu ponto de vista, foi um processo mal conduzido por parte da Autarquia. ----------  

 ----------- Relembrou que os representantes do PS têm expressado algumas reticências 

relativamente à Casa da Cultura, nomeadamente às futuras despesas de funcionamento e 

respectiva volumetria, daí que, também a Bancada do PS se irá abster na respectiva votação. -  

 ----------- Solicitou que a Autarquia acautelasse a questão dos Parques de Estacionamento, 

uma vez que está previsto a construção de um num local nobre da Cidade de Oliveira do 

Bairro, alertando que habitualmente este tipo de equipamentos tende a ser abandonado e 

degradam-se bastante com a sua utilização, pelo que é pouco aprazível para um centro de 

uma Cidade, pelo que deve haver um especial cuidado na implantação do referido Parque de 

Estacionamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – referiu que, em conformidade 

com a posição adoptada no início da presente Sessão da Assembleia Municipal, irá ausentar-

se no período da votação do presente assunto da Ordem de Trabalhos. -------------------------------  
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 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi dado o uso da palavra 

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

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

referiu que não deverá haver nenhuma preocupação com a questão dos Parques de 

Estacionamento, uma vez que o mesmo irá ser construído com a dignidade que merece e onde 

hoje se situa o Mercado Municipal e espaço adjacente. -----------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à questão das divergências com a Igreja, referiu que a Autarquia não tem 

responsabilidade pela forma como a questão foi transmitida pela Comunicação Social, dado 

que, apesar de ter havido a defesa dos interesses do Município, houve também um enorme 

respeito e compreensão no diálogo havido com a Igreja. ----------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi o presente assunto colocado à votação. -------------------------------------  

 ----------- Efectuada a votação por intermédio de escrutínio secreto, verificou-se que o assunto: 

5.5. – Análise e votação para efeitos de aprovação da Informação n.º 17/11 prestada pela 

Unidade de Planeamento, Estudos e Projectos – Alteração do Plano de Pormenor da 

Zona Envolvente aos Novos Paços do Concelho de Oliveira do Bairro – Aprovação da 

Proposta Final, obteve a seguinte votação: 19 Votos a Favor e 6 Abstenções, pelo que foi 

Aprovado por Maioria, devendo a mesma entrar em vigor no dia seguinte à sua publicação 

em Diário da República. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.6. – 

Apreciação dos Relatórios de Actividade desenvolvida pelos Conselhos e Comissões 

Municipais.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – informou não terem sido enviados os Relatórios da Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens e do Conselho Municipal de Educação, dando de seguida o uso da palavra 
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ao Presidente da Câmara Municipal, para este tecesse alguns comentários relativamente à 

matéria em apreciação. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

no que refere aos Relatórios da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens e tendo em 

atenção a delicadeza das matérias que são apreciadas, esclareceu que nem o próprio 

Presidente da Câmara tem acesso aos documentos e às situações que são analisadas. ---------  

 ----------- No que respeita ao Conselho Municipal de Educação, referiu que a pessoa que tem o 

Pelouro da Educação, é a Vereadora Dr.ª Laura Pires, tendo sido sempre ela a estar presente 

nas diferentes reuniões havidas, contudo, por razões que são por todos conhecidas, entendeu 

que na ausência da Vereadora e por respeito, embora fosse dado andamento aos assuntos, 

não convocar o Conselho na sua ausência. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que diz respeito aos restantes Conselhos, foram remetidos os documentos e em 

alguns casos com cópia das respectivas actas e noutros casos com um resumo de algumas 

reuniões e decisões. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – felicitou a Assembleia Municipal, 

pelo facto de ser a primeira vez que é presente um assunto relativo a informações sobre o 

funcionamento das Comissões para as quais foram indicados representantes. ----------------------  

 ----------- Referiu concordar coma posição do Presidente da Câmara relativamente a sua 

posição em relação ao Conselho Municipal de Educação, até porque, apesar de Comissão não 

reunir, de facto, tudo o que tem a ver com a sua temática têm sido cabalmente respondidas por 

parte do Executivo Municipal, como o prova as diversas actividades que são levadas a efeito 

na área da Educação. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- ROSALINA ROSA GRANGEIA FILIPE – referiu compreender que sendo a primeira 

vez que este assunto é abordado pela Assembleia Municipal, não tenham sido remetidos todos 

os Relatórios por parte das diferentes Comissões. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Relevou o critério do Conselho Municipal de Segurança, que remeteu cópia das actas 

e não elaborou um Relatório propriamente dito, podendo-se assim tomar contacto com todas 

as intervenções, critério diferente do utilizado nas Actas das Reuniões do Executivo Municipal, 

onde é expresso apenas um resumo, não se sabendo qual foi a intervenção de cada um dos 

Vereadores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – referiu ter ficado 

agradado com o Relatório apresentado pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta e que 

tem mais actividade do que aquilo que julgava à partida, nomeadamente as acções de 

esclarecimentos que foram levadas a efeito nas diferentes Juntas de Freguesia, relativamente 

aos cuidados a ter no período crítico e ainda a elaboração e distribuição de cartazes e 

panfletos alertando para os perigos do uso do fogo, uma vez que os cuidados com a floresta 

são cada vez mais diminutos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Solicitou ao Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, que, futuramente, 

solicitasse às Comissões o envio de um Relatório propriamente dito e não o envio das Actas 

das Reuniões. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, referiu saber que 

aquilo que é discutido nas Reuniões é objecto de sigilo, contudo, tal como no passado era 

inserido na Actividade Municipal, o número de famílias apoiadas e quantos casos é que estão a 

ser seguidos pela Comissão, poderia ter sido elaborado um relatório que apresentasse 

somente estes mesmos dados, salvaguardando-se sempre a questão do sigilo.---------------------  

 ----------- Referiu esperar que numa próxima oportunidade, pudesse ser remetido uma 

informação anexa, contendo um Relatório elaborado pela Dr.ª Laura Pires relativamente ao 
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Conselho Municipal de Educação. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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 tendo em atenção a existência das Actas da Comissão Municipal de Segurança, 

que transcrevem o que efectivamente se passou, considerou que teria mais interesse para os 

Membros da Assembleia, contudo, verificou agora que não foi o procedimento adequado, pelo 

que, da próxima vez irá ser feito de modo diferente. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou haver uma pretensão diferente relativamente às opções levadas a efeito 

no que respeita à apresentação do presente documento, comparativamente com as Actas das 

Reuniões de Câmara, tendo ambos os métodos sido criticados. ------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente é solicitado o uso da palavra por parte do Membro André Chambel. ----  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – esclareceu que o que 

foi pedido por parte da Assembleia Municipal foram Relatórios, contudo, em relação a uma das 

Comissões são apresentadas Actas. Quando se solicita uma Acta da Reunião de Câmara, 

espera que efectivamente seja uma Acta e não um resumo de deliberações, conforme o que 

tem sido entendimento do Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------------  

 ----------- De imediato deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.7. – Carta da 

Comissão Política Concelhia do CDS/PP de Oliveira do Bairro – Estatuto do Direito de 

Oposição. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – referiu ter recebido a presente carta proveniente da Comissão Política do CDS/PP, 

sendo que, de acordo com a interpretação da Mesa, a mesma deveria ser agendada para 

discussão na presente Assembleia Municipal, tal como prevê, a legislação em vigor, tendo 
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dado de seguida o uso da palavra ao Presidente da Câmara. ---------------------------------------------  

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

referiu que não irá tecer comentários relativamente à carta, dado já se ter pronunciado no local 

próprio, na Reunião de Câmara, onde o Relatório foi apresentado pela segunda vez na vida 

democratica da Autarquia, tendo o mesmo sido aprovado, garantindo que o Direito à Oposição 

e o cumprimento do seu Estatuto está a ser levado a efeito pelo Executivo Municipal. -------------  

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

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA - entregou a sua intervenção por escrito à Mesa e 

que seguidamente se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… O estatuto do direito de Oposição encontra-se consagrado na Lei n.º 24/98, de 

26/5, e baseia-se no princípio constitucional do direito de oposição democrática, constante do 

art.º 114.º da Constituição da República Portuguesa. --------------------------------------------------------  

 ----------- De acordo com os n.ºs 2.º e 3.º deste artigo 114.º da Constituição é reconhecido às 

minorias o direito de oposição democrática, nos termos da Constituição e da lei. --------------------  

 ----------- O direito de oposição é a consagração em termos políticos dos direitos das minorias, 

podendo afirmar-se, de acordo com “Gomes Canotilho e Vital Moreira”, que, cito: “no fundo, a 

garantia dos direitos e poderes das minorias é um instrumento constitucional de contrapeso e 

limite do poder da maioria”.-------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A lei n.º 24/98, de 26 de Maio, veio, para além de consagrar legalmente este direito 

constitucional, estabelecer os direitos que concretamente a oposição possui. ------------------------  

 ----------- Este direito de oposição nas autarquias locais é visto como uma actividade de 

acompanhamento e fiscalização aos órgãos executivos camarários. ------------------------------------  

 ----------- Assim, os titulares do direito de oposição nas assembleias deliberativas são os 

partidos políticos que não estejam representados no órgão executivo. Esta é a conclusão que 
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se extrai do estabelecido no artigo 3.º da citada lei. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, ao Partido Socialista, em particular, é conferido o direito de ser ouvido sobre 

“os principais assuntos de interesse público relacionados com a sua actividade” e por isso a 

actividade de acompanhamento, fiscalização e critica, das actividades municipais em bom rigor, 

tem que ser facilitadas pelo actual executivo, o que não tem acontecido, a saber: -------------------  

 ----------- A inclusão nas actas das reuniões do executivo, das intervenções feitas pelo vereador 

do Partido Socialista, Prof. Henrique Tomás. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- A inclusão permanente de pontos extra à ordem de trabalhos das reuniões do 

executivo, sem prévio conhecimento do vereador que representa o Partido Socialista na 

oposição, o que não lhe permite o estudo prévio e aperfeiçoamento das decisões a tomar, com 

responsabilidade e ponderação. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Servem estes dois pontos para reforçar os consignados na carta de 23/03/2011 

enviada pela Comissão Política do CDS/PP de Oliveira do Bairro, ao Sr. Presidente de Câmara 

e com a qual estamos de acordo, pela vivência real dessas situações e comunicadas pelo 

vereador Prof. Henrique Tomás. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Também porque no que toca ao Direito de Informação, o executivo tem preterido a 

remessa à Assembleia Municipal da minuta das Actas e as Actas das reuniões da Câmara 

Municipal, após aprovadas. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em jeito de conclusão, podemos afirmar que a “maioria nos dois órgãos municipais” 

tem provocado autismo ao actual executivo, pelo facto de raras vezes levar em atenção e 

prática, as sugestões e recomendações das oposições, por isso Sr. Presidente da Câmara, é 

“letra morta” a parte final do seu relatório, cito “Da oposição espera-se uma postura atenta, 

participativa e construtiva, preocupada sobretudo com o bem-estar, a qualidade de vida e as 

necessidades das pessoas e com o desenvolvimento sustentável do Município de Oliveira do 

Bairro” fim de citação, porque isto somente será possível, quando o actual executivo passar a 
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incorporar, na sua gestão autárquica os contributos e sugestões, do Partido Socialista, 

presentemente na oposição …” -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – considerou não ter uma 

visão negativa relativamente à vivência política e à forma como são discutidos os assuntos no 

Concelho de Oliveira do Bairro, havendo Concelhos em que tal será bem pior, até porque a 

Comissão Permanente da Assembleia Municipal tem funcionado de forma regular, o que 

permite que as Assembleias Municipais decorram de forma equilibrada. -------------------------------  

 ----------- Contudo, no que respeita às Actas do Executivo Municipal confessa-se desgostoso, 

uma vez que sempre gostou de saber, os motivos que levam um determinado Vereador a 

tomar uma determinada posição, sendo esta, uma forma de ajudar a preparar as intervenções 

na própria Assembleia Municipal e essa ajuda foi retirada, muito possivelmente devido a um 

aquecimento e crispação pós-eleitoral, contudo esse tempo já passou, pelo que apresentou a 

seguinte Proposta: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “…Proposta de Recomendação ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Assembleia Municipal solicite ao Executivo Municipal que passem a ser incluídas 

nas Actas das Reuniões do Executivo de forma resumida, os motivos que levam às tomadas de 

posição dos senhores Vereadores, sempre que estes as expressem …” -------------------------------  

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

escrito e que seguidamente se transcreve: ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Sobre a questão do Estatuto do Direito de Oposição… Estamos perante mais um 

“Não assunto” cuja definição poderia perfeitamente ser a seguinte: --------------------------------------  

 ----------- Como não há matéria significativa no trabalho deste executivo que mereça critica e 

combate político por parte da oposição (Leia-se CDS) há que arranjar, sobre qualquer pretexto, 

matéria para continuar a criar ruído institucional ou pessoal, no sentido de tentar menorizar o 
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trabalho exemplar que o PSD tem produzido à frente dos destinos do Município de Oliveira do 

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

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

 ----------- Onde é que o Executivo não cumpriu a legislação em vigor sobre esta matéria? --------  

 ----------- Não se vislumbra nenhuma ilegalidade… E se não for por mais nada… A julgar pela 

postura deste CDS, se existisse, à muito que já estaria uma queixa em tribunal sobre esta 

matéria … -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Há alguma ilegalidade na elaboração das actas das reuniões de Câmara? ---------------  

 ----------- Não… Não há… ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O executivo Municipal não consultou as Comissões Politicas dos Partidos da 

Oposição sobre as contas? ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sim consultou… ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Executivo Municipal alguma vez recusou informação aos Senhores Vereadores da 

Oposição sobre qualquer assunto? Alguma vez não respeitou os tempos legais para a consulta 

dos documentos por parte da oposição? -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não, nunca recusou e não, nunca deixou de cumprir os prazos legais… -------------------  

 ----------- É ilegal a adenda de pontos às reuniões de Câmara? -------------------------------------------  

 ----------- Não, não é…É até um procedimento normal de um executivo que tem que 

continuamente estar em acção no sentido de agir prontamente e não perder tempo no sentido 

de defender intransigentemente os interesses do nosso Município… ------------------------------------  

 ----------- O que é uma prática corrente aqui e no resto do Pais hoje, como o foi em todos os 

mandatos anteriores…. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão do Executivo não aceitar as propostas da Oposição não sei se de 
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facto nunca foi aceite alguma sugestão feita pela Oposição… Mas ainda que tal seja verdade… 

E que nunca o tenha feito…Esta é uma questão política e uma opção do Executivo e não vejo 

nenhuma ilegalidade nessa opção, não vejo onde é que tal posição colide com o Estatuto do 

Direito de Oposição… -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No entanto importará esclarecer que é dever deste executivo defender e implementar 

aquilo que assumiu com o eleitorado de Oliveira do Bairro… Se assim não fosse isso é que 

seria errado… Este executivo foi eleito para implementar as propostas do PSD e não as do 

CDS…  -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais… mas será que estes Digníssimos senhores do CDS não se lembram de como 

era no tempo em que eram eles a liderar os destinos do Município? -------------------------------------  

 ----------- De como era respeitado, ou não, o direito de oposição? ----------------------------------------  

 ----------- Será que não reconhecem que os direitos da oposição no executivo municipal são 

mais respeitados hoje do que no tempo em que o Executivo era liderado pelo CDS? --------------  

 ----------- Quantas vezes é que o Executivo do CDS reuniu com os líderes da oposição para os 

ouvir sobre o orçamento? ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quantas vezes é que nesse tempo, o do CDS, é que foi apresentado e discutido em 

reunião de Câmara o Direito de Oposição? ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Será que não se lembram das Assembleias Municipais a meio da semana, que 

duravam até às 3 e 4 da manhã com as inerentes consequências para a qualidade e para as 

condições em que eram tratados os assuntos em maratonas de debate extenuantes… Isso era 

respeitar a oposição? --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Qual foi o partido que procurou alterar essa situação?  ------------------------------------------  

