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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA EM 

NOVE DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E 

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

 

 ----------- Aos nove dias do mês de Junho, do ano de dois mil e onze, no Salão Nobre da 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ----------- 5.2. – Análise e votação para efeitos de aprovação da Proposta de 

Recomendação, apresentada pelo Membro Armando Humberto Moreira Nolasco Pinto. 

  ---------- 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 Carlos Manuel Ferreira Ferreira, Laura Sofia Pires, 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 
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SANTOS – iniciou a sua intervenção, cumprimentando todos os presentes, fazendo uma 

saudação especial à Vereadora Laura Pires que após um período de convalescença 

significativo regressa, dizendo ainda que era bem vinda e que por parte da Assembleia 

Municipal de Oliveira do Bairro todos vivamente saúdam o seu regresso, 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, ACÍLIO DIAS VAZ E GALA E ÓSCAR NEVES PINTO RIBEIRO. ----------------  

----------- 1º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal GILBERTO MARTINS DA ROSA, 

informou que o Membro GLADYS DEL CARMEN FERREIRÁ DE OLIVEIRA, pediu suspensão 

por doze meses, sendo substituída por CLARA OLIVEIRA, informou ainda que o Membro 

VÍTOR MANUEL DE ALMEIDA PINTO renunciou, sendo substituído pelo Membro ACÍLIO VAZ 

E GALA, que ainda não tomou posse, verificando-se também a sua ausência. 

-----------Mais informou que o Membro ÓSCAR NEVES PINTO RIBEIRO, pediu a suspensão 

sendo substituído pelo Membro JORGE GRANGEIA. 

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

SANTOS informou que foi recebido por parte do Vereador Jorge Mendonça a informação de 

que não poderia estar presente nesta sessão da Assembleia Municipal. -------------------------------- 

 ----------- Informou ainda em relação ao ponto 2 – EXPEDIENTE, da recepção de diversa 

correspondência recebida pela Assembleia Municipal, destacando o ofício recebido da Junta de 

Freguesia da Palhaça a dar conhecimento de todas as actividades e contas respeitantes ao ano 

de dois mil e dez e o ofício da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro a informar da realização 

da Assembleia de Freguesia com a respectiva ordem de trabalhos, definindo estas práticas 

como boas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Disse ainda que como tem sido hábito, por parte da ADREP, a Assembleia tem vindo 

a receber a informação relativa a todas as suas actividades. -----------------------------------------------  

 ----------- Informou ainda, que na sequência do previsto no Regimento da Assembleia Municipal, 

se vai iniciar uma série de reuniões pelas freguesias do Concelho de Oliveira do Bairro, 

reuniões das quais farão parte a Mesa da Assembleia, o Executivo das respectivas Juntas, os 

elementos da Comissão Permanente da Assembleia e os elementos das Assembleias de 

Freguesia, as reuniões vão ter esta composição e que de acordo com o Regimento são 

reuniões que vão servir para ouvir opiniões, sugestões que eventualmente se irá dar alguma 

persecução em termos de Assembleia Municipal, estas reuniões vão ter início na Freguesia da 

Mamarrosa, o critério utilizado, foi pelo facto de ser a freguesia com menos elementos. -----------  

 ----------- Referiu ainda, que foi encetada uma nova metodologia de registo na entrega da 

documentação relativa a convocatória das Assembleias Municipais, tendo uma situação 

suscitada na Comissão Permanente no sentido de introduzir algum rigor, evitando assim 

algumas situações algo caricatas e por outro lado salvaguardar a função do Presidente da 

Mesa da Assembleia Municipal que é de fazer chegar toda a documentação para todas as 

Assembleias aos Senhores Membros das Assembleias, terá que haver assim, alguém 

responsável pela recepção da documentação, pediu assim a todos, que os próprios ou seus 

representantes rubricassem o documento que comprova a sua entrega. -------------------------------  

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

Assembleia Municipal de 15 de Abril de 2011, remetida a todos os Membros da Assembleia 

Municipal, tendo questionado se havia algum reparo a fazer em relação à Acta em questão. ----  

 ----------- Interveio a este respeito o Membro André Chambel, reportando-se a alguns lapsos 

contidos na referida Acta e os quais deveriam ser corrigidos. ----------------------------------------------  

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

aceites pela Mesa da Assembleia Municipal, condicionadas a audição da gravação. ---------------  
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 ----------- Seguidamente foi colocada à votação, a aprovação da Acta da Sessão de 15 de Abril 

de 2011.  

 ----------- Efectuada que foi a Votação, a Acta, datada de 15 de Abril de 2011, foi Aprovada 

com 24 votos a favor e uma abstenção.  ----------------------------------------------------------------------  

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

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

palavra à 2.ª Secretária da Mesa da Assembleia. --------------------------------------------------------------  

 ----------- 2.ª Secretária MARIA INÊS MARTINS PATO – teceu a seguinte intervenção: -----------  

 ----------- “… A mesa entendeu que sempre que esteja presente público nas Assembleias 

Municipais, dever-se-á prestar o seguinte esclarecimento: --------------------------------------------------  

 ----------- Nos termos regimentais, artigo 37º do regimento em vigor, o período de intervenção 

aberto ao público, será antecedido de prévia inscrição dos interessados, nele podendo intervir 

qualquer cidadão residente, natural ou com interesses na área geográfica do Município e com 

idade superior a 18 anos, podendo fazê-lo quer a título individual, quer em representação de 

organizações colectivas com sede na referida área geográfica, quando credenciado para o 

efeito. Cada interveniente não poderá exceder o tempo de 5 minutos no uso da palavra. ---------  

 ----------- Ainda nos termos do artigo 44º, os esclarecimentos a solicitar pelo público serão 

sempre dirigidos à mesa da assembleia e nunca directamente a qualquer membro da 

Assembleia Municipal e não poderão dizer respeito às matérias da Ordem do Dia.------------------  

 ----------- A mesa da Assembleia, se tiver possibilidade para tal, esclarecerá o interessado 

imediatamente ou posteriormente por ofício. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- A nenhum cidadão é permitido, sob qualquer pretexto, intrometer-se nas discussões e 

aplaudir ou reprovar as opiniões emitidas. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informa-se ainda que todas as últimas quintas-feiras do mês pelas 14H30, é realizada 
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reunião de câmara aberta ao público, onde os interessados poderão intervir no momento 

oportuno …” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS - Questionou o público presente, a fim de verificar se alguém desejava intervir, o que 

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

 ----------- Interveniente do publico, Miguel Duarte - entregou a sua intervenção por escrito à 

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

 ----------- …”Sr. Presidente da Assembleia Municipal, é a si que me dirijo, a si a todos os 

membros deste Órgão Autárquico. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A descentralização administrativa não se esgota num eventual processo de 

regionalização. Portugal é um Pais onde o Municipalismo tem uma tradição histórica e bastante 

enraizada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Temos, ao longo destes últimos meses, vindo a assistir a uma cada vez maior 

discussão relativamente à reorganização administrativa do território nacional. ------------------------  

 ----------- Com efeito, a crise que se tem feito sentir no nosso pais, o facto de Portugal ter tido a 

necessidade de pedir ajuda externa, fez com que a questão de uma eventual fusão de 

municípios ou freguesias entrasse na ordem do dia. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Contudo, em Oliveira do Bairro, este assunto tem passado completamente 

despercebido, não fosse um artigo de opinião publicado no “Jornal da Bairrada”.  -------------------  

 ----------- No que respeita aos políticos deste Concelho, nem uma palavra foi ainda dita 

relativamente a este assunto e assim sendo, entendo ser um dever desta Assembleia 

Municipal, cujos representantes foram legitimamente eleitos pela população deste concelho, 

iniciar uma discussão seria e participativa relativamente a este tema. -----------------------------------  

 ----------- Se tal não vier a suceder, estaremos todos sujeitos a sermos apanhados de surpresa, 
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com a eliminação do Concelho de Oliveira do Bairro, ou de algumas das suas Freguesias e ai 

de quem será a responsabilidade? ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembro que o memorando de entendimento que foi assinado pelo Governo, 

estabelece um prazo para a apresentação de um plano para reduzir e reorganizar 

significativamente o número de municípios e freguesias, para que as alterações produzam 

efeito nas eleições autárquicas de 2013. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Este plano deve ser apresentado pelo Governo ate Julho de 2012! --------------------------  

 ----------- Falta pouco mais de um ano! ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não podem os eleitos do nosso Concelho enfiar a cabeça na areia e esperar que esta 

questão passe e que ninguém se lembre do quão pequeno é o Concelho de Oliveira do Bairro 

em relação ao demais. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Como a necessidade aguça o engenho, outros com clarividência, ou com outros 

interesses, já começaram a falar nesta temática, procurando liderar eventuais processos de 

agregação, tendo já sido sugerido a unificação de Aveiro, Ílhavo e Vagos num único Município, 

abrindo quem sabe, a possibilidade de alguém se candidatar a três novos mandatos 

autárquicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E Oliveira do Bairro? ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Onde ficamos nos? -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Será que iremos manter a nossa identidade concelhia, mas, por outro lado seremos 

levados a fundir algumas das nossas freguesias mais pequenas? ----------------------------------------  

 ----------- Será desta que iremos voltar a agregar aquelas Freguesias que em tempos já 

pertenceram a este Concelho, Fermentelos e Sangalhos. ---------------------------------------------------  

 ----------- Eu sei que o que se tem falado, é numa eventual eliminação de Municípios que 

tenham menos de 10.000 habitantes, contudo, lembrem-se que os Municípios onde tal sucede 
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possuem um território muito vasto e não ficarão sossegados se esse for o único critério 

adoptado, procurando certamente que a área também seja tida em atenção e ai o nosso caso 

poderá ser problemático.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O secretário-geral do PSD, já veio a praça pública referir que há Concelhos com uma 

reduzida dimensão que não se justificam. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal -------------------------------------------------  

 ----------- Srs. Membros da Assembleia Municipal --------------------------------------------------------------  

 ----------- Lembrem-se que para resolver os problemas financeiros do nosso pais, foi necessário 

recorrer à ajuda externa, não queiram agora que, sejam terceiros, que nem sabem onde fica 

Oliveira do Bairro, que nos venham impor sem quaisquer condições a nossa identidade futura. -  

 ----------- A este propósito, lembro as palavras do Presidente da ANMP, que disse “Não são os 

loucos de Lisboa que nos dizem onde vamos viver”. ----------------------------------------------------------  

 ----------- E eu digo, espero bem que sejamos nos e não os elementos de uma qualquer “Troika” 

que cegamente e sem qualquer critério, vem agora, ao nosso país e a regra e esquadro 

definem as fronteiras dos nossos Municípios, sem olhar ao que une territorialmente os nossos 

concidadãos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Num processo muito interessante e participativo, a edilidade lisboeta lançou um 

desafio aos partidos, para se assim o entendessem, sugerissem uma redução do número de 

Freguesias. Existe já uma proposta neste mesmo sentido aprovada pelo PS e PSD. ---------------  

 ----------- Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal -------------------------------------------------  

 ----------- Srs. Membros da Assembleia Municipal --------------------------------------------------------------  

 ----------- é preciso coragem! -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não podem os Senhores enquanto eleitos, lavar a mãos como Pilatos só para não 

ficarem mal vistos aos olhos do Povo. ----------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Oliveira do Bairro tem historia, Oliveira do Bairro tem tradição, a nossa gente tem alma 

e esta Assembleia Municipal pode e deve discutir esta problemática, procurando, sem qualquer 

tipo de ideias políticos pré-concebidos, sem demagogias, auscultar o que pensa a nossa 

população e assim, em uníssono e a uma só voz tomar uma posição em defesa da entidade 

concelhia! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A população que vos elegeu merece da vossa parte toda a atenção num momento 

difícil e atribulado para o nosso País e consequentemente para o nosso Concelho e para os 

nossos Munícipes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não lhes virem as costas, discutam o assunto, debatam as ideias e sobretudo, 

procurem informar a população”… ---------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – questionou se havia mais algum elemento do público que pretendesse intervir, o 

que não sucedeu.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto à intervenção do Sr. Miguel Duarte, disse que, como Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal não vai ignorar a intervenção e vai fazê-la consequente até onde poder, 

quando poder, e ser-lhe-á dado conhecimento à posteriori. -------------------------------------------------  

 ----------- De seguida questionou o Sr. Presidente da Câmara e os restantes elementos do 

Executivo, se gostariam de se pronunciar sobre o assunto. -------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida foi dado o uso da palavra ao Sr. Presidente da Câmara. -----------------------  

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

começou a sua intervenção cumprimentado todos os presentes. -----------------------------------------  

 ----------- Relativamente à intervenção do Sr. Miguel Duarte, disse que ouviu atentamente e que 

na altura própria, se assim o entender, irá tecer os seus comentários e a sua análise sobre a 

situação mas de momento nada tem a dizer.  -------------------------------------------------------------------  
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 ----------- De imediato deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos: 4 - PERÍODO 

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

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

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

 ----------- ROSALINA ROSA GRANGEIA FILIPE – Começou a sua intervenção dizendo que 

apenas tinha três questões a colocar à Câmara Municipal. -------------------------------------------------  

 ----------- A primeira questão colocada foi se a população do Troviscal tinha alguma resposta 

relativamente à reabertura do Centro Médico, uma vez que aparentemente está pronto, mas 

que se tem ouvido dizer que falta a ligação da água, da luz e ao que parece andam a fazer 

obras no seu interior, fala-se também em infiltrações, por tudo o que foi dito, a população 

gostaria de saber aquando da sua reabertura. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à Mamarrosa, gostaria de saber quando estarão prontas as obras da 

Rua das Obras Sociais, uma vez que o términos da mesma estava agendado para o ano de 

2010 e já nos encontramos no ano de 2011. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Congratulou-se com a realização do “Viva as Associações”, que trás ao concelho 

muitas pessoas e permite as Associações mostrarem o seu trabalho, o seu empenho, a sua 

dedicação, aquilo que vão fazendo. Pena é que nem toda a gente reconheça o esforço pessoal, 

que todos os elementos que trabalham nas Associações, realizam para bem do Concelho. ------   

 ----------- Mencionou ainda que há algumas críticas relativamente aos apoios dados às 

Associações, os membros que pertencem às mesmas acham sempre pouco, mas diz saber que 

é o possível. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação ao facto de o “Viva as Associações” ter acontecido em simultâneo com a 

“Dia da Criança”, diz ter sido uma aposta muito positiva, pena nem sempre o calendário permita 

fazer estas actividades em conjunto. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Finalmente, referiu que o “Espaço Inovação” foi uma boa aposta para a realização dos 
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eventos acima referidos, pois é o espaço com melhores condições para a realização deste tipo 

de eventos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

escrito, pelo que se transcreve a mesma na sua íntegra: ----------------------------------------------------  

 ----------- “…Gostaria de vos falar sobre dois assuntos, ou melhor de duas Associações: ----------  

 ----------- Uma primeira será o Oliveira do Bairro Sport Clube…  -------------------------------------------  

 ----------- Os meus comprimentos e os meus parabéns pela subida de divisão que volta a 

colocar o Oliveira do Bairro na divisão a que pertence…  ---------------------------------------------------  

 ----------- Mas importará, no meu entender, trazer a esta Assembleia um assunto que apesar de 

não ser fácil e até politicamente incorrecto é premente, é actual e é justo.  ----------------------------  

 ----------- Quando falamos do Oliveira do Bairro Sport Clube estamos a falar de uma das mais 

representativas associações do nosso Concelho e até de uma das marcas mais conhecidas da 

nossa terra.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quando falamos do Oliveira do Bairro Sport Club falamos de uma marca que faz muito 

pela visibilidade do Município pelo país inteiro.  ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Falamos de uma associação emblemática e umbilicalmente ligada à história desta 

terra e que faz parte da própria identidade deste Concelho.  -----------------------------------------------  

 ----------- Estamos a falar de uma marca que é de todos nós e que movimenta centenas de 

atletas e milhares de pessoas, uma associação que está no coração de muitos outros 

Oliveirenses. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Ora este Clube que carrega no peito e nas bandeiras o nome de Oliveira do Bairro 

trava uma luta desigual na sua área de actividade particularmente no que ao seu plantel sénior 

diz respeito.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não é nada difícil encontrar à nossa volta outras equipas com orçamentos 
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substancialmente superiores, mesmo em divisões inferiores, e mesmo com resultados bem 

menos significativos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não querendo diminuir os outros clubes e as outras associações cujo trabalho só 

posso aplaudir, e percebendo que não é fácil, numa altura como esta, aumentar o apoio 

financeiro ao movimento associativo julgo ser premente uma reflexão, por parte do executivo, 

no sentido de procurar aumentar o apoio financeiro por parte do Município a este clube que, 

volto a repetir, tem o nome da nossa terra.  ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Até porque estamos a falar de um investimento justificado e de retorno garantido…  ---  

 ----------- Uma outra palavra para uma outra associação do nosso Concelho cujo investimento 

nela feito é também plenamente justificado e o seu retorno largamente garantido:  ------------------  

 ----------- O Circulo Musical da Bairrada…  -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Certamente que não movimenta massas, certamente que não arrasta multidões… Mas 

faz um trabalho extraordinariamente meritório pela cultura em Oliveira do Bairro…  -----------------  

 ----------- Um trabalho que me arrisco a dizer poder estar a passar despercebido pela 

generalidade das pessoas, onde aliás me incluo eu próprio, mas que é de uma qualidade e de 

uma relevância absolutamente inegável…  ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deixo aqui apenas um exemplo que penso ser paradigmático do que afirmei…  ---------  

 ----------- Há alguns dias tive a oportunidade de assistir nas novas instalações do Circulo 

Musical (na antiga escola primária de Oliveira do Bairro) a uma apresentação musical cuja 

qualidade foi arrepiante…  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ser desta terra é motivo de grande orgulho para todos nós… Mas ali, naquela 

pequena sala… os meus olhos brilharam de admiração, a minha pele arrepiou-se de 

deslumbramento e o meu peito encheu-se de orgulho… Por ser desta terra, por estas gentes 

que com tão poucos meios produzem tanta, mas tanta qualidade… -------------------------------------  
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 ----------- Pode até ser só um detalhe…Mas até o tipo de apresentação, antecedida de uma 

sumária explicação dos temas, da sua envolvente … no fundo uma espécie de leitura orientada 

do que se iria seguir, permitiram que além de uma mais fácil percepção do espectáculo, lhe 

fosse acrescentada uma componente formativa que me parecer uma aposta brilhante…  ---------  

 ----------- Depois, o facto de tal espectáculo se realizar na antiga escola primária terá também 

de merecer aqui uma referência que me parece importante, isto é, a construção dos novos 

pólos escolares além de todas as mais valias que já todos os membros da oposição devem 

estar cansados de me ouvir aqui elencar (podem não concordar comigo mas certamente 

aceitarão o facto de que tenho tentado perseverantemente convencer-vos dos seus méritos), 

para além desses, tem um outro mérito que é o de disponibilizar valências com a qualidade e a 

dignidade que o nosso tecido Associativo merece … e o resultado é que se aqui vos transmiti… 

Extraordinário…  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Depois lembrar o Sr. Vereador do CDS que a fazer fé numa sua intervenção numa 

reunião de Câmara, pode achar um escândalo o apoio que este executivo deu a esta 

associação e a outras para a adequação das antigas escolas às suas novas valências… pode 

até achar que parece que os dirigentes Associativos do nosso Concelho vivem, para as 

fotografias nas inaugurações e depois passam o resto do tempo a escrever ofícios a pedir 

dinheiro à Câmara Municipal… Pode achar isso tudo dos nosso Lideres Associativos… é com o 

Sr. Dr….  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Eu, este Executivo, a Bancada que Lidero e o PSD que politicamente nos sustenta, 

achamos outras coisas sobre os dirigentes associativos de Oliveira do Bairro…  --------------------  

 ----------- Achamos diferente por muitas ordens de razão e se não houvesse mais nenhuma este 

exemplo que aqui deixei demonstra cabalmente, e é só um exemplo, que este homens e 

mulheres da nossa terra, entre o tempo que passa entre as fotografias da inauguração e a 

escrita dos ditos ofícios a pedir dinheiro, lá arranjam algum tempinho para produzir eventos com 
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a qualidade que eu e outros como eu podemos assistir e que alias convidaria o Sr. Vereador do 

CDS a assistir numa próxima oportunidade… Pode ser que mude de opinião sobre os nossos 

dirigentes associativos e sobre a forma como passam o tempo…  ----------------------------------------  

 ----------- Fica a sugestão…  ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- Permita que termine a minha intervenção com uma nota de índole pessoal mas que 

penso será acompanhada e subscrita por toda esta Assembleia.  ----------------------------------------  

 ----------- Gostaria de aqui prestar uma última homenagem a Sra. Prof. Ercília que depois de 

uma luta inglória contra a doença nos deixou a semana passada.  ---------------------------------------  

 ----------- A senhora professora foi e será para muitas gerações de jovens que foram seus 

alunos e mesmo para aqueles que, não o sendo, estudaram na Escola Secundária de Oliveira 

do Bairro, foi uma Senhora dona de uma sensibilidade e de uma delicadeza que nos marcou a 

todos para a vida… E eu sei que estão sentados nesta Assembleia outros que poderiam estar 

aqui neste lugar a reproduzir as mesmas palavras porque as sentem como eu as sinto…  --------  

 ----------- Que poderiam estar aqui em vez de mim para vos dizer que a senhora professora 

Ercília era uma professora extraordinária e um ser humano como poucos…  -------------------------  

 ----------- Oliveira do Bairro viu partir alguém que apesar da sua delicada descrição e da sua 

postura reservada não passou incólume na memória desta terra e ficará marcada para sempre 

nos nossos corações e aqueles, que como eu, tiveram o privilégio de privar mais de perto com 

a Sra. Professora sabem que não há nenhum exagero nestas minhas palavras…  ------------------  

 ----------- Uma última palavra para aqui deixar publicamente as minhas, que são certamente as 

nossas, condolências à família e particularmente à Laura, nossa colega nesta Assembleia e no 

Executivo… Um abraço de força e de coragem neste momento tão difícil…  --------------------------  
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 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – começou a sua 

intervenção por dar as boas vindas à Sra. Vereadora Laura Pires. ---------------------------------------  

 ----------- De seguida deu os parabéns ao PPD/PSD, pela vitória nas últimas eleições 

legislativas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu também os parabéns ao Oliveira do Bairro Sport Club, pela subida de divisão, 

assim como ao Águas Boas Sport Club pelas mesmas razões. --------------------------------------------  