 ----------- Que permitiu que os assuntos fossem tratados com o tempo de preparação 

necessários a horas em que todos estaríamos com todas as condições reunidas para que a 
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oposição pudesse fazer o seu trabalho…  -----------------------------------------------------------------------  

 -----------  Que eu saiba foi precisamente o PSD… E não o CDS… Não enquanto esteve no 

poder…  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pois é Senhores e Senhoras Deputados … Sobre esta matéria o PSD só aceita lições 

de moral, não de quem saiba muito, mas sim de quem faça melhor… O que não é 

manifestamente o caso do CDS… ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não me venham falar de umbigos… Comecem a falar é do vosso umbigo, bem mais 

proeminente, antes de virem falar do dos outros… Até porque com o vosso já deverão ter 

bastante com que se entreter… -------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Senhoras e Senhores Deputados   --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Feita a análise à questão legal falemos então agora da questão politica… ----------------  

 ----------- E sobre essa matéria vamos ter que falar outra vez dos umbigos que todos temos… --  

 ----------- A oposição tem os seus direitos e como já esclareci estes estão a ser cabalmente 

respeitados… ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Importará então falar também dos deveres da oposição… e dos seus deveres 

políticos…  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Durante 16 anos o PSD foi oposição e o CDS poder neste Município… --------------------  

 ----------- Durante 16 anos o PSD foi contundente nas críticas, travou imensos combates 

políticos quer no Executivo Municipal, quer nesta Assembleia… ------------------------------------------  

 ----------- Durante 16 anos esgrimimos argumentos, confrontamos posições, contrariamos e 

rebatamos posições… Discordamos em quase tudo…  ------------------------------------------------------  

 ----------- Mas nunca, nunca traímos o princípio básico do respeito pelas pessoas e pelas 
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instituições… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Entendemos sempre que existiam limites para o combate político e esses limites, 

particularmente no que ao Executivo diz respeito, implicava um princípio de solidariedade 

mínima pelo órgão… pelo grupo em que estávamos inseridos… ------------------------------------------  

 ----------- Durante 16 anos apontámos o dedo a imensas questões menos claras… Sublinhamos 

inconformidades… Discutimos violentamente decisões… Mas nunca, repito nunca… traímos a 

solidariedade institucional do órgão… Teríamos certamente uma infinidade de situações que 

poderiam levantar questões de legalidade dos actos e insurgimo-nos contra elas … Mas 

sempre nos locais próprios, sempre nos fóruns dedicados às questões politicas… Nunca 

traímos a solidariedade do órgão do qual fazíamos parte integrante… Nunca pusemos em 

causa sua coesão ou a dignidade dos seus constituintes, fossem eles do PSD ou de outro 

partido… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Fizemos combate político violento… mas nunca usamos os tribunais como arma de 

arremesso… E podíamos tê-lo feito… Nem por uma vez… Uma única ao longo de 16 anos… --  

 ----------- Os senhores … Não fazem outra coisa… Mesmo sem certezas… Utilizam todos os 

instrumentos de âmbito jurídico para atacar politicamente o órgão de que também fazem parte, 

não respeitando esse principio básico da solidariedade institucional que o PSD sempre 

respeitou… ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não se coíbem de lançar sistematicamente suspeitas sobre a legalidade dos actos 

deste executivo e até desta assembleia… procurando incessantemente ganhar na secretaria o 

que perderam no terreno… Num apagão generalizado dos valores e do respeito pela dignidade 

dos órgãos e dos seus titulares… Numa atitude, essa sim, umbiguista, em que não importam os 

meios deste que eles ajudem a atingir um fim… fim esse que não me atrevo a qualificar… -------  

 ----------- Falam sem pudor nos jornais e nos blogues e ajudam a entupir o sistema judicial com 

assuntos que nada tem a ver com os tribunais impedindo que os outros, esses sim próprios dos 
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tribunais, fiquem para traz impedindo o bom funcionamento da justiça deste pais, como aliás 

referiu publicamente o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados… que parecia estar a falar em 

particular para um advogado da nossa praça… ----------------------------------------------------------------  

 ----------- É dever da oposição fiscalizar e combater a posição, defender as ideias dos eleitores 

que neles confiaram mas o que se passa em Oliveira do Bairro ultrapassa os limites do 

razoável…  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Concluindo… A coexistência pacifica entre posição e oposição é e sempre será um 

exercício exigente e complexo, que se constrói a cada passo e a cada dia…  ------------------------  

 ----------- Pode o PSD não ser perfeito, que não é… Podia o PSD fazer mais? Certamente que 

podia… Mas teria o CDS que fazer também muito mais… Muito melhor… -----------------------------  

 ----------- Mas, nesta matéria dos direitos da oposição, como noutras matérias, fazemos hoje 

muito mais no poder do que alguma vez o CDS fez no nosso lugar... E quando fomos oposição 

respeitámos sempre muito mais o poder que os senhores respeitam hoje…  --------------------------  

 ----------- E isso, minhas senhoras e meus senhores, deve merecer profunda reflexão …” --------  

 ----------- CARLOS VIEGAS MARTINS DOS SANTOS – recordou que a legislação relativa ao 

Direito da Oposição já conta com treze anos, o que significa que esteve durante oito anos na 

vigência do Executivo liderado pelo CDS/PP, questionando se somente agora é que o CDS/PP 

se lembra que existia a referida legislação.----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que o PPD/PSD teve a preocupação no início do seu Mandato em 

respeitar a Oposição, dando pequenos passos no cumprimento do referido Estatuto, mas 

somente agora, quando existe um Relatório é que são levantados problemas. -----------------------  

 ----------- Pelo que se pode recordar do Mandato 1998 a 2005, quando entrou em vigor esta 

legislação, o PPD/PSD questionou sobre o assunto, mas sem qualquer resultado, no entanto o 

partido nunca se queixou, o que demonstra o modo de actuar do PPD/PSD em relação ao 
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CDS/PP.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à questão da não inclusão do teor das intervenções e declarações de voto 

feitas pelos intervenientes nas Actas das Reuniões de Câmara, recordou que há quinze dias, 

numa das últimas Reuniões de Câmara Municipal, constatou que o Vereador da Oposição 

Jorge Mendonça, pretendeu incluir na Acta a sua Declaração de Voto, só que nem a leu, nem a 

tinha para ler, disse que estava na “pen”. Uma Acta não pode conter algo que é desconhecido 

para o órgão que a aprova. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à crítica de não ser disponibilizado em espaço físico e bens materiais 

necessários aos Vereadores da Oposição, solicitou ao Presidente da Câmara que quando a 

Conservatória e o Tribunal abandonassem as instalações dos Paços do Concelho, arranje um 

“cantinho” para aqueles. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à Proposta entregue pelo Membro Armando Pinto, referiu que a mesma 

não poderá ser colocada à votação, uma vez que a Assembleia Municipal não se pode imiscuir 

numa matéria que é da exclusiva competência do Executivo Municipal. Poderá eventualmente 

recomendar, mas não mais do que isso. -------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – tendo em atenção a hora, questionou os Membros presentes, se previam que os 

Trabalhos pudessem terminar antes da uma hora da madrugada, nos termos do Regimento em 

vigor. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – relembrou ter sido 

efectuada uma alteração à Ordem de Trabalhos, de forma a dignificar o grande assunto da 

presente Ordem de Trabalhos, que é o Relatório de Gestão de 2010, o que irá merecer por 

certo um grande número de intervenções dos Membros da Assembleia Municipal e de 

explicações e resposta por parte do Presidente da Câmara. -----------------------------------------------  
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 ----------- Assim sendo, solicitou que se mantivesse o que fora previamente subentendido, com 

a alteração à Ordem de Trabalhos, ou seja a discussão do Relatório de Gestão numa próxima 

Reunião.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – referiu que enquanto Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, é obrigado de 

questionar o Membros da Assembleia Municipal acerca da continuidade ou não dos Trabalhos 

por mais uma hora, quando chega a meia-noite. --------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – considerou que o presente 

assunto deve ser terminado na Reunião de hoje. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Quando aos dois assuntos que ainda faltam, e tendo em atenção a importância dos 

mesmos, solicitou que se terminasse a discussão do presente ponto da Ordem de Trabalhos e 

posteriormente na próxima Reunião que se encontra agendada, dar continuidade aos restantes 

pontos da Ordem de Trabalhos que ainda falta discutir. -----------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – esclareceu que na defesa do 

Direito da Oposição, a Bancada do PPD/PSD solidariza-se com a posição daquelas Bancadas, 

podendo a presente Reunião ser suspensa somente no final da análise do presente ponto da 

Ordem de Trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – esclareceu não pretender que os assuntos tenham o debate mais exaustivo que 

merecem por parte dos Membros da Assembleia Municipal, contudo, em de dar cumprimento 

ao Regimento da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Face às opiniões expressas pelos líderes da Bancada, foi dado seguimento à 

presente Reunião da Assembleia Municipal, para conclusão do assunto em debate, sendo 

dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia Municipal. -------------------------------------------  
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 ----------- JORGE DA COSTA GRANGEIA – referiu que na Assembleia Municipal tem sido 

salvaguardado o Direito à Oposição. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Recordou que, existindo a legislação desde 1998, pelas intervenções dos Membros 

do PPD/PSD dá a impressão que aqueles não tiveram o direito de se expressar quando 

estiveram na oposição. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que as intervenções do PPD/PSD, dão a impressão que a Oposição tem falta 

de ideias e de argumentos, contudo, se o presente assunto se encontra em debate, tal 

deveu-se à Oposição, reconhecendo contudo, que o PPD/PSD tem a legitimidade de executar 

as Propostas que fez ao eleitorado, mas a Oposição tem o direito de comentar e criticar essas 

opções tomadas pelo Executivo Municipal. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – agradeceu ao líder da 

Bancada do PPD/PSD a possibilidade de poder exercer os seus deveres enquanto Membro da 

Assembleia Municipal da Oposição. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que este tanto é um “não assunto” que se encontra previsto na legislação, 

legislação essa que o Presidente da Câmara gosta de cumprir à regra. --------------------------------  

 ----------- Confessou já estar cansado da desculpa de que o CDS/PP somente faz política nos 

Tribunais, referindo ter tido conhecimento, ainda há pouco tempo, que a Autarquia tinha 85 

processos judiciais, tendo questionado, desses 85 quantos é que foram entregues pelo 

CDS/PP.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tanto mais este é um “não assunto” que o Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal entendeu inserir o mesmo na Ordem de Trabalhos, tendo havido seis pedidos de 

intervenção por parte dos Membros da Assembleia Municipal de diferentes Bancadas. -----------  

 ----------- Não concorda que se diga que as Assembleias Municipais passaram a respeitar muito 

mais a Oposição graças ao PPD/PSD, porque certamente todos concordaram que a 
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Assembleia Municipal é respeitada graças à experiência política do seu Presidente de Mesa, 

que tem a consciência de que as regras têm de permitir tanto à posição como à oposição, fazer 

combate político. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse, haver uma Comissão Permanente da Assembleia Municipal que se 

entende, que é ouvida e respeitada pelo Presidente da Mesa. --------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que não se poderá entender, que no Executivo Municipal não haja regras 

estabelecida que todos possam reconhecer, a não ser a Lei geral. --------------------------------------  

 ----------- Reconheceu que nada do que o Presidente da Câmara faz nas Reuniões do 

Executivo Municipal é ilegal, contudo, politicamente não será o mais correcto, tanto mais que 

todos se queixam que sabem mais daquilo que se passa nas Reuniões de Câmara pela 

Comunicação Social do que pelas Actas, ou porventura falando com os intervenientes, mas 

estes podem estar a falar em causa própria, enquanto que uma Acta representa aquilo que foi 

efectivamente mencionado. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reiterou que o Presidente da Câmara considera não ser ilegal a sua atitude, contudo 

faz dentro da legalidade como bem entende, mas as outras pessoas podem entender que a Lei 

não é bem assim. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Confessou não entender as palavras de que a Oposição não apresenta Propostas ou 

não apresenta ideias ou alternativas, tendo sido afirmado pelo líder da Bancada do PPD/PSD 

que o Executivo do PPD/PSD apenas aprova e executa as suas próprias Propostas. Assim 

sendo, questionou porque é que fazem parte do Executivo Municipal os Vereadores da 

Oposição, tanto mais que aquilo que eles dizem nem sequer é registado em Acta. -----------------  

 ----------- Seguidamente recordou as Propostas apresentada pela Oposição ao Executivo 

Municipal: “Atribuição de Auxílios Económicos a Estudantes”, rejeitado pelo PPD/PSD; 

“Projecto Obesidade Zero”, chumbado pelo PPD/PSD; “Segurança Rodoviária”, chumbado; 

“Trânsito Automóvel na Rua do Colégio e na Av. Gil Vicente”, chumbado; “Adesão do Município 
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ao Projecto A minha Rua”, rejeitado; “Projecto de Regulamento do Conselho Municipal da 

Juventude”, chumbado; “Projecto de Regulamento Municipal de Apoios”, retirado pelo 

proponente da Oposição, por acordo com um Vereador da posição, para poder ser analisado e 

porventura no futuro ser considerado, até hoje nada foi feito; “Projecto de Regulamento de 

Prémios Literários”, chumbado; “Espaço Aberto à Oposição no Boletim Municipal”, chumbado; 

“Edição do Boletim Municipal em Formato Digital”, rejeitado. Estas foram todas Propostas 

apresentadas pelo CDS/PP. Quanto a Propostas do PS: “Campanha Solidária para o Povo do 

Haiti”, chumbado; “Parque Verde da Cidade”, rejeitado; “Constituição de uma Comissão de 

Acompanhamento das Edificações Degradadas”, chumbado. Por isso mesmo, questionou, 

para que é que os Vereadores da Oposição estão presentes nas Reuniões do Executivo 

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

 ----------- Relembrou que a Oposição não pode apresentar Propostas na Assembleia Municipal, 

tão somente apresentar Propostas de Recomendação, agora, no Executivo Municipal, em que 

se poderia aproveitar as melhores ideias ou os melhores contributos das pessoas que estão lá 

presentes para servir o Concelho, as mesmas são sistematicamente chumbadas e têm como 

justificação o facto de a Proposta não ser apresentada pelo PPD/PSD. --------------------------------  

 ----------- Acrescentou que quando existem dúvidas relativamente a alguns pontos das 

Propostas apresentadas pelo Executivo do PPD/PSD, dúvidas essas que são jurídicas e que 

posteriormente vêm a ser admitidas não abertamente, mas pelos factos e pela mudança de 

atitude, mas essas mesmas Propostas são votadas mesmo com as gralhas, erros e com as 

possíveis ilegalidades, porque a Proposta é para ser votada tal como está, relembrando que o 

próprio Presidente da Mesa da Assembleia Municipal admitiu que relação a determinados 