 ----------- No que diz respeito ao “Viva as Associações” disse que no Espaço Inovação tinha 

tudo “Festa da Criança” e nada do “Viva as Associações”, havia stands das Associações dentro 

do recinto e na parte exterior, existiam os bares e restaurantes das Associações, com fracas 

condições, na sua opinião. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente aos stands existentes em representação das Associações, verificou 

que existia uma feira do livro, pela qual felicitou o Sr. Presidente da Câmara, no que diz 

respeito ás Associações diz ter visto uns 20 stands de espaços com algumas Associações 

representadas, muitos deles sem nenhum representante, uma secção/divisão da Câmara 

Municipal, mas de “Viva as Associações” diz ter visto muito pouco. --------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que a “Festa da Criança” estava fabulosa, havia muitas actividades, viu 

poucas crianças paradas e as que estavam paradas, estavam na fila para iniciar alguma 

actividade, dando de seguida os parabéns à Câmara Municipal e a todos os que organizaram o 

evento, que foi um sucesso para as crianças e na sua opinião será uma actividade a manter. ---  

 ----------- Relativamente a um artigo de opinião, do líder de bancada do PPD/PSD, publicado no 

jornal, em que fala da afluência de 15.000 pessoas na “Festa da Criança” no ano de 2010, 

referiu ainda que não conseguiu quantificar o número de pessoas presentes no “Viva as 

Associações” do mesmo ano.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda, que gostaria de fazer um reparo ao mesmo artigo, em que o líder de 

bancada do PSD, fez referência ao nome de vários funcionários da Câmara Municipal e no 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 09.06’11   15|65 

parágrafo seguinte referia que eram gestos da persecução do programa e das promessas do 

PSD, pediu assim, que não fossem misturados funcionários públicos, que são citados por 

nome, com objectivos partidários.  ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – começou por abordar o 

tema da toxicodependência, dizendo que há alguns indícios que no centro da Vila de Oiã 

ocorrem pequenos tráficos e consequente consumo.  --------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que o poder político deveria solicitar uma vigilância mais frequente por 

parte das forças policiais de forma a pôr cobro à situação, que tem lugar numa zona perto da 

escola, o que poderá trazer muitos problemas no futuro. ----------------------------------------------------  

 ----------- Lembrou, que tem presente na memória, uma situação análoga, ocorrida no centro de 

Oliveira do Bairro, que deixou marcas profundas em alguns jovens da sua geração. Referiu que 

talvez devido  ao facto de os poderes públicos na altura fingirem que não viam e deixaram uma 

situação pequena transformar-se num grande problema. ----------------------------------------------------  

 ----------- Em conclusão, felicitou os membros da bancada do PSD, pela vitória nas eleições 

legislativas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- MARIA JOÃO CORREIA RODRIGUES – começou a sua intervenção, dizendo que 

discordava com o deputado André Chambel, no que diz respeito aos eventos do “Viva as 

Associações” e da “Festa da Criança”, argumentando que sempre viu nas anteriores edições do 

“Viva as Associações” Stands e feiras de livros.----------------------------------------------------------------  

 ----------- No que diz respeito à união dos dois eventos, foi uma aposta ganha, pois permitiu às 

pessoas oriundas de outros concelhos que se deslocaram para a Comemoração do dia da 

Criança, conhecessem também as Associações do nosso Concelho. -----------------------------------  

 ----------- No que respeita ao teor da restante intervenção, foi enviada por correio electrónico, 

passando-se a transcrever o teor da mesma na sua íntegra: -----------------------------------------------  
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 ----------- “…numa assembleia municipal passada, trouxe algumas considerações sobre o 

gabinete de inserção profissional que iniciou actividade em Fevereiro de 2010 na Câmara 

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

 ----------- Recordo que o GIP resulta de uma parceria entre o Município e o Instituto de Emprego 

e Formação Profissional e tem por objectivo apoiar a população jovem e adulta no percurso de 

inserção ou reinserção no mercado de trabalho.  --------------------------------------------------------------  

 ----------- Conhecemos os assustadores índices de desemprego a nível nacional e é neste 

contexto que o Município de Oliveira do Bairro tem trabalhado e cooperado no sentido de 

diminuir estes valores, entre outras medidas, com a criação desta estrutura de apoio.  ------------  

 ----------- No ano de 2010, o GIP acompanhou mais de 420 utentes e no primeiro trimestre de 

2011 já foi procurado por 51 munícipes.  -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Entre as diversas actividades desenvolvidas no ano de 2010, destaco as seguintes 

iniciativas:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A captação de 170 ofertas de trabalho junto de entidades promotoras, permitindo a 

criação de uma bolsa de emprego; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O encaminhamento de 282 utentes para ofertas qualificadas, isto é, adequadas ao 

perfil dos candidatos de modo a não criar apenas números mas casos de sucesso adequados 

às necessidades do empregador;  ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E a divulgação de 332 ofertas de emprego e actividades de colocação.  -------------------  

 ----------- Efectivamente, o Concelho de Oliveira do Bairro regista valores claramente baixos 

quando comparado com a taxa que se observa para a região e para o país, contudo, deixo uma 

palavra de incentivo ao trabalho desenvolvido pelo GIP e aos técnicos que o dinamizam, até 

porque, desde o passado dia 05 Junho entrámos numa maré de mudança, de expectativas mas 

também de muito trabalho e estou certa que o contributo de estruturas como esta será 
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essencial para que o concelho, o distrito, o país entrem em franca recuperação.  --------------------  

 ----------- Sr. Presidente, reforço por fim todas estas ideias, reiterando a mais valia que a 

realização da feira de emprego, já recomendada a esta assembleia pela JSD, poderá trazer 

para o concelho.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ROGERIO MÁRIO DOS SANTOS – começou a sua intervenção, questionando o Sr. 

Presidente da Câmara, relativamente ao PDM existente na Tojeira, que diz não permitir a 

construção não centro do lugar. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Perguntou ainda, para quando o arranjo da Rua do Benavente, que faz ligação Tojeira 

- Palhaça, que não se encontra nas melhores condições. ---------------------------------------------------  

 ----------- CARLOS VIEGAS MARTINS DOS SANTOS – entregou a sua intervenção por escrito 

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

 ----------- …”Alguns países da Europa, foram há poucos dias abalados com os resultados do 

desenvolvimento da bactéria “E –Coli” na já celebre crise dos pepinos.” --------------------------------  

 ----------- Esta bactéria que se desenvolve, sobretudo na presença ou sob a influência de 

dejectos animais, possui vários estádios de agressividade, alguns dos quais, como se verificou 

recentemente, tem características fatais. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Fatais para a vida humana e fatais para as economias. -----------------------------------------  

 ----------- Vem isto a propósito, de uma situação para a qual fui chamado a atenção e de que 

tomei conhecimento por intervenientes directos o que se passa no percurso do rio Levira, que 

atravessa em grande extensão o Concelho de Oliveira do Bairro.  ---------------------------------------  

 ----------- O caudal de água que corre, é na maioria do tempo meio acastanhada, deixando 

sedimentos bem característicos no leito e nas plantas aquáticas, provocando um cheiro fétido 

quando mergulhamos as mãos naquelas águas, isto para além de provocar o desaparecimento 

das espécies piscícolas predominantes nestes cursos de água. -------------------------------------------  
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 -----------  Acompanhando e explorando o curso do rio, no nosso concelho, foi possível verificar, 

que a poluição de que enferma, vem de montante, isto é, do curso exterior ao nosso concelho. -  

 ----------- Senhor Presidente da Câmara, Deputados desta Assembleia, minhas Senhoras e 

meus Senhores, estou a chamar a atenção para estes factos, porque a utilização que é feita de 

águas para a produção agrícola, a partir do curso deste rio, ainda hoje tem algum significado. -- 

 ----------- E por isso gostaria de alertar os serviços municipais de ambiente, para que estejam 

atentos a estas situações, se possível, funcionando em rede com os municípios vizinhos, 

acautelando o desencadear de algumas situações menos correctas, potenciadoras de alguns 

desequilíbrios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Devemos estar atentos, na defesa de num património que é de todos e que é um bem 

essencial à vida.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por isso sugeria ao Sr. Presidente, que as analises que periodicamente são feitas às 

águas das fontes existentes no concelho, também fossem estendidas às águas dos rios que 

atravessam o nosso concelho, que são o Levira e o Cértima, configurando nas mesmas, se for 

encontrado, o tipo de poluição presente e assim identificar e responsabilizar os agentes 

envolvidos”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- DUARTE DOS SANTOS ALMEIDA NOVO – começou a sua intervenção, enaltecendo 

o “Viva as Associações”, dizendo que tem vindo a crescer, este ano teve a particularidade da 

junção com a “Festa da Criança” o que levou muitas pessoas ao “Espaço Inovação”, tendo sido 

muito bom para as Associações presentes e para o Município. --------------------------------------------  

 ----------- Disse, que como Presidente de Junta, gostaria de referir um assunto que se prende 

com os caminhos rurais e florestais existentes nas Freguesias do Concelho, fala 

particularmente na Freguesia de Bustos, disse que a Junta vai fazendo o que pode, mas não 

tem meios suficientes para resolver o problema, os caminhos necessitam de uma intervenção 

com maquinaria pesada. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Questionou o Sr. Presidente da Câmara, se no presente ano, vão ser tomadas 

medidas relativamente ao assunto em questão. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou ainda, que o facto de estarem a decorrer as obras de instalação do 

saneamento básico na Freguesia de Bustos, o tráfego tem vindo a ser desviado para esses 

caminhos rurais, que não estão preparados para receberem tanta tonelagem, ajudou a agravar 

este problema. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- “…Já aqui se falou na saúde Publica.  ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Existe um grave problema de saúde pública a afectar o Parque do Vieiro, assim como 

as pessoas, designadamente as crianças que visitam o mesmo.  -----------------------------------------  

 ----------- Para o Parque do Vieiro em Oiã, estão a acorrer águas insalubres que me parecem 

ser provenientes de uma fossa séptica de uma moradia contígua com o parque. --------------------   

 ----------- Ao lado dessa moradia andam a efectuar uma construção na parte superior do parque, 

acima dos balneários da piscina.  ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Se entrarmos no parque pela entrada principal e olharmos para a nossa direita estão 

águas negras correntes de uma parede, possivelmente de uma fossa e as mesmas a 

infiltrarem-se no parque, estas águas estão a entrar pela barreira abaixo direitas a uma árvore, 

além de se meter nas pedras. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Isto é um perigo para a saúde pública e para as crianças e não só também os adultos.  

Este problema já existe há muitos meses, umas vezes menos outras mais a quantidade destas 

águas. Perguntei ao Sr. que explora o bar do parque e o mesmo confirmou tudo isto.  -------------  

 ----------- Também tomei conhecimento que um funcionário da Delegação de Saúde ainda 

recentemente esteve no parque a fazer análises ás águas a piscina, mas até terça feira 
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passada não foi nada resolvido. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Segundo tenho entendido não podem ser utilizadas fossas sépticas havendo 

saneamento, corrijam se assim não for. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas se assim não for ter-se-á de tomar uma atitude e erradicar o problema, mandando 

o dono da casa revestir devidamente a fossa ou esvaziar a mesma. -------------------------------------  

 ----------- Causa-me alguma estranheza que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Oiã 

que anda sempre tão atento a estes pormenores, não tenha feito qualquer coisa neste sentido, 

mas este escapou-se-lhe.---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Senhor Presidente da Câmara, faça o possível e devido para resolver este assunto 

para termos mais saúde pública. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Se forem necessárias fotos do local com muito gosto enviarei para onde o Senhor 

indicar. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- …”PORTUGAL MUDOU….., PORTUGAL QUIS MUDAR E MUDOU, Oliveira do Bairro 

uma vez mais ajudou na Mudança. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por certo já se aperceberam que a minha vinda aqui hoje é para vos falar um pouco 

sobre o acto eleitoral que ocorreu no passado dia 05 de Junho.-------------------------------------------  

 ----------- Os Oliveirenses à semelhança da maioria dos Portugueses, escolheram as propostas 

do PSD, das quais destaco cinco. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Economia - Para o PSD recuperar a credibilidade e desenvolver Portugal foi a 

bandeira de campanha. O PSD liderado pelo Dr. Pedro Passos Coelho pretende construir um 

país com finanças sólidas e uma balança de pagamentos a tender para o equilíbrio. Para tal, 

apontamos para uma consolidação orçamental “duradoura e de qualidade”, objectivo a atingir 
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sem aumento de impostos e com base na melhoria da administração fiscal, do combate à 

fraude e evasão fiscal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A redução da despesa primária, com maior racionalização e eficiência do sector 

público, menos organismos e entidades, fixação de plafond de despesa, menos despesas e 

subsídios com indemnizações no sector empresarial do Estado são outras propostas com vista 

a cortar nas gorduras estatais. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Política Fiscal - Em matéria fiscal, prometemos uma reestruturação do IVA, mantendo 

o cabaz alimentar básico com taxa reduzida. O Projecto Social-democrata visa ainda proteger 

os pensionistas com pensões mais baixas, garantindo-lhes a isenção de tributação. ---------------  

 ----------- O PSD defende também o reforço da competitividade da economia com redução da 

Taxa Social Única (até quatro pontos percentuais ao longo da legislatura) com compensação 

simultânea da segurança social. Ou seja, desta forma as empresas terão maior disponibilidade 

de capital para investir, sem prejuízo das comparticipações para a segurança social e sem 

descapitalizar o estado social. Trata-se de “reduzir o custo do trabalho para as empresas de 

forma a promover o emprego”. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Educação - A qualificação das pessoas pela educação e formação é igualmente uma 

das nossas bandeiras. Assumimos a educação como serviço público universal e estabelecemos 

como missão “a substituição do facilitismo pelo esforço, pelo rigor e exigência”. A gestão 

escolar descentralizada, responsabilizando escolas, direcção, pais e comunidade local é o 

caminho a seguir. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Saúde - Para a Saúde, o PSD aponta as suas propostas no sentido de aumentar a 

participação do Estado no planeamento da rede nacional de equipamentos de saúde e na 

manutenção do Serviço Nacional de Saúde gratuito e acessível a todos os cidadãos. --------------  

 ----------- Justiça - O PSD propõe no seu programa que a arquitectura do sistema de justiça seja 

repensada. Criar mecanismos efectivos de avaliação exteriores, responsabilizando o Ministério 
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da Justiça pelos resultados, melhorar o sistema de recrutamento e formação dos magistrados e 

a sua efectiva avaliação de desempenho são algumas das medidas propostas. Aumentar a 

eficiência, reduzir custos e evitar desperdícios (novas tecnologias, limitação de contratação de 

estudos, publicação de todos os gastos) e a simplificação processual são outras metas 

definidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Perante isto, considero que, é provável que muitos eleitores tenham votado no PSD 

para se verem livres do Partido Socialista e de José Sócrates.  -------------------------------------------  

 ----------- Só que nestas eleições houve uma novidade: não há forma dos eleitores dizerem que 

foram enganados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Desta vez o voto contra quem está, não podia ignorar o conteúdo do programa de 

quem vinha aí. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Nunca um candidato a primeiro-ministro foi tão claro nos seus propósitos. ----------------  

 ----------- Claro que quando as pessoas forem afectadas directamente por estas medidas se irão 

opôr.· ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Claro que se vão sentir enganadas. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Claro que vão protestar. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Claro que vão falar mal da classe política. -----------------------------------------------------------  

 ----------- O que os Oliveirenses, não se esquecem é que alguns dos membros do Partido 

Socialista, ao longo destes últimos tempos demarcaram-se das Políticas de José Sócrates, mas 

agora não se inibiram de o apoiar dando a cara e o corpo ao manifesto. Afinal em que ficamos?  

 ----------- Não foi José Sócrates que disse que as linhas mestras do seu Programa Eleitoral 

eram as mesmas de 2009? ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não tem, até hoje reclamado o PS de Oliveira do Bairro a isenção do ónus das 

Políticas Socialistas? ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Sr. Presidente, Minha Sras. e meus Srs. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Em Oliveira do Bairro, o PSD foi a única força política com assento parlamentar que 

cresceu e teve um aumento considerável de votos a rondar os 10%. ------------------------------------  

 ----------- Este é um facto político relevante e que representa a sintonia do Município com as 

propostas políticas que lhe foram apresentadas. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Este é um facto histórico.  --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Uma Vitória Estrondosa de um Partido que quer Mudar Portugal com Garra e Paixão. -  

 ----------- E Sinceramente é neste Partido que me revejo e muito me orgulho de militar.” -----------  

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

SANTOS – deu de seguida a palavra ao Deputado Armando Pinto, que solicitou a palavra a fim 

de interpelar a intervenção do Deputado Luís Pelicano. -----------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRÁ NOLASCO PINTO – dirigindo-se ao Presidente 

da Mesa da Assembleia Municipal, disse que ao abrigo art.º 38º do Regimento, que o 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, conseguisse enquadrar a intervenção do 

Deputado Luís Pelicano, no Período Antes da Ordem do Dia. --------------------------------------------- 

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

SANTOS – solicitou de seguida ao Deputado Armando Humberto Pinto, que fornecesse à 

Mesa, os elementos necessários do referido artigo, a fim de serem consultados, para 

posteriormente ser dado o respectivo enquadramento. ------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Deputado Armando Humberto Pinto, referiu que na qualidade de 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal e também de cidadão Português, disse que 

acima de tudo compreende alguma incomodidade, algum desconforto até alguma mágoa, que 

fazem parte dos sentimentos do ser humano quando se ouve algo que não agrada. ----------------  

 ----------- Acrescentou ainda, que o povo é sábio e costuma dizer que “as verdades custam”, 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 09.06’11   24|65 

mas quando são verdades, por muito que custe, deve-se saber ouvir. 

 ----------- Disse ainda, que com o máximo de independência, que neste momento para Portugal 

e para o Concelho de Oliveira do Bairro, o resultado das eleições Legislativas é um assunto que 

considera de interesse.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por esse motivo foi permitida a intervenção do Deputado Luís Pelicano.  ------------------  

 ----------- JORGE DA COSTA GRANGEIA – começou a sua intervenção, por felicitar a vitoria 

do PPD/PSD pela vitoria nas eleições Legislativas, desejando as maiores felicidades para o 

próximo Governo, e que todas as decisões tomadas sejam menos penalizantes para o povo 

Português que já esta sacrificado há muito tempo.  -----------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao Concelho de Oliveira do Bairro, interpelou o Sr. Presidente da 

Câmara Municipal colocando as seguintes questões: --------------------------------------------------------  

 ----------- 1º - Zona Industrial de Bustos – gostaria de saber o que o Executivo pretende fazer 

em relação a este assunto, uma vez que a criação da mesma poderá ajudar a dinamizar a 

economia e crescimento da Freguesia de Bustos e do Concelho de Oliveira do Bairro. ------------  

 ----------- 2º - Estrada que liga a Rua Principal do Sobreiro ao Colégio de Bustos – para quando 

está prevista a conclusão da segunda faixa de rodagem, sabendo que o terreno em causa está 

afecto à REN, seria importante fazer a desafectação para a conclusão da obra. ---------------------  

 ----------- 3º - Alcatroamento e beneficiação das estradas do Concelho de Oliveira do Bairro – 

quando questionado o Executivo, no ano passado, relativamente a esta temática, foi dito que no 

actual mandato seriam lançados três grandes concursos de beneficiação das estradas do 

Concelho de Oliveira do Bairro. A questão colocada foi, se como prometido, no corrente ano, 

vão ser efectuados os planos de execução de beneficiação e quais as estradas do Concelho a 

serem contempladas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda, que os munícipes que diariamente utilizam as estradas deterioradas do 
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Concelho de Oliveira do Bairro, são penalizados nos seus meios de transporte, tendo a certeza 

que a beneficiação das mesmas irá trazer qualidade de vida. ----------------------------------------------  

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

SANTOS – informou que foi solicitado pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Oiã, um 

pedido de esclarecimento, dando assim o uso da palavra. --------------------------------------------------  

 ----------- DINIS BARTOLOMEU – começou a sua intervenção dizendo que foi colocada a 

questão pelo Deputado Vítor Loureiro, de que é um Presidente da Junta activo e preocupado, 

confirmando que é verdade, anda sempre atento, e em relação ao Parque do Vieiro, não lhe 

passou ao lado como foi dito pelo Deputado Vítor Loureiro na sua intervenção. ----------------------   

 ----------- Esclareceu que, no mandato do Sr. Acílio Gala, foi ao local várias vezes, com o então 

Presidente da Câmara Municipal e respectiva equipa Técnica, não tendo sido possível resolver 

o problema. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda não saber como é que o Sr. Deputado Vítor Loureiro e os seus colegas do 

CDS-PP, só agora reparem no problema em questão, dizendo que existe já há alguns meses, 

quando na realidade o problema já existe há alguns anos. --------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu ainda, que as obras tem de ser feitas pela proprietária, não tendo a Junta 

de Freguesia obrigação nem o dever de as fazer, no entanto foi colocada a proposta pelo 

Presidente da Junta de Freguesia, de retirar a casa do local, uma vez que não vê com bons 

olhos a casa no local onde se encontra, mas a exigência da proprietária é elevada, estando a 

exigir em troca dois apartamentos para deixar a casa.  ------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou ainda, que esta situação já se arrasta há alguns anos, desde o seu 

primeiro mandato há sensivelmente treze anos, tem noção que será difícil de resolver, mas tudo 

tem uma solução, esperando que este Executivo consiga solucionar o problema. -------------------  

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

SANTOS – deu de seguida o uso da palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. -------------  
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 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRÁ DA SILVA OLIVEIRA – 

começou por responder ás questões colocadas pela Deputada Rosalina Filipe, dizendo que não 

é competência nem responsabilidade da Câmara Municipal a questão do Posto Medico, no 

entanto é uma situação que o preocupa enquanto Presidente da Autarquia. --------------------------  

  ---------- Esclareceu ainda, que recentemente, esteve reunido na ARSC (Administração 

Regional de Saúde do Centro), com o Presidente da mesma, Dr. João Pedro Pimentel, a fim de 

assinar o contrato programa para o novo Centro de Saúde. ------------------------------------------------  

 ----------- Aproveitou, a oportunidade para abordar a referida questão, dizendo que a população 

se encontra indignada com a situação do Posto Medico da Mamarrosa. Foi então esclarecido 

que a não abertura tinha a ver com uma questão de Logística, e ficou com a firme convicção 

que será algo que tenha a ver com a ligação da água, admitindo que mesmo assim é 

incompreensível tanto tempo para a abertura do Posto Medico. -------------------------------------------  

 ----------- Questionou ainda, o Dr. João Pedro Pimentel, se haveria mais alguma situação que 

impedisse a abertura do Posto Médico, que lhe respondeu negativamente. ---------------------------  