Regulamentos que o mesmo poderia conter alguns lapsos, mas considera-se que serão 

sanados aquando da sua publicação. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo sido mencionado que o PPD/PSD foi Oposição durante 16 anos, referiu que 
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compete agora ao CDS/PP ser Oposição, uma vez que o Povo assim o decidiu, provavelmente 

o PPD/PSD está tão ressentido por tudo aquilo que não fez bem, nomeadamente pelo facto de, 

tendo a legislação sido publicada em 1998, o PPD/PSD andou com os olhos tapados até 2005, 

ou 2006.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que o Presidente da Câmara somente apresentou o documento porque 

foi chamado à atenção pelo Vereador da Oposição, não foi o Presidente da Câmara que se 

lembrou que tinha de o apresentar. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que o Direito de Oposição é também o direito à informação e as tomadas 

de posição são feitas no pressuposto de que se possui toda a informação, agora, os assuntos 

inseridos em aditamento à Ordem de Trabalhos das Reuniões de Câmara, devido à possível 

urgência decretada pelo Presidente da Câmara e que são votados em bloco, a respectiva 

documentação pode somente ser analisada na correspondente Reunião em meros minutos, 

pelo que, questionou, se desta forma se pode tomar conscientemente uma posição aquando 

da votação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Concordou com a opinião do Membro Armando Humberto, de que algumas decisões 

e tomadas de posição do Presidente da Câmara derivam de quezílias políticas e muitas das 

vezes pessoais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que ficará sempre a dúvida sobre os verdadeiros motivos que levam a que 

não se insira na Acta as diferentes opiniões dos Vereadores, ou não incluírem as Declarações 

de Voto, se bem que agora, já podem ficar apensas à Acta, isto, apesar de alguma 

obrigatoriedade de alguns documentos que vão para o Tribunal de Contas, terem de ser 

acompanhadas da Acta da Reunião e Declarações de Voto se as houver e é na Acta, não é 

apenso à Acta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Desejou que nas Reuniões do Executivo Municipal, houvesse o mesmo tipo de 

entendimento e respeito pelos vários Partidos e orientações políticas que existe na Comissão 
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Permanente da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que se houvesse boa fé, não seria necessário estar agora a discutir o 

Relatório de Oposição. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A respeito da Proposta apresentada pelo Membro Armando Humberto, considerou 

não ser o momento para ser apresentada e votada uma Proposta, sugerindo que a mesma 

fosse discutida e votada numa próxima Sessão da Assembleia Municipal, quando da discussão 

o Período Antes da Ordem do Dia. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- MARIA INÊS MARTINS PATO – pegando nas palavras do seu antecessor, quando 

aquele mencionou o respeito pelos outros e pelas regras, questionou quem é que se está a 

vitimizar, porque quando chega a altura de tocar no CDS/PP, vem-se logo dizer que deve haver 

respeito uns pelos outros. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou que quando se aborda a questão do Direito de Oposição, leva as pessoas 

a olhar para os seus direitos, contudo, há um direito/dever, não é só um direito e isso deveria 

ser percebido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pediu ao líder da Bancada do CDS/PP que não ferissem a inteligência das outras 

pessoas presentes na Assembleia Municipal, porque não se pode olhar para o Direito de 

Oposição e ver o que mais jeito dá a cada um, uma vez que o líder da Bancada do CDS/PP 

falou no direito à informação, mas não falou no direito de participação ou no dever de 

participação que todos os Membros da Oposição têm em participar nos eventos e actividades 

da Câmara Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que deve haver respeito uns pelos outros e pelas regras, fazendo um bom uso 

do Direito de Oposição, não insultando a inteligência de uns e de outros, falando tão somente 

do que interessa a cada um. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – afirmou não ter dito que quando 
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o PPD/PSD esteve na Oposição, não tinham tido a oportunidade de esgrimir os seus 

argumentos, mas antes que agiam de uma forma completamente diferente. --------------------------  

 ----------- Referiu que o líder da Bancada do CDS/PP quando faz a comparação com a 

Assembleia Municipal coloca o acento tónico precisamente onde deve, porque de facto este 

órgão funciona porque há mínimos respeitados dentro da estrutura, existe uma solidariedade 

mínima entre as diferentes pessoas, pelo que, se calhar, boa parte do problema, é que não 

existe essa mesma solidariedade e responsabilidade do CDS/PP, porque basta haver uma 

queixa judicial do CDS/PP para quebrar completamente a coesão do grupo. -------------------------  

 ----------- Relembrou que agora que o PPD/PSD é Poder, faz por respeitar muito mais do que 

quando o CDS/PP era Poder e quando o PPD/PSD era Oposição tinha muito mais 

consideração e respeito pelo Executivo. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reconheceu que a Assembleia Municipal funciona de maneira diferente, apesar de os 

assuntos serem debatidos com relativa violência, contudo, nunca se avançou para 

determinados tipos de patamar. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – relativamente à Proposta de Recomendação apresentada pelo Membro Armando 

Pinto, a mesma foi recebida pela Mesa, contudo por se encontra desenquadrada nos termos 

Regimentais, não poderá ser votada, uma vez que a mesma deveria ser apresentada no 

Período Antes da Ordem do Dia. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida foi dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara para que este 

pudesse responder às questões levantadas. --------------------------------------------------------------------  

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

confessou ter ficado estupefacto com algumas das expressões que foram utilizadas. --------------  

 ----------- Questionou quando é que nos Executivos do CDS/PP era votado um Aditamento à 
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Ordem de Trabalhos, sem a menor consideração dos Vereadores do Executivo Municipal, pelo 

que, questionou igualmente, que moral, que ética têm os elementos do CDS/PP para vir com 

esse tipo de argumentos, sendo que, presentemente os Aditamentos são levados à votação e 

exige-se a maioria de 2/3. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pelo modo de falar do líder da Bancada do CDS/PP, parece que quem ganhou as 

Eleições, quem tem um Programa a cumprir, tem de chegar a um consenso com quem as 

perdeu, sendo óbvio que não irá inverter essa situação, nem defraudar o eleitorado que confiou 

num Projecto e que o está a ver implementado e isso cumprirá com lealdade. -----------------------  

 ----------- Mais disse que quando for feita uma Recomendação por parte da Assembleia 

Municipal, certamente que o Órgão Executivo cumprirá e explicará sempre ao pormenor e 

transparência todas as dúvidas. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que tendo sido eleito pela segunda vez para exercer um Mandato 

Autárquico sempre procurou respeitar todas as pessoas, incluindo a Oposição, contudo, não é 

isso que fazem consigo e possui muitas provas disso mesmo. --------------------------------------------  

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

SANTOS – antes de dar por terminada a presente Reunião da Sessão da Assembleia 

Municipal de Oliveira do Bairro, aproveitou para ler a dedicatória que a Professora Rosinda de 

Oliveira escreveu, no Livro da sua autoria “À Lareira do Tempo” e que refere “Para o Sr. 

Presidente da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro, Dr. Nunes Simões dos Santos. Este 

molhinho de poemas banhados de sonho e magia e amadurecidos no amanhecer das velas do 

moinho de fantasia e luar. Com os cumprimentos e amizade da Rosinda”. -----------------------------  

 ----------- Referiu que aquela é uma personalidade que se habituou a admirar, tinha na altura 8 

ou 9 anos de idade, quando a ouvia a discursar nas designadas formaturas dos oliveirenses 

que iam concluindo nas Universidades os seus cursos superiores. Daí a sua singela, simples e 

justa homenagem no términus dos Trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal. ---  
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 ----------- Em seguida questionou se havia algo a opor por parte dos Membros da Assembleia 

Municipal, a que se aprovasse as Deliberações tomas em Minuta. ---------------------------------------  

 ----------- Não havendo nenhum Membro da Assembleia Municipal que se opusesse, 

considerou-se aprovada em Minuta a deliberação tomada relativamente ao ponto 5.5. – Análise 

e votação para efeitos de aprovação da Informação n.º 17/11 prestada pela Unidade de 

Planeamento, Estudos e Projectos – Alteração do Plano de Pormenor da Zona Envolvente aos 

Novos Paços do Concelho de Oliveira do Bairro – Aprovação da Proposta Final. --------------------  

 ----------- Seguidamente e de acordo com o previsto no Regimento da Assembleia Municipal de 

Oliveira do Bairro, os Trabalhos referentes à presente Sessão da Assembleia Municipal de 

quinze de Abril de dois mil e onze, foram interrompidos, sendo novamente reatados em 21 de 

Abril de dois mil e onze, de acordo com o enunciado na Convocatória enviada a todos os 

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

 -----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Aos vinte e um dias do mês de Abril, do ano de dois mil e onze, no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, realizou-se a segunda Reunião relativa à segunda Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal do corrente ano, convocada para o dia quinze de Abril do corrente ano, 

cuja Ordem de Trabalhos, já tinha sido previamente distribuída aquando da respectiva 

Convocatória: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os trabalhos foram presididos por MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS e 

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

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

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

Municipal Amílcar António Eusébio Mota, Carlos Manuel Ferreira Ferreira, Jorge Diogo 
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Cardoso Mendonça 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, tendo de seguida 

deu o uso da palavra ao 1º Secretário GILBERTO MARTINS DA ROSA, a fim de que este 

verificasse a presença dos Membros na presente Sessão. -------------------------------------------------  

 ----------- Efectuada que foi a chamada, verificou-se a ausência dos Membros da Assembleia 

Municipal GLADYS DEL CARMEN FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA JOÃO CORREIA 

RODRIGUES, ANTÓNIO MANUEL RODRIGUES DOS SANTOS, VÍTOR MANUEL DE 

ALMEIDA PINTO, ÓSCAR NEVES PINTO RIBEIRO E MIRIAM ZULAY PEREIRA FERREIRA.  

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

SANTOS – informou, os Membros Gladys Oliveira, Maria João Rodrigues e Miriam Zulay 

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

tendo as mesmas sido 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 CLARA MARIA DE 

JESUS OLIVEIRA PERALTA, FERNANDO DE OLIVEIRA HENRIQUES e SÓNIA MARIA DE 

JESUS SILVA, que substituem, respectivamente, os Membros antes indicados. ---------------------  

 ----------- Informou que o Membro António Santos, solicitou a justificação da sua falta, não 

sendo contudo substituído. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que o Membro Vítor Manuel de Almeida Pinto, tinha solicitado a renuncia 

ao presente Mandato Autárquico, devendo ser substituído pelo Membro Acílio Vaz e Gala, o 

qual não se encontra presente, não podendo o mesmo ser substituído uma vez que ainda não 

tomou posse como Membro efectivo da Assembleia Municipal. -------------------------------------------  
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 ----------- Informou ainda que o Membro Óscar Ribeiro, que tinha já pedido a suspensão do 

Mandato, deveria ser substituído pelo elemento seguinte na Lista do CDS/PP, Lina Roque, a 

qual pediu igualmente a sua substituição, seguindo-se Carlos Conceição o qual informou que 

não poderia estar presente, solicitando a sua substituição, pelo que, será substituído por 

JORGE DA COSTA GRANGEIA. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Antes de prosseguir com a Ordem de Trabalhos, solicitou à 2.ª Secretária que 

procedesse à leitura de uma informação proveniente do Membro André Chambel e que 

seguidamente se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- MARIA INÊS MARTINS PATO – que procedeu à leitura da seguinte Documento: ------  

 ----------- “… Venho, pela presente, informar V. Exa. que, após a sua decisão, tomada na 

Reunião da Assembleia de 15 de Abril, de considerar a não existência de qualquer 

incompatibilidade no exercício de cargo de Membro da Assembleia Municipal do Membro Nuno 

Ricardo Veloso das Neves Barata, consubstanciada pelo douto parecer da Dra. Andreia 

Pereira, de 31 de Março de 2011, assim como pelo pertinente pedido de parecer do Presidente 

da Câmara Municipal a CCDR-Centro, de 18 de Agosto de 2010, entendo que fica, finalmente, 

salvaguardada a idoneidade e excelência de serviço do distinto Membro da Assembleia 

Municipal Nuno Ricardo Veloso das Neves Barata, o prestigio do Órgão presidido por V. Exa. e 

os superiores interesses do nosso Concelho …”---------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente e estando reunidas todas as condições para dar seguimento à Sessão 

da Assembleia Municipal, passou-se de imediato à análise e discussão do ponto seguinte 

constante da Ordem de Trabalhos 5.3. – Apreciação e votação do Relatório de Gestão de 

2010 e dos Documentos de Prestação de Contas 2010, sendo dado o uso da palavra ao 

Presidente da Câmara Municipal a fim de que este introduzisse o assunto. ---------------------------  

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

referiu que as Contas se encontram devidamente aprovadas pelo Órgão competente que é a 
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Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que ao longo dos últimos anos se tem assistido a um crescente aumento, 

em termos de execução, valores absolutos executados, tendo em 2010 a Receita sido de cerca 

de 21.481.000,00 € (vinte e um milhões quatrocentos e oitenta e um mil euros), tendo a 

Despesa Corrente e de Capital representado em 2010 cerca de 20.809.000,00 € (vinte milhões 

oitocentos e nove mil euros). ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relevou o diferencial entre a Receita Corrente e a Despesa Corrente, tendo no ano de 

2010 havido um diferencial de aproximadamente 4.020.000,00 € (vinte milhões e vinte mil 

euros), uma vez que a Receita foi de 14.197.000,00 € (catorze milhões cento e noventa e sete 

mil euros) e a Despesa foi de 10.178.000,00 € (dez milhões cento e setenta e oito mil euros), 

tendo a correspondente verba servido para alavancar os investimentos em Despesas de 

Capital, ou seja em obras, complementando as verbas provenientes dos contratos de apoio às 

grandes obras levadas a efeito pelo actual Executivo Municipal e apoiadas pelo QREN. ----------  

 ----------- A respeito da dívida a fornecedores, relevou o facto de 2009 para 2010 ter baixado 

para pouco mais de metade, uma vez que rondavam os 4.057.000,00 € (quatro milhões e 

cinquenta e sete mil euros) e passou para 2.621.000,00 € (dois milhões seiscentos e vinte e 

um mil euros) e isto apesar do grande volume de obras que decorrem no Concelho. --------------  

 ----------- Relembrou ter sido recusada a contratualização de um empréstimo, após terem sido 

solicitadas Propostas, tendo em atenção que a taxa de juro foi considerada demasiado elevada 

e pesar de tudo, do empréstimo contratualizado no início do Mandato no montante de 

4.117.000,00 € destinados aos Pólos Escolares, estavam em 31 de Dezembro por utilizar, 

1.900.000,00 € (um milhão e novecentos mil euros). ---------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que o aumento do endividamento bancário que existiu em 2010, foi o 

resultado da amortização efectuada de empréstimos com mais de dez, quinze ou vinte anos e 

a utilização de parte deste empréstimo antes mencionado.-------------------------------------------------  
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 ----------- Relembrou que em 31 de Dezembro de 2005 o montante de empréstimos utilizados 

rondava os 7.250.000,00 € (sete milhões duzentos e cinquenta mil euros), mas estava 

autorizado pela Assembleia Municipal o montante de 1.686.000,00 € (um milhão seiscentos e 

oitenta e seis mil euros), o que perfaz o montante de 9.066.000,00 € (nove milhões e sessenta 

e seis mil euros), sendo que uma das fortes parcelas se prendia com um pagamento 

significativo da 1.ª Fase do “Espaço Inovação” que ainda não estava facturado. ---------------------  

 ----------- Relevou o facto de o diferencial do endividamento em 31 de Dezembro de 2005 e 31 

de Dezembro de 2010 teve um aumento de 28%, contudo este aumento prende-se com 

empréstimos excepcionados e com taxas que são conhecidas. -------------------------------------------  

 ----------- Mais disse ser previsível que até final de 2011 será utilizada a verba de 1.900.000,00 

€ (um milhão e novecentos mil euros) para os Pólos Escolares e depois de amortizados os 

empréstimos de acordo com as responsabilidades assumidas, no montante de 848.000,00 € 

(oitocentos e quarenta e oito mil euros), a dívida à Banca rondará os 12.675.000,00 € (doze 

milhões seiscentos e setenta e cinco mil euros) ou seja, apenas mais 39,8% do que em 2005, 

pelo que facilmente se concluir que a gestão do actual Executivo Municipal é cuidada, bem 

efectuada e está no caminho adequado, uma vez que não são empréstimos destinados a 

Despesas Correntes, mas destinados a obras que são necessárias ao Concelho e que na sua 

grande maioria são apoiadas pelo QREN. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que dos Impostos totais do Município, incluindo as taxas, o aumento no ano 

de 2010 foi de cerca de 50.000,00 € (cinquenta mil euros), tendo os Impostos Directos 

(Derrama, IMI, IMT e IUC) aumentado apenas 175.000,00 € (cento e setenta e cinco mil euros). 