 ----------- Ficou então convicto que será uma questão de pouco tempo, pelo menos assim o 

espera. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reforça o que atrás referiu, dizendo que a Câmara Municipal nada tem nenhuma 

responsabilidade sobre o assunto atrás comentado. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao assunto da Rua das Obras Sociais da Mamarrosa para quando? ----  

 ----------- Disse, tão rápido quanto possível, renovando o apelo à boa vontade das pessoas, que 

já foram solicitadas a ceder os terrenos para o alinhamento que está definido para a rua em 

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

 ----------- Disse ainda, que as estradas não se fazem ao gosto das pessoas, são feitas com vista 

de helicóptero, porque é assim que o Executivo entende que se constrói o futuro. -------------------  
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 ----------- Mais disse, que ninguém está acima da lei, ainda não foi expropriada nenhuma 

propriedade por este Executivo, apesar de se terem iniciado dois ou três processos de 

expropriação, tendo-se chegado sempre a acordo, mas se o Executivo tiver que seguir esse 

caminho para a resolução do assunto em causa, assim será feito, na certeza porém, que essas 

situações são mais morosas. ----------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Acrescentou ainda, que quando existe boa vontade das pessoas, pelo justo valor, pela 

justiça de retribuição, o Executivo é célere, tendo sido já dadas provas do que foi dito.  -----------  

 ----------- Agradeceu a congratulação, que a Deputada Rosalina Filipe, fez na sua intervenção 

referente ao “Viva as Associações” e à junção com a “Festa da Criança”. ------------------------------  

 ----------- Aproveitou, para se dirigir a todos os intervenientes que focaram o tema do “Viva as 

Associações” e “Festa da Criança”, para dizer que este ano foi alterado o local, porque o 

calendário permitiu que houvesse a junção dos dois eventos, porém serviu também de 

experiência, estando o Executivo num momento de reflexão interna sobre o assunto.  -------------  

 ----------- Referiu ainda que a data do Feriado Municipal, não vai ser alterada portanto o “Viva as 

Associações” vai continuar a existir sempre nessa mesma data. No que diz respeito à junção do 

“Viva as Associações” com a “Festa da Criança”, colocou a hipótese de antecipar a 

comemoração do “Dia da Criança”, sendo um evento de bastante expressão, muito bem 

organizado, de grande qualidade e muito bem reconhecido, não deixando de ser uma festa e o 

facto de ser comemorado antes, para as crianças tem o mesmo valor, portanto é uma hipótese 

a admitir. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se à intervenção do Membro da Assembleia Nuno Barata, disse que foi 

aprovado em reunião de Câmara um voto de congratulação pela subida de divisão do Oliveira 

do Bairro Sport Club, do Águas Boas e pela belíssima prestação do atleta do nossa Concelho 

João Tomas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Disse ainda, que não podia estar mais de acordo com a intervenção do Membro da 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 09.06’11   28|65 

Assembleia Nuno Barata, nas referências que fez ao Circulo de Cultura Musical, tendo 

apreciado muitos eventos que têm realizado, em qualquer espaço que o façam, a qualidade é 

elevada. Reconhece que têm passado despercebidos, o que não devia acontecer, muito menos 

tecer algum certo tipo de comentários, disse para quem estivesse interessado que poderia ouvir 

a gravação para assim ficar devidamente elucidado. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigiu-se de seguida à intervenção do Membro da Assembleia Municipal André 

Chambel, dizendo que ficou espantado, por este ter dito que “ficou espantado por haver uma 

feira do livro no “Viva as Associações”, disse não saber o que se terá passado mas que é a 6ª 

Edição do “Viva as Associações” e sempre existiu uma feira do livro em todas elas, garantindo 

que sempre houve, que sempre existiu e que sempre esteve mais ou menos com o mesmo 

número de stands.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita aos funcionários e ao PSD, disse não fazer qualquer comentário. ------  

 ----------- Agradeceu o termo “fabuloso” utilizado, pelo Membro da Assembleia André Chambel, 

para congratular a “Festa da Criança”, não podendo estar mais de acordo. ----------------------------  

 ----------- Quanto à questão do “Viva as Associações”, propôs que o Membro da Assembleia 

André Chambel se entendesse com o Deputado Duarte Novo, que esteve presente no “Viva as 

Associações” todos os dias, é da mesma bancada e que está no “Viva as Associações” desde a 

1ª Edição, revendo-se assim nas palavras do Membro da Assembleia Municipal, Duarte Novo, 

não deixando de estar mais de acordo. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à intervenção do Membro da Assembleia Municipal, Armando Humberto, 

sobre o tema da droga, disse ser um tema preocupante, felizmente, do que há conhecimento, 

no Concelho de Oliveira do Bairro, não é uma situação muito preocupante, contudo deve haver 

maior atenção a esta problemática através das técnicas, ou da educação, ou da área da Acção 

Social, ou mesmo através da parceria com o Centro de Saúde de Oliveira do Bairro, podendo 

assim o Executivo ter alguma intervenção dentro da sua competência e da sua possibilidade. É 
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um tema que preocupa a quem está a liderar o Executivo e com responsabilidades Autárquicas, 

disse ainda que custa ver concidadãos a sofrerem as consequências da opção que tomaram 

noutros tempos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Agradeceu de seguida a intervenção do Membro da Assembleia Municipal, 

ARMANDO HUMBERTO, dizendo novamente que o Executivo fará tudo o que estiver ao 

alcance de modo poder inverter ou parar a situação atrás referida.---------------------------------------  

 ----------- De seguida referiu-se a intervenção do Membro da Assembleia Municipal, MARIA 

JOÃO RODRIGUES, dizendo que concorda inteiramente com o que foi referido, acrescentando 

ainda, que Oliveira do Bairro há muitas décadas tem uma taxa de desemprego muito abaixo da 

media Nacional, fruto do empreendedorismo, do bom desempenho das empresas e seus 

empresários, porque escolheram o Concelho de Oliveira do Bairro para desenvolverem a sua 

actividade criando assim riqueza e emprego. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que apesar da taxa de desemprego no Concelho de Oliveira do Bairro ser 

pequena, desde que haja alguns desempregados, a Câmara Municipal, entende que deve fazer 

algo no sentido de reduzir ainda mais. Por essa razão, a Câmara Municipal abraçou bem cedo 

o GIP.--- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Em relação à questão da Feira de Emprego disse, não estar esquecida, contudo se irá 

ver qual a possibilidade de introduzir na próxima Edição da FIACOBA, um dia, uma tarde ou 

momento, esta questão da Feira de Emprego, que será o sitio onde estarão os empresários, 

tirando assim partido dessa situação. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à intervenção do Membro da Assembleia Municipal, ROGERIO 

SANTOS, no que diz respeito à revisão do PDM, aconselha que o Membro da Assembleia 

Municipal atrás referido, leia na página 16 da Actividade Municipal, onde encontrara ao 

pormenor o ponto de situação. Acrescentou ainda, que os principais beneficiários da revisão do 

PDM serão os Munícipes, mas enquanto Presidente de Câmara e Executivo também 
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beneficiarão, pois estando em revisão gostariam de ver as ideias transpostas para o 

documento, para assim poder executar e ainda não foi conseguido. As linhas orientadoras a 

que estão sujeitos que tem de cumprir e fazer cumprir, é de um PDM que vem do seu 

antecessor e do anterior Executivo, portanto o actual Executivo está empenhadíssimo na 

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

 ----------- No que diz respeito à Rua do Benavente, disse existirem várias ruas no Concelho de 

Oliveira do Bairro, a necessitarem de intervenção, pedindo a compreensão pelo facto de as 

intervenções estarem a acontecer primariamente, nas ruas que tem maior circulação. -------------  

 ----------- Relativamente à intervenção do Membro da Assembleia Municipal CARLOS VIEGAS, 

disse ter sido bastante pertinente, tendo o Vereador do Ambiente tomado a devida nota da 

situação e que enquanto Presidente de Câmara irá notificar o seu homologo do Concelho 

vizinho sobre essa matéria. Disse ainda que em bom tempo o Concelho de Oliveira do Bairro 

aderiu à SIMRIA, tendo existido outros Concelhos que não o fizeram, o que faz com que os 

cursos de água provenientes desses Concelhos, venham poluir os nossos rios que estão 

devidamente tratados. Disse que o Executivo irá fazer tudo o que estiver ao alcance junto das 

entidades responsáveis, de modo a resolver a questão colocada. ----------------------------------------  

 ----------- No que diz respeito à intervenção do Membro Duarte Novo, em relação ao “Viva as 

Associações” disse que não se iria prenunciar. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- No que aos caminhos rurais diz respeito, informou que estes são da responsabilidade 

das Juntas de Freguesia. Lembrou, que no ano passado, por sua proposta, foi aumentado o 

apoio ás Juntas de Freguesia, não sendo bem para o fim dos melhoramentos dos caminhos 

rurais, mas é um valor que atingiu sensivelmente os 50% do que recebiam anteriormente.  ------  

 ----------- Relativamente à questão dos madeireiros, disse que estes têm obrigação de 

comporem o que danificam, sabendo que nem sempre isso acontece, alertou o Membro Duarte 

Novo que como Presidente da Junta, deveria ficar atento a esta questão. Acrescentou ainda, 
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que se for aplicado dinheiro da Autarquia no que os madeireiros deveriam compor, obviamente 

não irá para outro lado, e como “quem estraga velho paga novo”, será uma disciplina e um 

exemplo para outros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à niveladora, disse que em breve se prenunciara, visto que no 

momento não há condutores disponíveis que possam manobrar esse equipamento, no entanto 

disse já ter conferenciado, que é um equipamento que tem que estar em funcionamento e ao 

serviço do Concelho e das respectivas Juntas de Freguesia. ----------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que o desenvolvimento implica incómodos, e a questão da instalação da 

rede de saneamento não será uma excepção, se esta a danificar outras caminhos devido ao 

desvio do transito, terá que se compor o que se estragou, mas também se deve entender que a 

Autarquia esta a contribuir para o melhoramento da Freguesia de Bustos. -----------------------------  

 ----------- Em relação à intervenção do Membro Vítor Loureiro, disse não se prenunciar visto já 

ter sido dada resposta pelo Presidente da Junta de Freguesia de Oiã, entidade que acompanha 

de perto o problema, dizendo que afinal não acontece há meses mas sim há anos e que o seu 

antecessor também teve interferência na questão levantada. Disse que a única coisa que o 

Executivo poderá fazer e no âmbito da sua responsabilidade, será notificar os proprietários para 

assim actuarem e agirem em consequência ou serem consequentes, coisa que não era muito 

hábito nesta Câmara Municipal, disse ainda que era um exemplo.  --------------------------------------  

 ----------- Em relação à intervenção do Membro Sérgio Pelicano disse não ter comentários, 

concorda, desejando por Portugal e por todos que se entre no caminho do verdadeiro 

desenvolvimento que todos ambicionam. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação ao Membro Armando Humberto disse não ter nada a dizer, tendo sido uma 

questão colocada à Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à intervenção do Membro Jorge Grangeia, no que respeita à Zona 

Industrial de Bustos, referiu que o Executivo estaria a fazer investimentos em Bustos muito 
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próximo de 5.000.000 €. Disse ainda que irá ser feita uma intervenção na Zona Industrial de Oiã 

poente, depois da intervenção feita na Zona Industrial de Oiã Nascente, em toda a Zona 

Industrial da Palhaça e de Vila Verde. Seguidamente será a Zona Industrial de Bustos a sofrer 

intervenções, por ser uma das mais pequenas Zonas Industriais do Concelho de Oliveira do 

Bairro, não querendo dizer que não precise, mas quem gere tem obrigação de dar prioridades e 

no que respeita a esta matéria há outras prioridades. --------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à estrada que liga ao IPSB, disse que quer os muros existentes, quer 

outras intervenções feitas pelo executivo anterior ao seu mandato, foram efectuadas em 

Reserva Ecológica, sabendo o que isso deveria implicar mas que o actual executivo não o fará. 