 ----------- Constata-se que houve um aumento das Despesas Correntes no ano de 2010 em 

cerca de 800.000,00 € (oitocentos mil euros), tendo em atenção a transferência do Pessoal 

Não Docente, por assinatura do Protocolo com o Ministério da Educação que se iniciou 

precisamente em Janeiro de 2010, sendo que nível de transferência de verbas foi recebido 
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uma verba de aproximadamente 840.000,00 € (oitocentos e quarenta mil euros), o que significa 

que está contida a Despesa Corrente. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que às Despesas com Pessoal do Quadro diz respeito é atingido apenas cerca de 

36,4% do limite legal e a nível de Despesas com Pessoal extra-Quadro foi atingido apenas 

20% do limite legal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Recordou que são levadas a efeito obras de investimento em todas as Freguesias do 

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

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos representantes de cada uma das 

Bancadas da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------  

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

escrito e que seguidamente se transcreve: ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Subjacente à análise as contas do Município estão sempre duas perspectivas 

basilares. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Uma política e uma financeira. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Permitam-me então, que sobre estas duas perspectivas, aqui deixe algumas notas 

que considero definirem as linhas fortes do documento deixando uma análise mais detalhada 

para o debate que se seguirá a esta intervenção.  ------------------------------------------------------------  

 ----------- Comecemos pela Politica: --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na nossa opinião as contas devem servir para aferir, daquilo que foi o plano de 

actividades deste executivo, o que foi ou não cumprido… Isto é, se aquilo que eram, para 

alguns, meras intenções assumidas no plano de actividades, foram ou não concretizadas no 

terreno… ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ora, nesta perspectiva e mesmo tendo em conta a necessidade de prever e 

possibilitar eventuais apoios do QREN, o que necessariamente implicaria um eventual 
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desajustamento do plano, este documento apresenta uma taxa de execução, em termos de 

decisão e de implementação dos projectos, (isto é que estão no terreno ou com decisão já 

tomada) que ronda os 83%. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E sobre esta matéria importará lembrar o que disse, nesta Assembleia, o Sr. Líder de 

Bancada do PS quando afirmava, a quando da discussão sobre o Orçamento, que o problema 

não será aquilo que executámos, mas sim a falta de verdade naquilo que orçamentámos… 

Pelos vistos… Estava enganado e, para a próxima terá de ter mais fé no rigor da planificação e 

na capacidade de execução do PSD… Já que 83% em termos de decisão e implementação de 

projectos nos parece ser uma percentagem extraordinariamente positiva e reveladora da 

determinação deste Executivo em cumprir o que prometeu e que assumiu publicamente. ---------  

 ----------- Outro aspecto relevante será a evidência que este executivo, além de não deixar cair 

nenhum dos compromissos assumidos com o eleitorado, está a cumpri-los integralmente e em 

todas as áreas de actividade. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Portanto… Da análise política feita às contas do município a conclusão que tiramos é 

de que o PSD não apresentou um plano de actividades desfasado da realidade mas antes que 

cumpriu de forma extraordinariamente relevante aquilo que assumiu no referido plano… ---------  

 ----------- E, mais uma vez, ao contrário do que disse o Sr. Líder de Bancada do PS, que tinha a 

certeza que só seria executado metade do proposto no plano e o que não saberia era qual a 

metade do plano que ia ser cumprida, estas contas provam que afinal o PS estava outra vez 

enganado… mas pelo menos não vai ter que escolher quais das partes é que foi executada já 

que não há partes… Há só o todo… -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Definitivamente o senhor Líder de Bancada do PS terá que ter mais confiança no PSD 

e na sua capacidade de liderança.  --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Este executivo foi ambicioso no plano que apresentou a esta assembleia, mas foi 

brilhante a sua implementação e execução… Isto é planeia com critério e executa com 
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competência e rigor… -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto à análise financeira dos documentos  ------------------------------------------------------  

 ----------- Sublinhamos que mesmo numa situação conjuntural extremamente difícil, que 

significou uma redução das transferências por parte do poder central que rondam 1 milhão de 

euros este executivo conseguiu executar um volume total de despesas de capital que se 

aproxima dos 11 milhões de euros. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sublinhamos ainda que apesar dos cortes nas transferências da administração 

central, feitas unilateralmente e em contra-ciclo com o aumento feito pelo governo em todos os 

impostos da nação e ainda com o incremento do investimento que todos reconhecemos 

bastante significativo no nosso Concelho, conseguimos, ainda assim, reduzir o valor das 

dívidas a fornecedores para pouco menos de metade em relação ao ano anterior. ------------------  

 ----------- Mais uma vez estamos perante uma gestão exigente e cuidada dos dinheiros públicos 

que este Executivo liderado pelo PSD que contraria o mau exemplo dado por um Governo que 

apesar de tecnicamente estar em gestão não nos parece digno de usar tal palavra para o 

classificar.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Registamos ainda outro sinal claro da eficiência na gestão que será o de termos 

aumentado o diferencial entre a receita e a despesa corrente em cerca de 4 milhões de euros e 

desta forma libertamos recursos significativos para investimentos. ---------------------------------------  

 ----------- Feita esta análise necessariamente sumária da vertente política e financeira dos 

documentos importará também falar talvez do seu aspecto mais relevante que será o que tais 

documentos tiveram como consequência para a vida dos nossos Munícipes. -------------------------  

 ----------- Hoje temos muito melhores escolas, mais e melhores serviços, mais e melhores 

equipamentos, um tecido associativo com melhores condições para desenvolver a sua 

actividade, mais e melhores eventos, com mais qualidade e com muito mais visibilidade…-------  
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 ----------- Numa frase: melhor qualidade de vida em Oliveira do Bairro…É isso que construímos, 

todos os dias… ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Terminamos sublinhando que, de uma forma global, este executivo representa hoje 

um dos principais motores de desenvolvimento económico e social do Concelho… -----------------  

 ----------- E o resto são números que sustentam e confirmam esta realidade …” ----------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – entregou a sua 

intervenção por escrito à Mesa da Assembleia Municipal e que seguidamente se transcreve: ---  

 ----------- “… Em Dezembro de 2009, justificámos a nossa abstenção tendo em conta que “Não 

obstante a visão crítica que fizemos sobre o conteúdo da proposta da Câmara Municipal de 

Oliveira do Bairro para as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2010, reconhecemos 

que naquele documento havia também alguns aspectos positivos, os quais, aliás, eram comuns 

ao programa pelo qual nos candidatámos no último acto eleitoral.”---------------------------------------  

 ----------- Chegados aqui, o que podemos verificar é que apesar da condição económica do 

país, o que transparece do Relatório da Gestão municipal de Oliveira do Bairro do ano de 2010, 

é exactamente o oposto ou seja, o que este documento evidencia é que o município insistiu em 

viver bem acima das suas possibilidades, ostentando uma despesa que cresceu a um ritmo 

substancialmente superior ao desejável, e por isso mesmo incomportável para fazer face à 

situação de crise que se atravessa. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O que resulta da análise do Relatório da Gestão de 2010, é que o município de 

Oliveira do Bairro vem apostando, e mostra intenção de continuar a apostar, exactamente na 

opção oposta, insistindo num claro desinvestimento nas áreas sociais, designadamente 

aquelas que são mais sensíveis tais como a protecção civil/segurança e ordem pública (-6,5%), 

a protecção do meio ambiente (-25%), o ordenamento do território (-42,5%), transportes e 

comunicações (-3,5%, não obstante a inclusão da requalificação da EN 235) e acção social (-

38,5%); a par disso, a despesa com pessoal teve um aumento da ordem de 22%, apesar de 
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justificada em parte pela delegação de competências na área da Educação. -------------------------  

 ----------- Mais grave ainda é a diminuição em 84% na indústria e energia, mais propriamente 

nas Zonas Industriais. 65mil euros de investimento nesta área estratégica para o emprego, 

investimento privado e fixação de população no concelho, demonstra bem que este executivo 

não está a acautelar as dificuldades futuras do concelho. Tanto mais que são os próprios 

empresários, através das suas associações, leia-se Associação Empresarial de Águeda e 

Associação Comercial e Industrial da Bairrada, que o reivindicam desde Março de 2009. ---------  

 ----------- Relativamente à água e saneamento, verificou-se uma diminuição de investimento da 

ordem de 71% e 38,5%, respectivamente, por força da transferência para a AdRA da gestão 

das redes municipais em baixa de água e saneamento básico durante um período de 50 anos; 

uma transferência que em 2011 permitiu a arrecadação de uma choruda receita de 

1.876.659,25 €, mas que, face ao longuíssimo prazo contratualizado, não só hipoteca a 

possibilidade de construir um tarifário da água que acautele as questões da sustentabilidade 

financeira e tenha em consideração as famílias mais carenciadas, como desatende às 

necessidades e dificuldades dos munícipes e das empresas, e sem qualquer controlo por parte 

destes sobre esse importante recurso, face à entrega a terceiros do controlo do sistema 

tarifário e a sua evolução futura. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais ainda, e dada a conjuntura nacional, tem vindo a público a possibilidade da 

privatização da maior accionista da AdRA, as Águas de Portugal. Pelo que, nada nos garante 

que este negócio catastrófico nos traga ainda maiores dissabores que os munícipes e para o 

erário público municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim sendo, quando a realidade evidencia a redução de investimentos nas zonas 

industriais (que favorece a não criação de emprego e fixação de pessoas), e bem assim na 

acção social, o que o executivo entendeu realçar no Relatório da Gestão de 2010, foi o seu 

sentido de oportunidade e visão estratégica para justificação da conquista de fundos 
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comunitários (para a construção simultânea da sede da Junta de Freguesia, Auditório e 

Biblioteca de Oiã, 8 novos centros escolares, um centro cultural e uma Alameda). Oportunidade 

esta saudada por nós por princípio. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Só que, nada diz quanto ao reverso desta medalha ou seja, omitiu o facto de a 

construção de tais equipamentos traduzir um investimento em obras que não só não libertam 

recursos como ainda por cima continuam a consumi-los com as necessidades da sua 

conservação, manutenção e funcionamento. Necessidades estas que surgirão todas de uma 

vez e de forma constante. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Convém fazer notar ainda, que com a entrada da troika negocial com vista a 

assegurar a ajuda externa, o corte na despesa pública e a promoção dos sectores 

exportadores poderá fazer com que os objectivos do QREN sejam reapreciados.  ------------------  

 ----------- Perante isto, o que se verifica é que, enquanto ao nível nacional parece pacífico e 

transversal o entendimento de que já há muito os partidos políticos deveriam ter-se 

disponibilizado para assumirem o compromisso de adoptar programas de estabilização 

financeira e de emergência social, em Oliveira do Bairro tudo aponta para que a gestão 

municipal continue em contra-ciclo, opção que determinou que em 2010 o capital em dívida aos 

bancos tenha atingido o valor mais elevado de sempre (11.623.933,38 €).  ---------------------------  

 ----------- Uma consequência para a qual a oposição, na Câmara Municipal e na Assembleia 

Municipal, foi advertindo o executivo municipal no poder, tendo em consideração a crise que 

fustigou e continua a fustigar a economia do país; apesar disso, o executivo nada fez no 

sentido de tomar medidas restritivas de combate aos efeitos dessa crise. -----------------------------  

 ----------- Mais ainda, este executivo tem descurado a necessidade da sustentabilidade dos 

investimentos e consequentemente do futuro da saúde financeira da autarquia. ---------------------  

 ----------- Apesar da relevância e pertinência de alguns dos investimentos em curso, no âmbito 

da Administração Local, da Educação, da Regeneração Urbana e da Cultura, ao descurar 
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investimentos que tragam retorno financeiro no futuro, o Executivo está a por em causa as 

receitas necessárias para provir os cortes nas transferências do Estado Central que se 

avizinham e permanecerão, assim como a reorientação e posterior fim dos apoios comunitários 

ao investimento em infra-estruturas no futuro. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Presidente da Câmara pretendeu fazer crer que a taxa de execução deste ano 

se cifrava em valores recorde: 82,92%. Percentagem esta referente à cabimentação das 

Grandes Opções do Plano para 2010. Cabimentação esta que apenas depende da vontade do 

Sr. Presidente, pelos poderes que a Lei lhe confere. Esquece-se, no entanto, que a taxa que 

nos interessa é outra. Que nos interessa a nós oposição, aos munícipes, aos órgãos regionais 

de acompanhamento dos programas operacionais, que interessava ao PSD em outros 

mandatos em que encontravam na oposição e interessava ainda ao Sr. Presidente ainda há um 

ano. A taxa de execução que o Sr. Presidente admitiu no ano passado, mas não quer admitir 

este ano, não é a da despesa cabimentada, não é a contratualizada, mas sim a despesa paga. 

E essa, compreendemos, é confrangedora: 50,90%. Não é má, porque é mais que mediana. É 

0,9% acima do mediano e não traz boas perspectivas. ------------------------------------------------------  

 ----------- Por conseguinte, votaremos contra a Gestão deste executivo durante o Exercício de 

2010 …”  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

intervenção por escrito e que seguidamente se transcreve: ------------------------------------------------  

 ----------- “… A análise do Relatório de Gestão e dos documentos de Prestação de Contas é 

uma tarefa árdua e complexa. Mas é, por ventura, uma das tarefas mais importantes 

desempenhadas por esta Assembleia. Pois através da sua análise podemos verificar quais são 

as prioridades, quais são as opções que têm sido tomadas ao nível das políticas municipais. 

Prioridades e opções que muitas vezes são difíceis de identificar no Plano, atendendo à 

facilidade com que as rubricas são adicionadas ao Plano, sem que por vezes esteja por de trás 
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uma vontade firme e realista de as levar a efeito. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Podemos também, ou pelo menos é expectável que possamos aferir do relatório de 

prestação de contas qual é a saúde financeira da autarquia. E nos tempos que correm todos 

temos bem presente a necessidade de zelarmos pela saúde financeira, pois tal como a saúde 

física, se por ela não zelarmos comprometemos inevitavelmente o nosso futuro. E mais cedo ou 

mais tarde seremos lembrados que todos os excessos têm custos, que terão que ser 

suportados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Este é ainda o relatório de gestão das grandes obras, umas necessárias, outras 

necessárias mas dimensionadas em excesso, que criam valências que não correspondem às 

necessidades reais, outras que sendo importantes, teremos muita dificuldade em pagar e em 

manter no futuro e que serão fonte de aumento da despesa. ----------------------------------------------  

 ----------- Mas se há obra, se há investimento, é porque há dinheiro e talvez seja por aí que 

tenhamos que começar a analisar este relatório de contas e a política seguida por este 

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

 ----------- É verdade, como o Senhor Presidente, faz muitas vezes questão de dizer que a 

autarquia tem procurado maximizar a captação de fundos estruturais e que com isso tem 

conseguido avançar com um conjunto de obras de alguma envergadura, das quais se 

salientam os oito pólos escolares, o edifício para a junta de freguesia de Oiã, a Alameda e a 

futura Casa da Cultura. Mas também é necessário dizer-se que esses projectos na sua 

execução exigem uma comparticipação da autarquia. E que isso só tem sido possível porque 

as receitas provenientes dos impostos municipais, não relacionadas com o resultado de 

actividades produtivas, têm aumentado de forma substancial. Se não vejamos, em 2005 

quando o Senhor Presidente assumiu as funções de Presidente de Câmara a receita do IMI era 

de 923 mil euros (pág. 1, da sessão 7-Controlo Orçamental da Receita, do Balanço de 2005, 

AM de 28/04/2006), em 2010, foi de mais de 2 milhões de euros (pág. 7, do Relatório de 
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Gestão de 2010, AM 21/4/2011). Ou seja em cinco anos a receita proveniente do IMI aumentou 

mais de 1 milhão e 100 mil euros, mais do que duplicou. Para além disso, este Executivo foi 

lesto em gerar receita extraordinária proveniente da concessão à ADRA da rede de captação e 

distribuição de águas. Só em 2010 a autarquia arrecadou quase 2 milhões de euros vindos da 