 ----------- Em relação ao PDM, disse que o que esta escrito na Actividade Municipal, é para levar 

em frente e que o Executivo está atento, não podendo este sobrepor-se à lei, nem ao 

documento que tem que fazer cumprir dando o exemplo não construindo nada o que é REN. ---  

 ----------- Relativamente aos alcatroamentos no Concelho de Oliveira do Bairro, referiu que 

mantém tudo o que foi dito, estando dentro do timing estipulado. -----------------------------------------  

 ----------- 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 FERREIRÁ DA SILVA OLIVEIRA – 

Começou por dizer que é um documento escrito que tenta pormenorizar o que foi a Actividade 

Municipal desenvolvida. -----------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Referiu que pelo facto de ter ocorrido ao longo da presente semana, tendo sido feita a 

mesma referência em reunião de Câmara, no que respeita aos processos em contencioso e 

respectivo andamento, disse que os processos são muitos, vão entrando e há a necessidade 

de se ir tomando decisões, pelo que faz referência a três decisões que chegaram; -----------------  

 ----------- 1ª – Relativamente a um recurso que o STAL interpôs contra a Câmara Municipal, foi 
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julgado em precedente esse recurso tendo sido dada a razão à Câmara Municipal. Disse que 

poderia pormenorizar melhor a informação se assim fosse entendido.  ---------------------------------      

 ----------- 2ª – Disse que chegou ao fim um processo que teve origem numa decisão tomada por 

si, por proposta e informação da Chefe de Divisão Dr.ª Cristina Calvo, com o seu despacho de 

05 de Dezembro de 2005, em relação à ex colaboradora dona Fátima Duarte, foi então dada 

razão à ex colaboradora, a Câmara Municipal irá naturalmente dar sequência ao que foi 

decidido pelo tribunal reintegrando-a se for essa a sua vontade, honrando assim todos os 

compromissos que a decisão do tribunal referiu. Acrescentou que não tem nada contra nem 

nunca teve em relação à colaboradora em questão nem com nenhum outro. -------------------------  

 ----------- 3ª – Relativamente a um processo que foi tentado contra a Câmara Municipal, por Ana 

Paula Mendonça, na sequência da finalização de um processo disciplinar, tendo sido 

condenada a uma pena de multa. Chegou assim na presente semana a decisão do tribunal, 

decisão essa que não transitou em julgado e que julgou completamente improcedente a 

pretensão que a Ana Paula Mendonça referia, em todos os pontos e concluindo pela 

improcedência da acção.----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que estes pontos são relativamente recentes e por esse motivo não constarem 

na Actividade Municipal, dando assim conhecimento dos mesmos, disse ainda estar disponível 

para qualquer esclarecimento adicional. --------------------------------------------------------------------------  

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

usar intervir. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – entregou a sua intervenção por escrito à Mesa da 

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

 ----------- “Exmo. senhor presidente da mesa da Assembleia Municipal, senhores secretários da 

mesa, Sr. Presidente da Câmara, senhores vereadores, senhoras e senhores deputados 

municipais, senhores técnicos da C.M., meus senhores e minhas senhoras, comunicação social 
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a todos saúdo com cordialidade, em particular a Dr.ª Laura Pires, bem vinda de novo às suas 

funções no executivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informação nº 3/2011 – Actividade Municipal referente ao período de 06 de Abril, até 

ao dia 31 de Maio de 2011 – Informação escrita do Presidente da Câmara. ---------------------------  

 ----------- Inicio a minha intervenção com um pequeno reparo: “a informação da actividade 

Municipal somente está fotocopiada de um só lado, o que por exemplo, não aconteceu na acta 

da A.M.”  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Oficial Público. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 5 – Contratos de promessa de compra e venda.  -----------------------------------  

 ----------- Agradecia que o Sr. Presidente da Câmara nos informe sobre se este contrato de 

promessa de compra e venda de uma parcela, sita em Casal, foi comprada pela firma Baptista 

& Neves, Lda. e qual o fim a que se destina. --------------------------------------------------------------------  

  ------ Unidade de 4.º Grau de Notariado e Desenvolvimento Empresarial: -------------------------  

 ----------- Na Página 6 – Compra e Venda. -----------------------------------------------------------------------   

 ----------- Entende a bancada do Partido Socialista que nesta informação deveria constar 

também o nome dos respectivos compradores e vendedores, se porventura houver alguma 

justificação para o contrário, agradecemos que o Sr. Presidente da Câmara o refira. ---------------  

 ----------- Unidade de 2.º Grau Administrativa e Jurídica: -----------------------------------------------------  

 ----------- Na página 7 – Movimento dos processos pendentes contra o Município de Oliveira do 

Bairro, Câmara Municipal ou titulares de órgãos. --------------------------------------------------------------   

 ----------- Continuamos a assistir a um movimento de processos judiciais que em nada 

dignificam o executivo e o nosso município, em bom português, costuma dizer-se “que a culpa 

nunca morre solteira”, por isso os recursos, as contestações ou as oposições a estes 

processos, não inibem o executivo de ser mais cuidadoso nas suas decisões e 
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responsabilidades, evitando também os enormes custos com a sociedade de advogados que 

assessoria o Município, com as custas dos processos ou com as possíveis indemnizações a 

pagar aos autores dos processos.  ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 9 – Um pedido de informação ao Sr. Presidente da Câmara, sobre o 

processo de Contra ordenação movido pela ANACON – qual foi a infracção cometida pelo 

município? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 32 – Para os menos atentos, temos uma informação de que se encontra 

pendente uma providência cautelar, em que na qualidade de requerido, o Instituto de Gestão 

Financeira e de Infra-estruturas da Justiça, I.P., impede o prosseguimento da execução do 

contrato – Processo 244.OBEAVR-A do TAF de Aveiro, Sr. Presidente, a Bancada do Partido 

Socialista deseja saber algo mais sobre o futuro do novo Palácio da Justiça de Oliveira do 

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

 ----------- Esperamos que outra não venha a ser intentada à futura Unidade de Saúde Familiar – 

Centro de Saúde de Oliveira do Bairro. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Departamento de ordenamento e desenvolvimento. ----------------------------------------------   

 ----------- Unidade de 2.º grau de serviços urbanos. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 10 – O Jornal da Bairrada de 26 de Maio de 2011, publica uma notícia em 

primeira página com o título “ Repolão – Oliveira do Bairro – Saneamento entupido empurra 

dejectos para dentro de casas – situação arrasta-se desde 16 de Abril, mas a ADRA diz que só 

ficará resolvida dentro de 3 semanas”, fim de citação. Perguntamos ao Sr. Presidente da 

Câmara, se este problema, que em nosso parecer tem si muito grave, já está resolvido? ---------  

 ----------- Na página 11 – Execução de novo furo de captação de água para alimentação do 

espelho de água e rega dos jardins da zona envolvente ao edifício dos paços do Concelho – 

Diz o Sr. Presidente da Câmara “ O furo está concluído e é produtivo” e nós perguntamos se a 

água que ele capta é potável e própria para a rega das árvores aí plantadas, fazemos esse 
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reparo, porque muitas das árvores ali plantadas tem secado e até o sobreiro, um ex-líbris 

daquele jardim também já morreu, quem sabe por solidariedade ás que já morreram e 

continuam a morrer. Num passado recente a Bancada do Partido socialista, fez uma proposta 

para que nesse jardim fossem plantas árvores de crescimento rápido, mas talvez o Sr. 

Presidente da Câmara tenha uma justificação para ali somente existirem oliveiras e pinheiros 

que pelo o que constatamos, não tem conseguido vingar naquele espaço. ----------------------------  

 ----------- Unidade de 2.º Grau de Obras Municipais. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 12 – Da peritagem à caixilharia aplicada na Escola Básica e Jardim-de-

infância de Oliveira do Bairro, O Sr. Presidente já tem condições de nos transmitir os 

resultados? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Continuando na página 12 – No dia 03 de Maio de 2011, pelas 14 horas, neste mesmo 

salão Nobre, realizou-se a primeira Assembleia Municipal para crianças de Oliveira do Bairro, 

com a participação de todas as Escolas do 1º Ciclo do Concelho, todos devemos tirar dela uma 

grande lição “As nossas crianças não estão tão importadas com as infra-estruturas, mas mais 

com as coisas que lhe podem transmitir prazer e felicidade”. -----------------------------------------------  

 ----------- Eles reivindicaram coberturas para os dias de chuva, tapar buracos e nivelar terrenos, 

paragens à beira da escola, balizas, bebedouros, passadeiras, sinalização de aproximação de 

escola, Caixas de areia, postes com esquinas arredondadas, Campainhas que se ouçam, 

mesas e cadeiras, armários para colocar os seus haveres, bancos suecos no recreio, espaços 

para computadores, computadores, ligações à internet, flores e plantas no interior das escolas, 

parques infantis com segurança, redes novas para recinto desportivo, etc. etc. ----------------------  

 ----------- O Sr. Presidente deixou-lhes a promessa que iria satisfazer as suas reivindicações, 

perguntamos, o executivo já começou a solucionar os pedidos, as ideias e as sugestões que as 

nossas crianças tão claramente e frontalmente apresentaram ao executivo, ou isto não passou 

de um iniciativa com direito a duas páginas no Boletim Informativo da Câmara Municipal e 
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notícia em alguns Jornais Regionais. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E ainda na página 12 – Reabilitação do edifício Público. ----------------------------------------  

 ----------- O Sr. Presidente já nos habituou nas suas informações sobre a actividade Municipal, a 

adiamentos sucessivos sobre a conclusão das obras deste edifício, já ouvi alguns elogios ao 

novo design do edifício, porém a sua funcionalidade no acesso ao seu interior e as condições 

de trabalho de quem por lá vai estando, pioraram de sobremaneira, considerando: -----------------  

 ----------- Que a porta automática de acesso principal ao edifício, muitas vezes não funciona ou 

se funciona abre-se em permanência com a passagem dos veículos automóveis na rua do 

Foral, e isto já provocou um acidente com uma Sra. Carteira dos CTT, que em trabalho, bateu 

com a cabeça na porta, que é de vidro, obrigando-a de imediato a ir a uma consulta, cujo 

médico a mandou entrar de baixa nesse dia, e isto aconteceu porque a referida porta não tem 

nela colocada, a obrigatória faixa vermelha, isto no mínimo chama-se irresponsabilidade do 

dono da obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- As temperaturas dentro das áreas dos Serviços agora ocupados, subiram 

substancialmente, causando mau estar aos funcionários e aos utentes, Sr. Presidente achamos 

de todo pertinente que o Sr. mande fazer uma peritagem técnica á caixilharia e aos vidros 

aplicados no edifício público. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Perguntamos também se a inspecção técnica ao edifício já foi efectuada, e se o 

Executivo não teme que alguém possa chamar a ACT – Autoridade para as Condições do 

Trabalho e que daí possa resultar em coimas para a autarquia ou mesmo que se mande 

encerrar os Serviços que lá tem funcionado á custa da paciência e do espírito de sacrifício das 

pessoas que lá a trabalham e que por certo muitos dos que aqui estamos não teríamos. ---------  