ADRA, a acrescentar ao quase 1 milhão arrecadado em 2009 e ao milhão e meio que irá 

receber para o ano. O que na prática não foi mais do que um empréstimo que a Autarquia 

contraiu, que está a ser pago e irá ser pago nas próximas décadas pelos munícipes, através da 

factura da água. Mas não é tudo! Há ainda os empréstimos que tivemos que contrair, que têm 

aumentado o passivo da autarquia que hoje se situa acima dos 11 milhões e 500 mil euros 

(pág. 22, do Relatório de Gestão de 2010, AM de 21/4/2011). No futuro teremos que suportar o 

juro, abater a dívida e manter em funcionamento as infra-estruturas que têm sido criadas. -------  

 ----------- Depois há a questão da comparticipação QREN, cujo Senhor Presidente faz sempre 

questão de frisar que ascende aos 80%. Mas não é bem assim, senão olhemos por exemplo 

para os 8 Pólos Escolares, cujo investimento inicial planeado são 22 milhões de euros, e onde 

a comparticipação QREN é de 80%. É verdade! Mas estes 80% incidem apenas sobre a parte 

do investimento elegível, que são 14 milhões e 500 mil euros, o que significa que na prática a 

comparticipação é apenas de 11 milhões e 500 mil euros (anexo à Actividade Municipal, AM 

15/4/2011). Logo à partida pouco mais do que 50%, mas se no final fizermos as contas e 

considerarmos todos os acréscimos aos projectos, pelos mais diversos motivos, 

indemnizações, que eventualmente vierem a ter que ser pagas, e as despesas judicias e 

administrativas, iremos concluir que a comparticipação QREN, ficou abaixo dos 50%. E não 

estamos aqui a considerar os juros dos empréstimos bancários que já foram contratualizados 

que ascendem a mais de 6 milhões de euros e que terão que ser pagos, capital mais juros, nos 

próximos 20 anos (anexo à Actividade Municipal, AM 15/4/2011). O que obviamente acrescido 

das despesas de funcionamento dos próprios pólos irá ter como consequência, um aumento 

significativo da despesa de funcionamento da Câmara. -----------------------------------------------------  
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 ----------- Mas não teríamos nós que aproveitar os fundos QREN, para melhorar o nosso parque 

escolar? Claro, que sim! Mas o critério para avançar com os Pólos Escolares, nunca poderia ter 

sido “um pólo em cada freguesia e nas duas maiores dois”. Tem que haver na política algo 

mais do que o simples desejo de liderar a corrida à conquista de Fundos Comunitários. Houve 

aqui um Senhor Deputado, o Senhor Deputado André Chambel, que em tempos disse nesta 

Assembleia algo do género: “o que é preciso é mamar o mais possível na teta da Europa”. Na 

altura lembro-me de me ter insurgido contra tal afirmação, que me pareceu de todo infeliz. Mas 

ela não é só infeliz pela forma ela é infeliz acima de tudo pelo conteúdo. E o conteúdo, embora 

dito de forma diferente é exactamente o mesmo da mensagem que passa o Senhor Presidente 

quando se vangloria da liderança do Município na corrida à conquista dos fundos comunitários. 

Esta falta de razoabilidade, esta megalomania vai nos custar muito caro num futuro próximo. ---  

 ----------- Por nós, já o dissemos vastas vezes, teríamos sido mais comedidos, mais prudentes, 

e teríamos procurado aliviar o esforço sobre as famílias e sobre as empresas, o esforço 

presente e o esforço futuro. Porque se as contas da autarquia não estão ainda no vermelho é 

porque as famílias e as empresas (pelo menos algumas) vão sendo ainda capazes, de honrar 

os seus compromissos. Mas com os apertos económicos que se avizinham, com os cortes que 

se esperam, que irão inevitavelmente afectar as transferências para as autarquias locais, a 

Câmara de Oliveira do Bairro coloca-se numa situação de fragilidade. Não nos podemos 

também esquecer que temos ao nosso lado municípios que seguiram outra via, que foram mais 

cautelosos e que hoje oferecem serviços mais baratos aos seus munícipes, para além de 

manterem cargas fiscais mais reduzidas. Não nos podemos esquecer que o crescimento, 

nomeadamente industrial, do nosso concelho na última década se ficou a dever em grande 

medida a sermos mais atractivos que o Concelho de Aveiro, de onde conseguimos desviar 

muitos investimentos. Porque tínhamos boas acessibilidades, porque as nossas zonas 

industriais eram mais baratas, porque os serviços eram mais baratos, porque os impostos eram 

menores, e quando eles se aperceberam, nada puderam fazer, porque a situação financeira 
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deles era de tal forma asfixiante que não tinham qualquer margem de manobra. Não nos 

deixemos colocar em situação idêntica perante os nossos Concelhos vizinhos. Saibamos 

perceber quais são as reais necessidades das pessoas do nosso Concelho, o que é que 

efectivamente contribui para o seu bem-estar, para a melhoria da sua qualidade de vida, e 

procuremos dar resposta a isso, mesmo que isso não se traduza necessariamente em grande 

obra ou em obra nova e não leve a grandes inaugurações. ------------------------------------------------  

 ----------- Vejamos só um exemplo, foram criados no passado recente vários parques de lazer 

no nosso Concelho, todos se apreçaram a inaugura-los, mas agora que eles começam a 

precisar de manutenção, começa o jogo do empurra. Porque manter não dá notícia, só dá 

despesa. Preferimos avançar com mais um grande parque da cidade, quando temos tantos 

para manter, quando podíamos apenas melhorar os que já temos. Que possivelmente até já 

são demais para as nossas necessidades e já exigem um esforço para a sua manutenção que 

vai para além daquilo que realisticamente podemos comportar. -------------------------------------------  

 ----------- Dir-me-ão que isto não dá votos. Possivelmente não! Mas quer queiramos quer não, 

vai ter que ser no sentido da razoabilidade que vamos ter que caminhar, porque não podemos 

andar indefinidamente a usar os recursos que são colocados à nossa disposição pelos 

contribuintes de forma pouco racional …” ------------------------------------------------------------------------  

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

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

escrito e que seguidamente se transcreve: ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… O relatório de gestão e a prestação de contas de 2010, em minha opinião, são os 

documentos de mais fácil aceitação e aprovação dos últimos anos desta Câmara Municipal, 

caros colegas dos partidos da oposição, estou curioso de saber qual a vossa opinião sobre 
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estes documentos, não me digam que vão dizer que são obras a mais. --------------------------------  

 ----------- Minhas senhoras e meus senhores o ano de 2010, apesar de todas as dificuldades 

económicas e financeiras do estado português e consequentemente de toda a economia, 

apesar dos cortes nas transferências do estado central para as autarquias, apresentámos uma 

das maiores execuções de sempre em valor absoluto. -------------------------------------------------------  

 ----------- Do total orçamentado no PPI e no PAM, 83% de execução; 83% de decisões 

tomadas, não estamos a falar de intenções ou objectivos, mas sim de decisões de execução, 

as obras estão a ser efectuadas apesar da desconfiança e do receio dos membros da oposição 

nesta assembleia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A receita executada ficou nos 21,5 milhões de euros e a despesa nos 20,8 milhões de 

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

 ----------- Apreciando as despesas correntes vs as receitas correntes, a ano de 2010 teve um 

saldo positivo de 4 milhões de euros; este valor foi libertado para despesas de capital 

atingindo-se nesta rubrica um valor de 10,6 milhões de euros, que foram canalizados para os 

diversos investimentos que estão a ser efectuados no nosso concelho. --------------------------------  

 ----------- Vou analisar outra rubrica já bastante discutida nesta assembleia, dividas a 

fornecedores, se comparado o valor a 31 de Dezembro de 2009, que rondava os 4 milhões de 

euros com os valores em 31 de Dezembro de 2010 que rondava os 2,6 milhões, temos uma 

diminuição de cerca de 35% nas dívidas a fornecedores, apesar de todo o investimento, as 

dividas a fornecedores no final do ano diminuíram bastante. Neste momento apresentamos 

também um prazo médio de pagamentos a fornecedores de 45 dias, o que é muito bom se 

comparado com os prazos médios de pagamentos das empresas ou da maioria das câmaras 

municipais, institutos públicos e administração central. ------------------------------------------------------  

 ----------- Examinando agora os impostos municipais que são receita directa da autarquia 

observamos que houve um aumento de 4,8%, comparando o ano de 2009 com o ano de 2010, 
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cifrando-se nos 175 mil euros, resultando principalmente de um ligeiro aumento do IMI e do 

IMT; a receita de IMI aumentou derivado das fórmulas de cálculo e dos métodos de aplicação 

deste imposto e não de qualquer aumento de taxas por parte da autarquia; o IMT também 

aumentou, no entanto a autarquia não tem qualquer influência sobre este imposto, apenas 

podemos concluir que as transacções de imóveis aumentaram em valor de um ano para o 

outro. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Analisando as despesas correntes verificámos um aumento de cerca de 9,6 % no ano 

de 2010, este valor tem como principal causa um aumento de 23 % da rubrica custos com o 

pessoal, cerca de 820 mil euros; este aumento das despesas com pessoal resulta da 

delegação de competências do ministério da educação na autarquia, no entanto este aumento 

da despesa foi acompanhado pelas respectivas contrapartidas financeiras do referido 

ministério. Se retirarmos este valor verificamos um aumento da despesa corrente da autarquia 

completamente residual, 0,76 % de um ano para o outro. ---------------------------------------------------  

 ----------- Estamos a cumprir os limites legais impostos para as despesas com pessoal, estamos 

a cumprir os limites legais de endividamento. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Caros colegas do CDS e do PS querem melhor gestão económico-financeira da nossa 

autarquia, gostavam que me explicassem como, não com teorias mas com números?! ------------  

 ----------- Apesar do que os arautos do apocalipse dizem sobre a situação económica e 

financeira da nossa autarquia; apesar das vozes contra a construção dos 8 pólos escolares, da 

alameda, da casa da cultura, da feira da palhaça, da junta de freguesia pólo de leitura e 

auditório de Oiã, entre outras obras, os números vêem comprovar o contrário, a autarquia está 

a executar as obras, está a pagá-las e apresenta uma situação económico financeira estável. --  

 ----------- Caros colegas, minhas senhoras e meus senhores, afinal de contas era agora ou 

nunca, a situação económico financeira a que o Estado português chegou e digo o Estado 

porque, em minha opinião, apesar das dificuldades que a economia portuguesa tem vindo a 
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atravessar, principalmente na banca, para mim o governo deste país é o principal responsável 

pela situação em que nos encontramos; o governo deste país é um desgoverno, a divida 

publica em 6 anos quase duplicou, como é possível, onde está este dinheiro, o défice tem sido 

incontrolável, e não me falem só no BPN, além do BPN existem empresas publicas que tem 

buracos financeiros superiores ao BPN e não é só uma nem duas, os institutos e fundações 

públicas são tantos que nem se sabe quantos são, querem cortar nas pensões mais baixas e 

aumentar as taxas do IVA de bens alimentares e ao mesmo tempo querem baixar o IVA do 

golfe de 23% para as taxas mínimas, dizem que é para incentivar o turismo, sem mais 

comentários. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Caros colegas estou a desviar-me do assunto, no entanto tudo isto para dizer que com 

este estado das contas da administração central com a entrada do FMI, Banco Central Europeu 

e Comissão Europeia na gestão económica e financeira do nosso pais, ou muito me engano ou 

as transferências para as autarquias vão sofrer novos cortes e profundos, o QREN está a 

menos de 2 anos do final com poucas rubricas activas; ou era agora ou nunca, ou 

planeávamos e programávamos as obras como fizemos ou nada seria feito. --------------------------  

 ----------- Os próximos anos vão ser de grandes dificuldades para todos, a gestão autárquica 

tem de ser transparente, rigorosa e muito criteriosa no que fazer e quando fazer, a autarquia de 

Oliveira do Bairro está em boas mãos e o relatório de gestão e a prestação de contas de 2010 

isso comprovam. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente da Câmara os tempos que se avizinham são difíceis, mas temos toda a 

confiança em si e na gestão autárquica que pratica todos os dias, mais do que nunca o 

concelho de Oliveira do Bairro necessita de ter toda a confiança nos seus eleitos locais de 

forma a poder atravessar os tempos de enorme turbulência e agitação económica e social que 

se avizinham …” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Comentando a opinião do Membro André Chambel, de que o Município vive acima 
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das suas possibilidades, contrapôs, afirmando que os próximos anos serão certamente muito 

difíceis e ou se fazia agora ou não se fazia, porque não irão surgir novas oportunidades.---------  

 ----------- Mais disse, não haver nada melhor que uma Escola com condições para libertar 

recursos humanos, lembrando que uma Autarquia ao contrário de uma empresa não dá lucro, 

questionando como é que se poderá fazer para que uma Autarquia dê lucro. ------------------------  

 ----------- Relativamente à intervenção do Membro Armando Humberto, relembrou que já por 

diversas vezes foram analisadas as despesas de funcionamento dos novos Pólos Escolares, 

tendo ficado provado que os aumentos não tinham sido muito significativos. -------------------------  

 ----------- Considerou não ser correcta a análise efectuada por parte daquele Membro 

relativamente aos Impostos Directos, sendo que em relação ao IRS, este foi um presente 

envenenado que o Governo deu às Autarquias, uma vez que foram reduzidas outras 

transferências. Em relação ao IMI, referiu já ter sido por diversas vezes afirmado que a receita 

irá continuar a aumentar, contudo o Município de Oliveira do Bairro já por duas vezes diminuiu 

taxa relativa àquele imposto e levou a efeito um trabalho em termos de zonamento. ---------------  

 ----------- Referiu que a questão da AdRA é uma preocupação de todos os presentes, contudo, 

os aumentos verificados, são aqueles que estavam previstos inicialmente, mas dever-se-á 

estar atento e acompanhar a situação, relembrando que esta iniciativa do Governo mereceu a 

aprovação de diversas Autarquias das mais diferentes tendências políticas. --------------------------  

 ----------- JORGE DA COSTA GRANGEIA – relembrou ter sido recentemente elaborada uma 

notícia no “Jornal da Bairrada”, onde se fazia uma comparação dos prazos médios de 

pagamento a fornecedores das diferentes Autarquias da Bairrada, tendo ficado algo 

preocupado com os dados ali apresentados relativamente ao Município de Oliveira do Bairro, 

uma vez que em 2008 a Câmara Municipal pagava em média de 0 a 3 meses e em 2010 o 

prazo médio de pagamentos já era de 3 a 6 meses. Assim sendo, questionou qual é 

concretamente o prazo médio de pagamento a fornecedores da Câmara Municipal de Oliveira 
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do Bairro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou que a Autarquia irá ter grandes dificuldades no futuro, tendo em atenção 

que as Receitas próprias não chegam para pagar as Despesas Correntes, sendo estas apenas 

supridas com as transferências correntes da Administração Central e da Venda de Bens. --------  

 ----------- Referiu que os investimentos nas áreas da educação, cultura e outras instalações, 

deverá ser feita de uma forma racional, de forma a conseguir-se assegurar o futuro financeiro 

da Autarquia, porque novos cortes nas transferências da Administração Central irão acontecer.  