 ----------- 6. Universidade Sénior de Oliveira do Bairro --------------------------------------------------------  

 ----------- A bancada do P.S. gostaria de ser informada por quem de direito, qual o ponto da 

situação desta Universidade localizada na antiga escola do Cercal. -------------------------------------  
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 ----------- 7. Para terminar na página 20, gostaríamos de ser informados sobre a suspensão dos 

horários dos TOB, previstos para os sábados.” -----------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRE DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL - começou por dizer que 

teria algumas questões a colocar de assuntos inseridos na Actividade Municipal e outras que 

não estando inseridas no documento fariam parte da sua Actividade sendo relevantes para o 

ponto em referência; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na pagina 11, Acções da Agenda 21 Local, dirigiu-se ao Presidente da Câmara 

Municipal, dizendo que em futuras informações, gostaria que fossem mais detalhadas as 

acções que tem sido levadas a cabo, na prossecução dos objectivos da Acção da Agenda 21 

Local. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ás limpezas urbanas levadas a cabo pela empresa SUMA, questionou 

o Presidente da Câmara Municipal, se a varredora não seria suficiente para as limpezas em 

questão, ou se haveria algum tipo de contrato com a empresa SUMA. ----------------------------------  

 ----------- Na página 13, Beneficiação da Rua do Depósito de água em Bustos, disse não ter 

percebido o teor da informação dada, passa a citar “falta informação da empreitada dos muros”, 

disse ainda não saber se teria sido uma informação interna que foi exposta na Actividade 

Municipal ou se seria a informação que se pretendia dar. ---------------------------------------------------  

 ----------- Na página 32, Centro de Saúde de Oliveira do Bairro – Unidade de Saúde Familiar, 

deu os parabéns ao Município e ao Executivo, dado que esta seria uma pretensão de há vários 

anos relativamente ao novo Centro de Saúde de Oliveira do Bairro, disse no entanto, que 

gostaria de saber se houve da parte da Entidade Competente com que foi assinado o Contrato-

Programa, o perigo da não conclusão deste contrato, dadas as informações existentes de 

alguns dos pontos inseridos no memorando da Troika. ------------------------------------------------------ 

 ----------- Na última página, relativamente aos financiamentos e as candidaturas do QREN, disse 
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que na coluna do pedido e não pago, haveria um valor que fez um total de 1.500.000.00 €, (um 

milhão e quinhentos mil euros) questionou o Presidente da Câmara Municipal se o pedido não 

pago, seria pedido e ainda não pago ou se haveria alguma anomalia nos pedidos de 

pagamento a nível de despesas ilegíveis e depois consideradas não ilegíveis ou alguma 

anomalia na documentação que fundamentou os pedidos. -------------------------------------------------  

 ----------- De seguida passou a referir outros assuntos que não estando na Actividade Municipal 

na informação escrita, disse terem a ver com a Actividade Municipal; -----------------------------------  

 ----------- Disse que no dia 26 de Maio de 2011, foi a reunião de Câmara Municipal, a assinatura 

de um protocolo, segundo sabe, um protocolo de patrocínio desportivo, com a entidade que 

gere em parte a Volta a Portugal em Bicicleta, disse que numa outra Assembleia Municipal, já 

se teria insurgido contra o valor gasto pelo Município de Oliveira do Bairro, neste tipo de 

actividade. Disse que apesar da acta da mesma reunião não referir o valor do protocolo, veio a 

saber que o mesmo protocolo prevê o pagamento de 180.000.00 € (cento e oitenta mil euros), 

dirigindo-se ao Presidente da Câmara Municipal, questionou, se dada a altura, dada a 

conjuntura dado aos sacrifícios que se estão a fazer, se não entende que o valor em questão 

não será um valor elevado. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Relativamente à Assembleia Municipal para Crianças, disse ter estado presente, 

proferiu a intervenção que tinha sido combinada em reunião da Comissão Permanente, houve 

três reuniões da Comissão Permanente em que se falou e preparou a actividade, tendo ficado 

com a ideia, quando esteve presente e quando preparou a actividade, de que seria uma 

Assembleia Municipal, tendo sido dirigida pelo Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 

coadjuvado pelos Secretários da Assembleia Municipal. Referiu que o que viu no Boletim 

Informativo da Câmara Municipal, o fez crer que tudo passou de um engano seu, pois o que viu 

foi que o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, não esteve presente, a Mesa da 

Assembleia Municipal não esteve presente, vê-se os Secretários da Mesa da Assembleia numa 

fotografia ao longe. Não houve uma única referência ao Presidente da Mesa da Assembleia 
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Municipal, não houve uma única referência de que a actividade teria sido organizada pela 

Assembleia Municipal. Só o Presidente da Câmara Municipal falou, as fotografias existentes 

são do Presidente da Câmara Municipal e dos miúdos. Dirigindo-se ao Presidente da Câmara 

Municipal disse, que ao ler o artigo ninguém ficara com a consciência de que a actividade terá 

sido organizada pela Assembleia Municipal, coadjuvado com os serviços da Câmara Municipal. 

Passou a citar “A iniciativa dos Professores das Actividades Extra Curriculares, …” não 

referindo que a organização tinha sido da Assembleia Municipal. -----------------------------------------  

 ----------- Lembrou que na última Assembleia Municipal, achou de mau tom a Câmara Municipal 

publicar os relatórios no site, sem antes terem sido dados a conhecer na Assembleia Municipal, 

tendo sido dito pelo Presidente da Mesa da Assembleia, não ter havido qualquer intenção, de 

certo, de desrespeito por parte da Câmara Municipal perante a Assembleia Municipal.  -----------  

 ----------- Disse que deveria ter havido o cuidado máximo no tratamento deste evento, tendo 

este ter sido um sucesso, tudo o que as crianças disseram relativamente as boas condições 

das escolas e os elogios tecidos ao Presidente da Câmara Municipal foram merecidos, acredita 

que vai haver o máximo cuidado em resolver os problemas e as solicitações que foram 

colocadas pelas crianças, mas não dar o reconhecido valor a quem dirigiu os trabalhos, a quem 

várias vezes falou relativamente ao que estava a acontecer, a quem teve o máximo cuidado 

para que tudo corresse na perfeição, salientou que foram efectuadas três reuniões da 

Comissão Permanente para falar deste assunto e não houve uma única referência por parte 

dos Serviços da Câmara no Boletim Oficial do Município, tendo havido quatro citações das 

palavras do Presidente da Câmara Municipal, não havendo nenhuma citação ás palavras nem 

ao trabalho do Presidente da Mesa da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda, não acreditar que a informação publicada no Boletim Informativo da 

Câmara Municipal, tenha sido publicada sem o consentimento e sem o aval do Presidente da 

Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Acrescentou que sempre que for solicitado a sua colaboração na Comissão 

Permanente ou da colaboração da Bancada do CDS-PP, irá colocar muitas reticências, não 

querendo dizer com esta afirmação que não irá continuar a colaborar, mas irá colocar muitas 

reticências, dizendo que foi o desrespeito perante o órgão da Assembleia Municipal. --------------  

 ----------- CARLOS VIEGAS MARTINS DOS SANTOS – começou por dizer que no que diz 

respeito à Actividade Municipal, na página 16 – Continuação / Finalização da 2ª Revisão do 

Plano Director Municipal de Oliveira do Bairro, verificou-se pela informação dada pelo 

Presidente da Câmara Municipal que houve já a validação da transposição da REN, disse 

também que se irá proceder às desafectações da RAN e REN, questionou o Presidente da 

Câmara Municipal se havia alguma previsão para a conclusão, visto que já que se tinha 

chegada a acordo em algumas áreas. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 20, referente à informação da emissão do cartão + 65, disse que era uma 

área que lhe diz muito e que aprecia, acrescentando que foram publicadas duas notícias no 

Jornal de Noticias, respeitantes às assinaturas de novos protocolos, que fizeram eco. Havendo 

informação que há 75 munícipes que já aderiram ao cartão + 65, incentivou a Câmara 

Municipal a efectuar uma maior divulgação desta acção, tentando assim cativar mais munícipes 

carenciados a aderirem e a aliciarem mais patrocinadores. -------------------------------------------------  

 ----------- Na página 25, referência ao Museu de Etnomúsica da Bairrada, disse ter participado 

em algumas actividades que ocorreram no espaço durante o mês de Maio, designadas como 

“Museu com Vida”, disse ainda já ter referido a necessidade de uma implementação de uma 

nova imagem mais apelante do museu o que está a ser conseguido, através do interesse que a 

Câmara Municipal tem colocado na infra-estrutura e pelas pessoas que lá trabalham. -------------   

 ----------- Disse ainda que pela informação dada através da Actividade Municipal, o número de 

visitantes do Museu de Etnomúsica da Bairrada, tem aumentado, o número de peças expostas, 

o património também tem aumentado, pode-se verificar assim uma maior vitalidade na acção 
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do Museu o que resulta numa maior visibilidade. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 32, assinatura do contrato programa para o Centro de Saúde de Oliveira do 

Bairro, deu os parabéns ao Executivo Municipal e ao Presidente Câmara Municipal, por nunca 

terem descurado o assunto do Centro de Saúde, ao contrário do antecessor Presidente da 

Câmara Municipal. Disse ser uma necessidade premente, sendo Oliveira do Bairro um dos 

Concelhos com piores instalações no que se refere ao Centro de Saúde. Disse esperar que 

tudo corra bem, que não surja nenhuma providência cautelar para que o Concelho de Oliveira 

do Bairro possa brevemente ser dotado de dignidade quanto a instalações de Saúde.  ------------  

 ----------- MARIA JOÃO CORREIA RODRIGUES – entregou a sua intervenção por escrito à 

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

 ----------- “…Na actividade municipal que hoje apreciamos, saliente dois aspectos de relevo, 

nomeadamente, a franca participação dos munícipes de Oliveira do Bairro nas actividades de 

comemoração do 25 de Abril que, muito embora tenha ocorrido num dia de extensão de fim-de-

semana muito honrou a cerimónia. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No seguimento das comemorações do 25 de Abril, no dia 3 de Maio, foi organizada 

uma Assembleia Municipal para crianças, uma iniciativa e na qual tive o enorme prazer de 

participar e espero que tenha réplicas. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Todos os autarcas que tomaram a palavra congratularam o excelente trabalho dos 

professores das actividades de enriquecimento curricular das escolas de ensino básico de 

Oliveira do Bairro que assumiram toda a organização e que efectivamente mereceram esse 

apreço, dado o trabalho notável. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta iniciativa consistiu numa aula prática de exercício de cidadania activa e de 

sensibilização para o funcionamento da democracia, aproximando alunos e professores ao 

município de Oliveira do Bairro. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- (contraposição com o exposto pelo colega Sr. Acácio, uma vez que efectivamente as 
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crianças, durante a iniciativa, não pediram tectos nem escolas porque já as têm ou estão 

próximas de as ter). ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JORGE GRANGEIA – começou a sua intervenção por fazer referência às construções 

dos Pólos Escolares do Concelho de Oliveira do Bairro, questionou o Presidente da Câmara 

Municipal de quais as consequências e custos para a Câmara Municipal e seus Munícipes, se 

os processos de contra ordenação existentes a decorrer sobre várias obras em curso tiverem 

uma decisão desfavorável à Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao funcionamento da fonte existente no jardim da entrada de Oliveira 

do Bairro, vindos da variante, questionou a razão pela qual não estava em funcionamento, se 

seria por avaria ou uma questão de poupar energia, sendo uma fonte que dá visibilidade à 

entrada da Cidade de Oliveira do Bairro, seria importante que estivesse em funcionamento. -----  