 ----------- Mais disse, deverem ser criados bens e serviços que venham a criar receitas que irão 

certamente ser muito necessárias no futuro. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- No caso de haver cortes drásticos nas transferências correntes por parte da 

Administração Central e tendo em consideração que as receitas correntes não cobrem as 

despesas correntes, questionou como é que a Câmara irá enfrentar aquele défice, se irá 

vender bens como tem feito até aqui, se irá recorrer a empréstimos para dar continuidade aos 

investimentos sem qualquer tipo de racionalidade. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo sido afirmado pelos Membros do PPD/PSD de que este Executivo Municipal 

planeia com critério e executa com perfeição, referiu que aqueles devem ser os detentores da 

verdade, podendo criticar os outros, mas não aceitam críticas, sugerindo que os mesmos 

deixem de olhar para o respectivo umbigo e encarem a realidade actual. ------------------------------  

 ----------- Constatou que efectivamente a Autarquia planeia com critério, duvidando contudo que 

seja o mais adequado, considerando que os investimentos são efectuados com pouca 

racionalidade e sem pensar nos meios futuros de sustentabilidade e desadequados da 

realidade que o Município irá ter de enfrentar, tendo em atenção a conjuntura económica 

nacional.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para terminar, deixou uma reflexão: “analisar o passado, racionalizar o presente para 
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progredir no futuro”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- CARLOS VIEGAS MARTINS DOS SANTOS - entregou a sua intervenção por escrito 

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

 ----------- “… Na apreciação que hoje aqui estamos a fazer do Relatório de Gestão e Prestação 

de Contas, referente ao ano de 2010, mais do que a análise pontual de determinada verba ou a 

execução física de determinado equipamento, importa-nos analisar o conjunto de propostas e 

respectiva orçamentação que nos foram aqui presentes em Dezembro de 2009 e a partir daí 

extrapolar para a nossa análise o corolário do que objectivamente se atingiu ou não, na 

execução ao longo do ano de 2010. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Parece-me Sr. Presidente, que podemos constatar, que na apreciação geral dos 

documentos e com as varáveis afinadas em diversos parâmetros é francamente positiva a 

execução apresentada neste relatório.----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas não sendo perito, nem de longe nem de perto, na análise dos números que 

evidenciam o desempenho no ano de 2010, gostaria de voltar a minha atenção e também a da 

Assembleia, para a Divisão 26 do Relatório de Prestação de Contas, que nos fala acerca de 

empréstimos, isto é o endividamento real do Município de Oliveira do Bairro. -------------------------  

 ----------- Sabemos que os Municípios, como outras entidades e Organizações, para o 

desempenho das suas actividades, têm no recurso ao crédito, um instrumento financeiro que 

está regulado e sistematicamente fiscalizado pela Lei. -------------------------------------------------------  

 ----------- Fiz um exercício para analisar o grau percentual de endividamento ao longo dos 

últimos 21 anos. Assim os resultados que obtive e que estão assentes nos documentos 

fidelizados da Autarquia, são os seguintes: ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Vão-me desculpar se vou falar no Sr. Dr. Acílio Gala, mas não posso, em abono da 

verdade, deixar de o referir. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Bem sei que tanto nas reuniões desta Assembleia, como nas reuniões da Câmara se 

tem escutado alguns desabafos no sentido de que se refere demais o anterior responsável 

autárquico. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas quero aqui recordar que tendo acompanhado nesta Assembleia, os 16 anos de 

mandato do Sr. Dr. Acílio Gala, durante todo esse tempo, o recurso à ilação do Dr. Alípio Sol 

era constante, por isso … ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Então, o exercício: o valor da dívida em 1989 era de 552.657,06 €. No final de 2005, 

isto é, durante os 16 anos de governo autárquico do CDS/PP – Dr. Acílio Gala, o montante 

contratado era de 9.066.127,38 €, deste total havia uma verba não utilizada de 1.686.979,00 €, 

isto é, estavam utilizados 7.380.127,90 €. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Feitas as contas e dividindo este crescimento exponencial ao longo dos 16 anos, 

temos uma taxa média de crescimento do valor anual dos empréstimos de 96% (contratado) ou 

de 80% (utilizado). ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Partindo do final de 2005 e comparando com o final de 2010 (5 anos), o montante 

contratado, incluindo os empréstimos excepcionados, é de 13.523.933,38 €, estando deste 

montante, uma verba por utilizar de 1.900.000,00 €. Verificamos assim que a taxa média de 

crescimento anual do valor dos empréstimos, nestes últimos 5 anos, foi de 10% (contratado) ou 

de 6% (utilizado). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deixo estas considerações numéricas à consideração dos Srs. Membros da 

Assembleia e peço ao Executivo Municipal, que nos lidera, que com o rigor com que já nos 

habituou, vá estando atento às necessidades financeiras e aos meios sustentáveis de as 

satisfazer, tanto mais que este executivo não só tem-se revelado exímio cumpridor dos 

compromissos assumidos quer com a banca ou os nossos fornecedores e outros e têm do 

futuro uma visão e uma gestão de responsabilidade …” -----------------------------------------------------  

 ----------- Reportando-se à intervenção do Membro Jorge Grangeia, relembrou que os bens que 
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a Autarquia poderá vender, são os lotes localizados nas diferentes Zonas Industriais, após a 

respectiva aquisição e implementação de infra-estruturas. É uma responsabilidade que lhe 

compete. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- VICTOR MANUEL DOS SANTOS LOUREIRO - entregou a sua intervenção por 

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

 ----------- “… Senhores e senhoras, o passado enquanto dimensão no tempo é inutilizável e não 

pode ser alterado. Os acontecimentos do passado permanecem imutáveis e nunca poderão ser 

alterados. Podem ser uma referência, um marco para corrigirmos as nossas próprias actuações 

no presente e para projectarmos o futuro. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- O presente considerado como um meio de trabalho também não é modificável. É 

demasiado passageiro e por isso dissolve-se rapidamente. Quando pretendemos modificá-lo, já 

se tornou passado. Assim sendo, o único período de tempo em que podemos trabalhar e o qual 

podemos mudar é o futuro. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É nesse período, o futuro, que podemos reparar e no qual podemos realizar o nosso 

trabalho produtivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, verificámos como este Relatório de Gestão do passado ano de 2010, não é 

mais do que o espelho de uma gestão que nos mostra como foi exagerada em algumas áreas e 

menos em outras. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Como dizia anteriormente, o passado não pode ser alterado. Já é história, e o que 

está feito, feito está. Não satisfez o propósito para que nos tinha sido apresentado por este 

executivo no seu Plano e Orçamento para o ano de 2010.--------------------------------------------------  

 ----------- Por isso --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Senhores Membros do Executivo, trabalhem no presente, mas sim a pensar no futuro 

deste Município e consequentemente dos munícipes. Não pensem em obras de custos 
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avultadíssimos, que não trazem retornos, nem para os munícipes, nem para as empresas 

instaladas nos nossos parques industriais. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pensem e executem projectos que possam fixar nas nossas zonas industriais as 

empresas nelas existentes e que possam cativar outras para aí se instalarem. Com estes dois 

pressupostos, fixar e cativar podem ser criados empregos no nosso Concelho. Por isso no 

decorrer deste ano de 2011 pensem no futuro das nossas populações, no seu bem-estar e na 

sua dignidade de vida. Não pensem única e exclusivamente nos feitos que possam trazer 

dividendos políticos. No meu entender, ser político é trabalhar para a causa pública e não para 

interesses particulares, para o seu ego. Não repitam deliberadamente esse erro …” ---------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – reportando-se à 

análise efectuada pelo Membro Armando Humberto ao Relatório de Gestão, referiu que esta 

confirma a análise que tem vindo há muito a ser efectuada pelo CDS/PP relativamente às 

comparticipações para os novos Centros Escolares. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Confirmou ter utilizado a expressão de que sempre que for possível se tem de “mamar 

na teta da vaca da Europa” e isto porque ela está a acabar, sendo que o CDS/PP continuará a 

apoiar essa procura pelos Fundos Europeus, deverá é ter-se em consideração que ao 

aproveitar-se esses mesmos Fundos, haverá custos associados, pelo que se deve analisar 

quais os Fundos a utilizar. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apesar de considerar importante a área da Educação, o que é certo é que esta área 

não dá lucro nem tem de dar, sendo os frutos recolhidos a longo prazo, na capacidade das 

gerações futuras, reafirmando o exagero da pretensão do PPD/PSD em avançar com a 

construção de oito novas Escolas. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que a Autarquia não está a acautelar o futuro, porque há outras áreas, 

onde poderia ir buscar Fundos Europeus e em áreas onde o retorno financeiro é possível e que 

poderia trazer sustentabilidade à Câmara Municipal, nomeadamente no que se refere a Zonas 
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Industriais, instalação de Espaços Tecnológicos e de Desenvolvimento Científico. -----------------  

 ----------- Acrescentou que a busca pelos Fundos Comunitários deverá ter esta dualidade, ou 

seja, aproveitar a parte Social, Educativa e de desenvolvimento da sociedade e das 

populações, mas tal irá trazer custos no futuro, que deveriam ser acautelados pela procura do 

outro tipo de Fundos Comunitários, dando a conhecer estarem abertas Candidaturas para 

Áreas de Localização Empresarial, Sistemas e Incentivos ao Apoio a Infra-estruturas 

Científicas e Tecnológicas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Confirmou que o valor dos empréstimos, quando o PPD/PSD assumiu a gestão do 

Município, era de cerca de 9 milhões de euros e somente 7,5 milhões é que já estariam 

utilizados. Relembrou contudo que aqueles 9 milhões de euros foram solicitados ao longo de 

16 anos, enquanto que, houve um aumento de 4 milhões em cinco anos e meio, pelo que, a 

percentagem de aumento é completamente diferente daquela que foi mencionada pelo 

Membro Carlos Viegas. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou ainda que, o endividamento efectuado pela gestão do CDS/PP e o 

aproveitamento dos Fundos Europeus, foi realizado em redes de água e redes de esgotos, 

instalação de Zonas Industriais, edifício dos Paços do Concelho, o que significa que, excepto 

este último, o investimento efectuado pelo CDS/PP iria trazer retorno no futuro, tendo um 

desses mesmos investimento sido já vendido pelo actual Executivo Municipal por 50 anos e de 

acordo com a intervenção do Membro Armando Humberto, foi vendido a preço de saldo, 

porque ao que parece, mais vale o dinheiro agora do que a sustentabilidade do Município no 

futuro. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reiterou o facto de que o endividamento levado a efeito nos 16 anos de Mandato do 

Dr. Acílio Gala, serviu para aproveitar os Fundos tendentes a investimentos que iriam trazer 

retorno financeiro, mas, presentemente, não é isso que se passa com o actual Executivo 

Municipal, ou pelo menos não o demonstra. --------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Pelo que analisou, foram feitos investimentos directos nas Zonas Industriais, no 

montante aproximado de 65 mil euros, o que é muito pouco, apesar de ter sido investido muito 

mais do que esse montante na aquisição de terrenos destinados a essas mesmas Zonas 

Industriais, contudo os mesmos ainda não foram infra-estruturados, pelo que ainda não os 

pode vender. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em atenção a crise económica que se está a atravessar, sublinhou o facto de 

ser certo o corte na transferência de verbas para as Autarquias, podendo eventual serem 

transferidas mais competências mas com menos dinheiro, podendo ainda haver uma 

reorientação dos objectivos do QREN, nomeadamente apoiar mais a economia exportadora e 

menos dinheiro para a administração pública e daí que irá haver menos oportunidades de 

investimento para as Câmaras Municipais. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Independentemente de considerar importantes alguns investimentos levados a efeito 

pela Autarquia, contudo tem de se pensar na forma como poderá a Autarquia, no futuro, pagar 

as despesas inerentes a esses mesmos investimentos. -----------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que da parte da Direcção do PPD/PSD aponta-se que uma das entidades 

que poderá ser privatizada é a Aguas de Portugal, apesar de o Presidente da Câmara dizer ter 

havido um acordo, um contrato assinado e um compromisso de que isso não iria acontecer, 

contudo, tal sucedeu na altura da assinatura do contrato. ---------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita ao investimento na Casa da Cultura e desconhecendo o modo como 

a mesma irá funcionar, relembrou que do ponto de vista de investimento na Cultura, o que era 

pretendido pelo CDS/PP era a criação do Museu de Olaria e Grés e apesar de em Portugal o 

bilhete de entrada num Museu não seja muito caro, por isso é que têm dificuldades de 

funcionamento, enquanto que num bom Museu da Europa o bilhete é bastante mais caro e 

aceitamos pagá-lo, pelo que, tal obra, traria algum retorno financeiro se não mesmo alguma 

sustentabilidade financeira. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Desafiou a Autarquia a aproveitar ao máximo os Concursos do QREN que abrem e 

que possam trazer algum investimento para a Autarquia, mas que ao mesmo tempo possam 

trazer uma sustentabilidade do Município de Oliveira do Bairro no futuro. ------------------------------  

 ----------- Considerando verdadeiro que a Execução Orçamental é de 83%, para o próximo ano, 

a Taxa de Execução irá ser residual, porque tudo já foi feito e não há mais nada para fazer, ou 

seja será de apenas 17%. Acrescentou que a Taxa de Execução não era de 83%, mas antes 

pouco mais de metade, aliás, o mesmo era afirmado pelo PPD/PSD quando estava na 

oposição, relembrando que no último Exercício, o Presidente da Câmara, reconheceu e 

assumiu, que a Taxa de Execução era de 46,6%. -------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – tendo um dos intervenientes do 

CDS/PP falado em interesses particulares, procurou saber exactamente do que é que se 

tratava, para que não houvesse qualquer dúvida em relação ao assunto. ------------------------------  

 ----------- Constatou ser recorrente a oposição falar em obras a mais ou que não fariam, ou que 

têm rentabilidade duvidosa, pelo que já todos conhecem quais as Escolas que não iriam ser 

construídas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reafirmou que a rentabilidade do investimento não tem necessariamente que ser 

financeira, exemplificando com a Escola de Artes da Bairrada, obra esta, cujo mérito cultural e 

relevância para o Concelho ninguém coloca em causa, questionando se os presentes sabem 

quanto custa ter em actividade o referido equipamento, tal como da Biblioteca ou dos Pólos de 

Leitura e o Museu de Etnomúsica e cujos custos para a Câmara Municipal ninguém coloca em 

causa. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reconhece que quando do início da construção do “Espaço Inovação” colocou sérias 

dúvidas relativamente à sua rentabilidade, mas o que é certo é que este Executivo Municipal o 

soube dinamizar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que à Casa da Cultura diz respeito, afirmou que Oliveira do Bairro necessita de um 
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espaço com o tipo de valências que vai integrar aquele espaço, pelo que, certamente que irá 

ser rentabilizado, pelo que, considerou, haver certos tipos de investimentos cuja rentabilidade 

não é financeira, mas certamente serão lucrativos a outros níveis, pelo que se justifica 

plenamente o investimento. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Será necessário dar mais uns anos ao PPD/PSD à frente dos destinos do Concelho 

de Oliveira do Bairro, para que se sinta que o passado já se encontra distante e que o presente 

é só uma antecipação do futuro. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – referiu aparecer uma verba 

referente a Rendimento de Propriedade, no montante de cerca de 296 mil euros, referente a 

renda de Concessão de iluminação Pública, procurando saber a que é que se refere 

exactamente aquela despesa. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente às Receitas provenientes do IMT e dado que a mesma cresceu em 

relação a 2009 cerca de 115 mil euros, apesar de em 2009 ter descido comparativamente com 

2008, pelo que analisando os valores, existe uma flutuação na cobrança daquele imposto que 

confessa não compreender. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Concordou com o Membro João SOL, quando este afirmou que era agora ou nunca, e 

que os tempos que se avizinham vão ser difíceis, contudo, deverá reflectir-se se haverá 

crianças que ocupem oito Pólos Escolares, quando era perfeitamente plausível fazerem-se 

menos dois ou três e aí permitir a poupança de 2 ou 3 milhões de euros, que evitariam a 

adesão ao negócio da água. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à reorganização administrativa e falando-se de uma eventual redução 

do número de freguesias, referiu que Oliveira do Bairro avançou com a construção de um Pólo 

Escolar em cada Freguesia, pelo que, se houvesse menos freguesias, já não era necessário 

construir tantas Escolas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à Casa da Cultura e apesar de considerar que Oliveira do Bairro necessita 
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de um Auditório para receber espectáculo de alguma dimensão, contudo, presentemente está-

se a concluir um Auditório em Oiã, pelo que se deveria ter equacionado se aquele não poderia 

servir o Concelho de Oliveira do Bairro, evitando desta forma prosseguir com a construção da 

Casa da Cultura nos tempos difíceis que se atravessa. ------------------------------------------------------  

 ----------- Concorda que a Alameda de Oliveira do Bairro será uma obra estruturante e que a 

Cidade será muito diferente depois da sua construção, mas em pouco mais de 2 quilómetros 

está-se a investir mais do que em 3 Pólos Escolares, cerca de 6 milhões de euros, é um 

investimento bastante avultado. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou já ter por diversas vezes afirmado considerar um exagero a dimensão da 

obra de construção da Junta de Freguesia, Auditório e Biblioteca de Oiã, nunca tendo sido dito 

à Assembleia Municipal através de que verbas é que aqueles equipamentos irão funcionar, 

porque se for somente com o orçamento da Junta de Freguesia, esta não vai poder fazer mais 

nada, pois fica sem orçamento, pelo que, questionou que tipo de Protocolo é que a Câmara 

Municipal vai estabelecer, que garanta o funcionamento do Auditório e Biblioteca, concordando 

com a frase proferida pelo Membro André Chambel, de que presentemente o Concelho está a 

viver acima das reais necessidades e possibilidades, daí o receio do PS em relação ao futuro 

do Concelho, nomeadamente numa eventual perca de competitividade. -------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – sobre a intervenção do Membro 

Jorge Grangeia, questionou se a diferença de 4 milhões de euros entre a Despesa Corrente e 

a Receita Corrente, ou seja, se a libertação de Receitas Correntes para investimentos, é 

pouco, se assim for, pediu para dar exemplos de outros Municípios que façam melhor. -----------  

 ----------- Referiu ter sérias dúvidas que as verbas provenientes do QREN possam ser utilizadas 

no pagamento da dívida pública e que as verbas que já se encontram contratualizadas com os 

diferentes Municípios, não sejam cumpridas pela União Europeia, muito embora acredite que 

possam haver algumas alterações, concordando com o que foi mencionado pelo Membro 
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André Chambel, porque em determinadas situações, se não houver alterações o dinheiro 

regressa à União Europeia. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou o Membro Jorge Grangeia que o critério seguido pelo PPD/PSD 

relativamente às obras que leva a efeito é somente um, é aquele que foi apresentado e 

sufragado pelo eleitorado. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Afirmou continuar sem perceber quais os investimentos a realizar por uma Câmara 

Municipal, que seja ser financeiramente rentáveis. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu não haver nada melhor do que pensar no futuro, preparando o ensino e 

preparando as Escolas para que as crianças do Concelho possam ter melhores condições, a 

isto chama-se preparar o futuro, procurando saber, a que interesses particulares se referia o 

Membro Victor Loureiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que a primeira Zona Industrial que foi criada no Concelho de Oliveira do 

Bairro, foi iniciada pelo PPD/PSD, Oiã e o CDS/PP necessitou de 16 anos para a deixar chegar 

ao estado em que se encontrava e embora não esteja bem, já se encontra melhor do que 

estava há cinco anos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que também foi necessário aguardar 16 anos para serem criadas mais 

duas Zonas Industriais, Palhaça e Vila Verde, pelo que, para quem está tão preocupado com a 

atracção de investimento, 16 anos dava tempo para muito mais. Neste momento a situação da 

economia traduz-se na falta de capacidade para efectuar grandes investimentos, considerando 

contudo que os mesmos devem ser efectuados nas Zonas Industriais. ---------------------------------  

 ----------- De acordo com as intervenções do Membros do CDS/PP, retirou a ideia de que mais 

vale não se fazer nada, devendo-se esperar pelo futuro, apesar de o mesmo se revelar incerto.  

 ----------- Referiu não terem sido apresentadas propostas concretas de investimento, que 

permitisse um retorno financeiro no futuro. ----------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Para terminar e relativamente à questão dos oito Pólos Escolares, relembrou que a 

Carta Educativa do Concelho reconhecia a necessidade de se avançar com a construção de 8 

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

 ----------- VICTOR MANUEL DOS SANTOS LOUREIRO – esclareceu que aquando da sua 

intervenção referiu a expressão “… trabalhar para a causa pública e não para interesses 

particulares para o seu ego.” Pretendendo-se referir a satisfação pessoal e não a satisfação 

financeira, não tendo colocado em causa a honestidade de ninguém. ----------------------------------  

 ----------- CARLOS VIEGAS MARTINS DOS SANTOS – relativamente à questão dos 

empréstimos e ao facto de o Membro André Chambel ter afirmado que os mesmos tinham sido 

bem aplicados durante os 16 anos do Mandato do CDS/PP, em água, saneamento e outros 

equipamentos, respondeu que essa era a necessidade da altura, porque eram poucas as infra-

estruturas que o Concelho tinha nessas áreas, tendo contudo descurado o Parque Escolar do 

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

 ----------- Referiu que concordaria com a intervenção do Membro André Chambel, se este lhe 

conseguisse explicar, como é que conseguirá efectuar investimentos que possam ter algum 

retorno financeiro na Educação ou na Cultura, como é que é possível facturar esse mesmo 

retorno. Acrescentou que para o PPD/PSD, o retorno do investimento não se pode somente 

medir em resultados monetários, mas também no investimento pessoal, sendo a Educação e a 

Cultura um exemplo disso mesmo. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – esclareceu o Membro 

Carlos Viegas, ter proferido na sua intervenção que a Educação não dá lucro nem deve dar e 

muito menos cobrar às pessoas um livro emprestado na Biblioteca, sendo que os frutos que 

vão ter não serão financeiros, pelo que, não pretendeu com a sua intervenção dizer que se 

devem parar os investimentos simplesmente porque não dão lucro, mas sim que os 

investimentos na Educação, Cultura, Administração Local e Regeneração Urbana devem ser 
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efectuados, mas também devem ser efectuados em outras áreas que permitam a 

sustentabilidade desta parte da economia social, o que não está a ser feito pelo PPD/PSD. -----  

 ----------- JORGE DA COSTA GRANGEIA – referiu haver alguns Membros da Bancada do 

PPD/PSD que não ouvem ou não entendem aquilo que diz, porque de facto, nunca esteve 

contra os investimentos na Educação, contudo devem ser racionalizados os meios para que no 

futuro seja salvaguardada essa mesma Educação. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu o Membro João Sol, ter referido na sua intervenção, que as Receitas 

próprias da Câmara Municipal não eram suficientes para pagar as Despesas Correntes sem as 

verbas vindas da Administração Central e da venda de bens, sendo sua preocupação, 

acautelar que os investimentos que se possam vir a fazer sejam também em meios que 

possam trazer algum retorno financeiro. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu ter o pleno direito de discordar das opções da Câmara Municipal, sendo sua 

obrigação alertar o Executivo Municipal que o futuro deve ser preparado e para isso deverá 

racionalizar-se o presente. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse ser perfeitamente normal a Autarquia deter lotes para venda, sendo esta, 

uma forma corrente de financiamento, contudo, no que respeita à cedência da Rede de Águas 

e de Esgotos, esta foi feita para disponibilizar verbas para investir em estruturas sem retorno, 

deixando-se de ter um recurso e meios financeiros nos próximos 50 anos e certamente que, 

brevemente, a Câmara Municipal sentirá a falta dessa mesma Receita, contudo, este Executivo 

já cá não estará para responder por isso, daí a sua preocupação com o futuro do Concelho de 

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

 ----------- Esclareceu o Membro João Sol, que uma Autarquia deve ter todas as 

responsabilidades de uma empresa, acrescendo ainda as responsabilidades sociais e 

educativas, contudo, numa empresa, os seus gestores sofrem as consequências directas dos 

seus erros, já nas Instituições Públicas, com os erros dos dirigentes, quem sofre são as 
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pessoas a quem as mesmas servem e os dirigentes apenas sofrem politicamente. -----------------  

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

este respondesse às questões formuladas. ---------------------------------------------------------------------  

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

considerou curioso que o Membro Jorge Grangeia, ao contrário da sua Bancada, diga que 

nunca esteve contra os investimentos efectuados na educação. ------------------------------------------  

 ----------- A respeito da questão da AdRA, relembrou que o Executivo Municipal não aumentava 

o tarifário da água desde 2006, se o tivesse feito teriam os Munícipes, hoje, tarifas iguais ou 

superiores às que pagam presentemente e com certeza que não estariam em curso as obras 

de execução da rede de saneamento na Freguesia de Bustos, porque a Câmara Municipal não 

teria o apoio do QREN para o efeito com a AdRA o tem, referido que não se pode estar 

constantemente à espera da última moda, porque ela nunca chega e quem não toma uma 

decisão perde o comboio. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que a rede de águas e esgotos mais antigas de Oliveira do Bairro, têm 

cerca de 30 anos, logo, necessitam de ser reabilitadas, questionando quem é que as iria pagar, 

uma vez que a obra não era comparticipavel pelo QREN, pelo que, acautelando essas e outras 

situações que a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro entendeu aderir à AdRA e os 

Munícipes de Oliveira do Bairro só ficaram a ganhar. --------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que o Membro André Chambel deverá estar um pouco baralhado, uma vez 

que se está a discutir o Relatório de Gestão e não a analisar um Orçamento, estando antes de 

mais o PPD/PSD a cumprir um Projecto sufrago pelos Eleitores. -----------------------------------------  

 ----------- Recordou que Oliveira do Bairro se encontra integrado numa Comunidade inter-

municipal e o tipo de projectos que cada Município pode concorrer de forma independente e 

directamente ao QREN são uns, enquanto que outros somente poderá concorrer por 

intermédio da CIRA, sendo que Oliveira do Bairro concorreu a todas as candidaturas que se 
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poderia candidatar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que a sua satisfação é o sentimento do dever cumprido. ------------------------  

 ----------- No que respeita aos investimentos com possibilidade de retorno, relembrou que a 

Câmara Municipal adquiriu todos os terrenos possíveis em Zonas Industriais definidas pelo 

PDM, tendo, desde há vários anos enviado Propostas à Comissão de Revisão do PDM para 

que fosse possível duplicar as áreas industriais do Concelho, contudo ainda não se conseguiu 

que o PDM fosse revisto e sem isso a Autarquia não avançará com mais aquisições de 

terrenos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse terem sido adquiridos terrenos na Zona Industrial da Palhaça e na Zona 

Industrial de Vila Verde, nomeadamente para cumprir um contrato promessa com o E-Leclerc 

efectuado com o anterior Executivo, que recebeu o dinheiro e que ainda não foi possível 

escriturar, tendo ainda sido executadas as respectivas infra-estruturas. --------------------------------  

 ----------- Acrescentou que poderão ainda ser vendidos pela Câmara Municipal alguns lotes de 

terreno que envolvem os Paços do Concelho e que já se encontram infra-estruturados e que, 

apesar de já terem sido levadas a efeito algumas hastas públicas que ficaram desertas dado 

que a Câmara Municipal entendeu não baixar o preço base. ----------------------------------------------  

 ----------- A respeito da renda de Concessão de iluminação Pública, relembrou que a iluminação 

pública há muitos anos que é da Câmara Municipal, tendo sido concessionada à EDP, por isso 

o Município recebe uma renda de acordo com o contrato firmado há algumas décadas e que 

vence em 2021, sendo paga a iluminação pública de acordo com as regras. -------------------------  

 ----------- Em relação às Receitas do IMT, relembrou que as mesmas, embora sejam recebidas 

pela Câmara Municipal, não são cobradas pelo Município, logo, não existe qualquer 

possibilidade de controlo, apesar de ter já havido algumas tentativas de suprir essa lacuna. 

Assim sendo, por mais exercícios que se faça, nunca se consegue a uma conclusão, contudo, 

face à actual conjuntura de crise, é natural que a verba arrecadada venha a decrescer, apesar 
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do aumento em 2009. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Concordou que efectivamente a obra da Alameda custa algum dinheiro, contudo, 

certo é que não se consegue fazer mudanças do ponto de vista estrutural, sem que as mesmas 

custem dinheiro e, ou se decide fazer para se mudar de facto, enfrentando as dificuldades que 

vão surgindo, ou não. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à Junta de Freguesia, Auditório e Biblioteca de Oiã, relembrou que a 

Autarquia também construiu e pagou o Edifício onde se localiza o Instituto de Educação e 

Cidadania, paga ainda a duas funcionárias, a luz, água, telefone, à funcionária que está no 

Pólo de Leitura, pelo que, cada realidade é uma realidade e em Oiã, o que é da Junta de 

Freguesia, custe mais ou custe menos é ela que paga, o resto logo se verá, poderá haver 

Protocolos ou outras situações onde tudo será esclarecido. ------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente a uma eventual privatização das Águas de Portugal, esclareceu que se 

encontra previsto no contrato assinado pelos Municípios, que se for levada a efeito a sua 

privatização, terá de entrar na AdRA uma outra entidade detida a 100% pelo Estado, do tipo 

Caixa Geral de Depósitos ou outra, contudo se a legislação for alterada, também o Contrato 

assinado terá de ser alterado e para ser alterado, o mesmo terá de ser aprovado pela 

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

 ----------- Relembrou mais uma vez que o que está em causa não é nenhum Orçamento, mas 

tão somente o Relatório e Contas do ano de 2010, que regista os factos ocorridos em 2010 e 

daquilo que foi executado. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que o Executivo Municipal investe com a racionalidade da legitimidade que o 

eleitorado deu ao Executivo Municipal, sendo esse alinhamento que pretende levar a efeito e 

cumprir.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que uma Câmara Municipal não se pode assemelhar a uma empresa, 

porque caso contrário havia uma série de situações que deviam ser alteradas, exemplificando 
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que se o preço de entrada no museu tivesse de cobrir os custos de funcionamento do mesmo, 

o custo seria de tal ordem elevado que não haveria visitantes, pelo que, as situações não 

podem ser vistas da mesma forma que numa empresa. -----------------------------------------------------  

 ----------- No que respeito ao prazo médio de pagamento, referiu constar da página oficial da 

DGAL, que o prazo médio da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro é de 45 dias, não 

podendo responder pela notícia publicada no “Jornal da Bairrada”. --------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que nunca foi sua intenção levar a efeito obras para se vangloriar, mas 

tão somente dar a conhecer as diversas obras que vão sendo levadas a efeito no Concelho, é 

algo que é perfeitamente normal.-----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que os montantes comparticipados pelo QREN começaram na ordem dos 

70% do elegível em todos os programas, no ano transacto quem executasse o valor passava 

para 80% e este ano quem executar o montante já passa para 85%, mas sempre em relação 

ao montante elegível. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Concorda que poderão surgir algumas alterações das comparticipações do QREN, 

decorrentes da entrada da “troika” em Portugal, mas, certamente que as alterações atingirão a 

cabimentação de verbas que já se encontram alocadas há algum tempo e a que ninguém lhe 

deu qualquer uso, situação esta que não sucede com os Contratos assinados pela Autarquia 

de Oliveira do Bairro, dado haver execução física e financeira em todos eles. ------------------------  

 ----------- Em relação à questão do IMI, relembrou ter sido levado a efeito pelo actual Executivo 

a alteração do zonamento e foi igualmente reduzida a taxa, apesar de tal ter sucedido as 

verbas provenientes daquele imposto aumentaram. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao tarifário da água de famílias mais carenciadas do Concelho, referiu 

que este aspecto não está nas mãos da AdRA, mas sim na mão de cada Município, que 

aprova os Regulamentos de apoio a situações deste género. ---------------------------------------------  
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 ----------- Referiu que os anos não são todos iguais e por isso mesmo, poderão haver algumas 

despesas que num ano tenham tido um valor maior e num outro ano um valor menor, porque o 

fim do ano apenas é um marco para efeitos de contas e de balanço, nada pára no dia 31 de 

Dezembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Registou o facto de o Membro André Chambel ter mencionado que o Orçamento que 

em Dezembro de 2009 foi aprovado, tinha alguns aspectos positivos. ----------------------------------  

 ----------- Relembrou sempre ter afirmado que a percentagem de 83% se reportava à 

percentagem de decisões tomadas e de cabimentação, havendo uma outra taxa que é a de 

compromisso, que ronda os 80% e ainda uma outra, que é a taxa de execução financeira que 

naturalmente é diferente. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que se a despesa foi cabimentada, não se deve aos poderes do 

Presidente, mas porque houve uma decisão ou do Presidente ou do Executivo Municipal e por 

isso mesmo têm o seu seguimento normal. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acerca do endividamento financeiro e em 16 anos, aumentou cerca de 1.650% e este 

é um facto, muito embora reconheça que não poderá se visto de modo tão simplista, como 

outras situações também não podem ser vistas da mesma forma, mas antes enquadrado na 

receita total do Município e por ano, na sua capacidade de amortização, ou seja, só fará 

sentido se for visto como um rácio. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado novamente o uso da palavra aos Membros da Assembleia 

Municipal que desejassem intervir.---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – referiu finalmente ter 

percebido a razão pela qual o Presidente da Câmara não segue ou não adopta algumas das 

recomendações que os Membros da Assembleia Municipal sugerem, é porque o Presidente da 

Câmara não os ouve a maior parte das vezes e tal se comprova que somente hoje é que o 

Presidente da Câmara o ouviu dizer que o Orçamento de 2010 tinha alguns aspectos positivos, 
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quando tal tinha sido afirmado por si em Dezembro de 2009 e foi esse o motivo que levou à 

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

 ----------- Relembrou novamente que o CDS/PP se tinha abstido em 2009 relativamente ao 

Orçamento para 2010, considerando um Projecto e uma carta de intenções e de compromissos 

do Presidente da Câmara para o ano de 2010. Agora, está-se a analisar a Execução desse 

mesmo Plano. Assim sendo, se naquela data o sentido de voto foi o de abstenção, porque 

apesar de tudo consideravam que havia alguns aspectos positivos, agora, constata-se que 

somente foi executado o mediano, cerca de 50,90%, ainda para mais os aspectos que foram 

considerados positivos na altura, a maior parte deles nem sequer foram executados, pelo que, 

o Presidente da Câmara não pode esperar que vote favoravelmente. -----------------------------------  

 ----------- Acrescentou que não intervém a fim de apresentar propostas, uma vez que não vale a 

pena, tal como é afirmado pelo Presidente da Câmara, o presente assunto já foi aprovado e a 

apresentação de Propostas não deve ter lugar aquando da discussão do Orçamento, mas 

antes ao longo do ano autárquico, para que o Presidente da Câmara, depois de ouvidos os 

Partidos, considere algumas das opções sugeridas. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao Contrato celebrado com a AdRA, referiu ser efectivamente 

necessário acautelar eventuais alterações contratuais que venham a ser impostas pelo Estado 

Central ou outras Instâncias.-----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Recordou estar a terminar um Concurso Público com vista à construção da Casa da 

Cultura. Do seu ponto de vista o Concurso deveria ser suspenso, devendo ser renegociado 

com o QREN, reformulava a programação do investimento e assim gerir-se-ia melhor o 

dinheiro, porque não se sabe o dia de amanhã e aquilo que aí vem, que não será certamente 

bom e teria o compromisso de executar a presente obra, quando os tempos fossem melhores.  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – relembrou que quando foi 

elaborado o Estudo financeiro, por causa da transferência das águas para a AdRA, é referido 
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que os Municípios deveriam ser ressarcidos por terem dado a concessão da rede de 

distribuição de água a uma taxa que estimou no primeiro ano de 2% sobre o valor global da 

venda água e nos anos seguintes 5% e depois 7%, tendo chegado à conclusão que durante os 

50 anos de vigência do Contrato, os Municípios deveriam receber um valor que seriam 41 

milhões de euros. Contudo, os Municípios disseram que não pretendiam receber esse 

montante nos próximos 50 anos, mas antes pretendiam recebê-lo, a maior parte de imediato, 

até 2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que a revisão do PDM, no que respeita às Zonas Industriais, é uma falsa 

questão, uma vez que, pelo que tem conhecimento, não há investimentos a sair do Concelho 

porque a Câmara não tem terrenos para vender. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que, mais do que vender lotes de terreno, se tem de zelar pela 

competitividade do Município, sendo que tal passará em grande medida pelas acessibilidades, 

pelos impostos e arranjar e manter devidamente infra-estruturadas as Zonas industriais já 

existentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda em relação à questão da iluminação pública, confessou estranho o facto de a 

rubrica em 2008 ter apenas 50 mil euros, e hoje tem mais de 2 milhões de euros, sendo que 

parte da verba é proveniente da AdRA, mas continua sem perceber a que se deve o montante 

de 280 mil euros. Pelo que pode entender da explicação do Presidente da Câmara, a Câmara 

recebe um dado montante da EDP por ter cedido a rede e supostamente paga a iluminação 

pública e esse valor mais ou menos que se compensa, o que significa que o Concelho tem a 

iluminação pública gratuita. Considera no entanto que assim seja, a menos que tenha 

percebido mal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Concordou com a afirmação do Presidente da Câmara, quando este mencionou que 

se os custos de funcionamento do Museu de Etnomúsica pelos bilhetes de entrada, ninguém lá 

iria. ------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Seguidamente foi dado novamente o uso da palavra ao Presidente da Câmara, a fim 

de que este respondesse às questões formuladas. -----------------------------------------------------------  

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

respondeu não ter presente os valores da CAF, referindo contudo que haverá agregados 

familiares que são comparticipados em diferentes escalões, por intermédio de indexação ao 

rendimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à iluminação pública, referiu haverem regras no contrato de 

concessão assinado com a EDP e os valores de renda têm vindo a aumentar, havendo uma 

auto-compensação, ou então receber ou pagar a diferença. -----------------------------------------------  

 ----------- Confirmou haver procura de espaços nas Zonas Industriais, estando a ser feitas 

diligências junto dos proprietários que ainda não construíram, para que construam, havendo 

contudo situações que já se arrastam há bastantes anos. --------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que alguns industriais começam a sentir dificuldades em promover a 

ampliação das suas unidades industriais, uma vez que adquiriram apenas um lote e agora, 

tendo os lotes ao seu lado sido vendidos, não conseguem ampliar as suas fábricas e também 

não querem mudar de Zonas Industrial, pelo que, na sua opinião, uma Zona Industrial 

perspectivada a longo prazo não pode ter lotes perfeitamente definidos, devendo antes ser 

criados à medida que vão sendo procurados. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à Taxa da AdRA, referiu que a taxa negativa se deve ao conjunto das 

taxas, comparativamente ao todo do negócio. Recordou que o valor que se recebeu, que se vai 

receber e dos dividendos que se vão receber, são tudo valores que entraram ou entrarão nos 

cofres do Município e que poderão ser utilizadas, nomeadamente, para apoiar famílias mais 

carenciadas, desde que tal seja Regulamentado. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Recordou que estão a ser feitos investimentos no Concelho por parte da AdRA, 

investimentos esses que se fosse a Autarquia a promovê-los certamente que não seria levados 
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a efeito no imediato. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou ainda que no final dos 50 anos, toda a rede de abastecimento terá de ser 

entregue, senão nova, em muito bom estado de conservação, pelo que, certamente que 

mesmo as redes que irão ser agora levadas a efeito, terão de ser substituídas até ao final do 

prazo estabelecido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou importante que os cidadãos de Oliveira do Bairro tivessem conhecimento 

que se fosse o Membro André Chambel a dirigir os destinos da Autarquia, suspendia o 

Concurso da Casa da Cultura Dr. Alípio Sol, contudo, é intenção do actual Executivo Municipal 

construí-la o mais rapidamente possível, tanto mais que já assinou o contrato com o QREN. ----  

 ----------- Tendo o Membro André Chambel mencionado que o Orçamento já tinha vindo à 

Assembleia Municipal fechado, recordou as palavras proferidas por aquele Membro, numa 

Assembleia Municipal do último ano de Mandato do Dr. Acílio Gala: “… é sua opinião que o 

Executivo Municipal não deveria ser obrigado a apresentar o Plano de Actividades e 

Orçamento à aprovação da Assembleia Municipal, já que foi sufragado e aprovado pelos 

Munícipes do Concelho, aquando da apresentação do seu Projecto e intenções, aquando das 

Eleições Autárquicas, pelo que o Executivo Municipal tem “… toda a legitimidade para o 

apresentar, desde que siga aquilo que realmente prometeu ou que indicou que seriam as suas 

preocupações …” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Aproveitou ainda, para recordar as palavras de outro Membro do CDS/PP aquando da 

apresentação do Relatório de Gestão do último ano de Mandato do Dr. Acílio Gala: “… No que 

diz respeito ao Grau de Execução, referiu que este para ser devidamente analisado, não se 

poderá analisar somente a relação das Dotações Previstas com as verbas pagas, pois se 

assim for, aparecerá um valor que rondará os 44%. O que é certo é que será importante ter em 

atenção, a relação das Dotações Previstas e as Dotações com Compromisso, sendo esta, a 

relação que é o indicador por todos reconhecido que mais se aproxima da realidade dos 
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investimentos. Aqui, estão-se a falar de valores que rondam os 70%, valores esses que 

corresponderão mais à realidade, pois os Munícipes já notaram o desenvolvimento que o 

Concelho de Oliveira do Bairro teve nos últimos anos …” ---------------------------------------------------  

 ----------- Recordou ainda as palavras proferidas pelo seu antecessor numa das suas últimas 

Assembleias Municipais: “… Posso garantir-vos que a Câmara tem uma boa saúde financeira 

… é verificar a evolução das Receitas Correntes e verificar a Evolução das Despesas 

Correntes e o diferencial que existe para ser transferido para Despesas de Capital … Em 

relação ao endividamento, nada acrescentou, dado que “… é a Direcção Geral da 

Administração Autárquica que diz qual o limite até ao qual se pode contrair um empréstimo e a 

avaliação é feita em função dos encargos que temos assumidos e a assumir. Eles fazem os 

estudos e sabem qual é a saúde financeira da Câmara …” -------------------------------------------------  

 ----------- Referiu ser assim que se defendiam os Relatórios de Prestação de Contas há alguns 

anos, Contas com menor Receita, com menor diferença de Despesas para Receitas Correntes, 

com menores obras, com menor investimento, com maior endividamento na relação com todos 

os outros elementos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida foi solicitado o uso da palavra por parte do Membro André Chambel a fim 

de prestar um esclarecimento. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – referiu não ser a 

primeira vez que o Presidente da Câmara se reporta às suas intervenções, sendo esta uma 

forma de não responder às diversas questões que são por si colocadas. ------------------------------  

 ----------- Em relação às Taxas de Execução, esclareceu que, a Taxa de Execução que o 

PPD/PSD entendia ser importante e verdadeira, é a paga, tendo o próprio Presidente da 

Câmara, no último ano, assumido essa mesma posição, pelo que, não poderá o Presidente da 

Câmara afirmar que foram só as outras pessoas que mudaram de opinião. ---------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 
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afirmou nunca se ter referido a Taxa de Execução, mas antes em Taxa de Cabimentação, Taxa 

de Compromisso e Taxa de Execução, tendo solicitado que fosse demonstrado quais as 

decisões por si tomadas com poderes delegados que não tiveram o seu seguidamento, e que 

não seriam passíveis de serem executadas se não houvesse um Orçamento que as permitisse 

cabimentar. Daí entender que não houve mudança de opinião. -------------------------------------------  

 ----------- 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. – Apreciação e votação do 

Relatório de Gestão de 2010 e dos Documentos de Prestação de Contas 2010, foi 

Aprovado por Maioria, com 6 Votos Contra, 3 Abstenções e 16 Fotos a Favor. ----------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros que pretendessem apresentar 

uma Declaração de Voto. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – que apresentou a 

seguinte Declaração de Voto: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Declaração de Voto -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os Membros da Assembleia Municipal, abaixo assinados, declaram que votaram 

contra o Relatório de Gestão de 2010 por este espelhar uma gestão medianamente eficiente, 

reflectida numa taxa de execução de 50,9%. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais ainda, este executivo tem descurado a necessidade da sustentabilidade dos 

investimentos e consequentemente do futuro da saúde financeira da autarquia. ---------------------  

 ----------- Apesar da relevância e pertinência de alguns dos investimentos em curso, no âmbito 

da Administração Local, da Educação, da Regeneração Urbana e da Cultura, ao descurar 

investimentos que tragam retorno financeiro no futuro, o Executivo está a por em causa as 

receitas necessárias para provir os cortes nas transferências do Estado Central que se 
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avizinham e permanecerão, assim como a reorientação e posterior fim dos apoios comunitários 

ao investimento em infra-estruturas no futuro …” --------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO - que apresentou a seguinte 

Declaração de Voto: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Declaração de Voto -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Partido Socialista absteve-se na votação do Relatório e Contas de 2010, porque: ---  

 ----------- 1.º - O Relatório e Contas de 2010 espelham uma prática política, baseada em 

grandes obras de prioridade discutível, contra a qual nos temos oposto; -------------------------------  

 ----------- 2.º - Entendemos que muitos destes investimentos não estão correctamente 

dimensionados, face às reais necessidades do Concelho, e que por culpa disso mesmo o 

Município vai ver aumentadas de forma significativa as sua despesas, sem que daí advenham 

os correspondentes benefícios para as populações; ----------------------------------------------------------  

 ----------- 3.º - Esta estratégia de desenvolvimento tem criado uma enorme pressão do lado da 

despesa, que só tem sido possível compensar com o aumento das receitas provenientes do 

IMI, da alienação de recursos, como o serviço de captação e distribuição de água e do 

aumento do passivo da autarquia …” -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.4. – 

Aprovação da proposta da Câmara Municipal para aplicação do Resultado Líquido do 

exercício de 2010, 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, tendo os Membros da Assembleia Municpal 

conhecimento da Proposta, pelo que, se houver alguma dúvida poderá esclarecer. ----------------  

 ----------- Não havendo nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Efectuada a votação, verificou-se que o assunto 5.4. – Aprovação da proposta da 

Câmara Municipal para aplicação do Resultado Líquido do exercício de 2010, foi 

Aprovado por Unanimidade dos Membros da Assembleia Municipal presentes. -------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – 

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, 5.3. – 

Apreciação e votação do Relatório de Gestão de 2010 e dos Documentos de Prestação de 

Contas 2010 e 5.4. – Aprovação da proposta da Câmara Municipal para aplicação do 

Resultado Líquido do exercício de 2010. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Antes de dar por terminados os Trabalhos, renovou o convite aos Membros da 

Assembleia Municipal para estarem presentes na Sessão Solene da Assembleia Municipal 

comemorativa do 25 e Abril. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou ainda que irá ter lugar no próximo dia 3 de Maio a Assembleia Municipal 

para Crianças, em que estará presente a Mesa da Assembleia Municipal, o Executivo 

Municipal, um representante de cada Bancada que fará uma pequena intervenção e ainda 

alunos das Escolas do Concelho que irão colocar algumas questões ao Presidente da Câmara, 

relativamente a algo que julgam importante para a sua Escola, considerando importante a 

presença do maior número possível de Membros 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 5.3. – Apreciação e votação 
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do Relatório de Gestão de 2010 e dos Documentos de Prestação de Contas 2010; 5.4. – 

Aprovação da proposta da Câmara Municipal para aplicação do Resultado Líquido do exercício 

de 2010; 5.5. – Análise e votação para efeitos de aprovação da Informação n.º 17/11 prestada 

pela Unidade de Planeamento, Estudos e Projectos – Alteração do Plano de Pormenor da 

Zona Envolvente aos Novos Paços do Concelho de Oliveira do Bairro – Aprovação da Proposta 

Final, sendo lavrada a presente Acta, que vai ser assinada pelo Presidente, respectivos 

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

 