 ----------- Referente à informação da Actividade Municipal, no que diz respeito ao reinício dos 

trabalhos da construção do Pólo Escolar de Bustos, dizendo que os mesmos têm passado 

despercebidos, tendo em consideração todos os inconvenientes e atrasos sistemáticos, disse 

que gostaria de saber se há uma previsão para a conclusão da obra. -----------------------------------  

 ----------- Disse ter conhecimento que ao abrigo dos acordos que foram feitos pela Câmara 

Municipal com a ADRA, esta última teria a responsabilidade da manutenção e criação de novas 

infra-estruturas. Referiu que na Freguesia de Bustos se estão a efectuar rasgos nas estradas 

para a colocação dos colectores, mas que a empresa que tem a responsabilidade de colocar de 

novo o alcatrão nos referidos rasgos não o estaria a fazer. Pediu assim ao Executivo, que tome 

diligências para que responsabilize a empresa responsável ou o empreiteiro, para repôr o 

tapete de alcatrão nos ditos rasgos.  ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Finalmente disse que gostaria de efectuar um comentário referente à intervenção do 

Membro CARLOS VIEGAS, relativamente à preocupação demonstrada pela qualidade das 

águas que atravessam o Concelho de Oliveira do Bairro. Disse que, segundo sabe, a Câmara 
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Municipal não tem a responsabilidade da limpeza dos leitos dos rios, mas que gostaria de 

reforçar que o Instituto responsável por este assunto, fosse célere a resolver esta questão e 

que o Executivo fizesse força, perante o Instituto para que o assunto não ficasse esquecido. ----  

 ----------- PEDRO MIGUEL PEREIRA DE CARVALHO – começou por fazer uma nota referente 

à intervenção do Membro da Assembleia Municipal, ANDRÉ CHAMBEL, disse que o mesmo 

gosta sempre de fazer o seu número em todas as Assembleias Municipais e na presente não 

foi excepção. Disse ainda que o Membro da Assembleia Municipal ANDRÉ CHAMBEL, gosta 

de exigir a todos, incluindo o Presidente da Câmara Municipal e o Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, o máximo de cuidado em todas as questões desenvolvidas pela Câmara 

Municipal, mas quando este abordou há duas Assembleias Municipais atrás o seu processo na 

internet, não teve o máximo cuidado, tendo que pedir desculpa.  -----------------------------------------  

 ----------- Disse também que na presente Assembleia Municipal, fez o seu bonito número 

quando deu os parabéns ao Presidente da Câmara Municipal pela presença da Feira do Livro 

no “Viva as Associações”, mas não teve o cuidado máximo de ver que há cinco edições atrás 

do “Viva as Associações” também havia Feiras do Livro em todas elas.  -------------------------------  

 ----------- De seguida, disse que o Membro da Assembleia Municipal ANDRÉ CHAMBEL, não 

teve o cuidado máximo quando fez referência aos 180.000.00 € (cento e oitenta mil euros), pois 

não referiu que este valor seria a dividir por três. Dirigindo-se ao Membro da Assembleia em 

questão, disse que o valor acima referido, patrocina um evento Nacional com grande projecção, 

que promove o Concelho de Oliveira do Bairro, os seus empresários, as suas bandas de 

música, a sua cultura, entre outros. Disse ainda que se houvesse o cuidado máximo de se 

multiplicar o número de minutos em que Oliveira do Bairro é falado na televisão, pelo custo de 

cada minuto de publicidade na televisão, verificar-se-ia que ultrapassa largamento os 

180.000.00€. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que o Membro da Assembleia Municipal ANDRÉ CHAMBEL, fez outro 
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número com a Assembleia Municipal para as Crianças, enquanto as estrelas eram as crianças 

e que não teve o cuidado máximo de saber que todas as diligências foram trabalhadas pelas 

AECs e Câmara Municipal.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida disse que a Câmara Municipal tem feito investimento na formação cívica 

da população no que respeita ao ambiente, tem efectuado um esforço em construir gerações 

ambientalmente formadas, com a realização de actividades publicadas na Agenda 21 Local, 

“Limpar Portugal”, questões ligadas às escolas como fez referência aos programas “Éco-

escola” e “Sabientar”. Disse ainda que o caminho da sensibilização já estaria a dar frutos, tendo 

Oliveira do Bairro em 2010 registado um aumento de 13% na recolha selectiva de resíduos, um 

valor que representa o acréscimo de 93 toneladas, sendo estes dados bons indicadores de que 

as politicas aplicadas na sensibilização da população estarão a surtir efeito. --------------------------  

 ----------- Fez referência a um problema detectado pela Câmara Municipal e que estará a 

solucioná-lo da melhor forma, no que diz respeito ao depósito de lixo nos contentores, verdes e 

castanhos de lixo indiferenciado, o Município investiu na sensibilização da população para as 

vantagens da separação selectiva dos verdes e dos castanhos dando assim encaminhamento 

para a compostagem, achando ser uma boa atitude tomada.  ---------------------------------------------  

 ----------- Dando de seguida duas notas positivas, a primeira foi sobre a compostagem, disse 

que o protocolo estabelecido com o depósito dos resíduos verdes e castanhos no Centro de 

Compostagem do PRO 1, a segunda nota foi para a sensibilização que está a ser feita no 

Boletim Informativo da Câmara Municipal e também na página da Internet. Acrescentou que 

sendo o Concelho de Oliveira do Bairro marcadamente rural, deverá ser mais intensificada a 

abordagem à compostagem.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi solicitado o uso da palavra pelo Membro da Assembleia Municipal ANDRÉ 

CHAMBEL, tendo-lhe sido concedida pelo Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 

MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS. 
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 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – disse querer prestar 

dois esclarecimentos; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assumiu que de vez em quando comete erros, mas depois os admite. ---------------------  

 ----------- Disse ter tido o cuidado máximo de entender que 180.000.00 € (cento e oitenta mil 

euros) é muito dinheiro para esta altura e para aquilo a que foram destinados, não sendo este 

valor a dividir por três, como disse o Membro da Assembleia Municipal PEDRO CARVALHO, 

mas sim por quatro, sendo uma chegada, uma partida, outra chegada e um dia de descanso, 

perfazendo 45.000.00€ (quarenta e cinco mil euros) por cada ano, disse que é um valor elevado 

nos dias de hoje. Disse ainda que se deve ter o cuidado máximo onde se aplica o dinheiro, 

devendo pensar-se no que custa a vida a muita gente no presente. -------------------------------------  

 ----------- No que respeita a Assembleia Municipal para Crianças, passa a citar uma frase do 

artigo publicado no Boletim Informativo da Câmara Municipal “…foi organizado e coordenado 

pelos professores das AECs…”, diz saber que assim foi, pois também fez parte da organização, 

e também houve a organização por parte da Câmara Municipal e os seus serviços, devendo ter 

sido referido que também houve a organização por parte da Comissão Permanente e da 

Assembleia Municipal e foi dirigido pela Mesa da Assembleia Municipal. Diz dever-se ter o 

cuidado máximo de respeitar e fazer respeitar os Órgãos de Soberania do País e do Concelho 

de Oliveira do Bairro e mais uma vez fez referência ao que atrás disse “Quem não se sente não 

é filho de boa gente”, e quando é totalmente apagado no meio de comunicação Oficial da 

Câmara Municipal a participação do maior Órgão do Concelho, pede desculpa mas diz ter o 

cuidado máximo de se fazer respeitar e respeitar todos os que o elegeram para assim os 

representar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – dirigiu-se ao líder de Bancada 

do CDS/PP, ANDRÉ CHAMBEL, dizendo que o cuidado máximo é por exemplo os grupos 

escultóricos terem custado aproximadamente entre 40.000.00€ (quarenta mil euros) a 
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50.000.00€ (cinquenta mil euros), dizendo que sobre esta matéria estariam conversados. --------  

 ----------- Disse julgar que nunca terá sido até á data, ser tão fácil fazer o enquadramento da 

avaliação da Actividade Municipal, com intervenções anteriores, dizendo que na presente 

Assembleia Municipal irá ser absolutamente simples e fácil de justificar ao Presidente da 

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

 ----------- Disse ainda que Actividade Municipal do actual Executivo é tão consequente, tão bem 

feita, tão bem organizada e sempre com tanta qualidade que o artigo que foi escrito antes de 

alguns eventos que nele estão referidos, assumindo a falta de rigor por não ter colocado a data, 

disse, ter induzido em erro o líder de Bancada do CDS/PP, que pensou que se estaria a referir 

aos eventos que tinham decorrido mais recentemente, mas na verdade, no artigo, fez referência 

aos eventos que teriam decorrido nos anos anteriores, que foram um sucesso e continuam a ter 

sucesso.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que relevante é que se vive tempos difíceis, havendo muito trabalho pela 

frente e muitas dificuldades para ultrapassar, disse que Portugal precisa de exemplos, precisa 

de competência, precisa de abnegação, sabendo que é necessário eliminar a incompetência, a 

displicência, a falta de empenho, a falta de rigor, disse ainda que tem que se promover a 

competência, o empenho e o rigor, dizendo que esse aspecto é raramente feito, dando-se 

muitas poucas vezes o mérito a quem o tem devendo ser reconhecido. Disse que foi o que fez, 

com a referência que fez aos funcionários municipais, no referido artigo e especificamente nas 

áreas que tinham a ver com a Actividade Municipal, apesar de ter havido outras áreas. 

Garantindo ao líder de Bancada do CDS/PP, e à presente Assembleia Municipal, que terá a 

mesma frontalidade quando se justificar a critica ou o pedido da solução de responsabilidades. 

Disse não querer colar os quadros da Câmara Municipal ao PSD. ----------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que as referências feitas ao Executivo, foram pelo mesmo motivo, pelo 

empenho, pela competência e pela qualidade, estando juntos a referência aos Quadros e ao 
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Executivo, por um motivo simples, o Executivo, idealiza, decide e projecta bem, os funcionários 

municipais implementam e executam de forma competente e abnegada o que lhes é solicitado 

por decisão do Executivo Municipal. Diz não saber, nem querer saber de que partido são os 

funcionários municipais, o que sabe é que mereceram o seu aplauso e foi isso que fez.  ----------  

 ----------- Dirigiu-se de seguida ao Membro da Assembleia Municipal, ACÁCIO OLIVEIRA, 

dizendo que já tinha sido referido na presente Assembleia Municipal, que não se falou nas 

escolas por esse problema estar resolvido ou caminha para a sua resolução. Disse ainda que 

gostaria de colocar o acento tónico num outro aspecto, é que as antigas escolas foram 

requalificadas e ainda assim, apesar da requalificação que foi feita, disse que foi visto e ouvido 

a quantidade de necessidades ainda existentes, ora o que foi dito, só serve para voltar reforçar 

a ideia de que o PSD tinha razão, que eram precisos novos Pólos Escolares em Oliveira do 

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

 ----------- Finalmente, recomendou ao líder de Bancada do CDS/PP, ANDRÉ CHAMBEL, a 

leitura do Boletim Municipal anterior, e a leitura do Jornal da Bairrada, da semana anterior à 

Assembleia Municipal para Crianças e nas referências que nela são feitas, de seguida dirigiu-se 

ao Presidente da Câmara Municipal, dizendo que Fernando Pessoa dizia que “O melhor do 

mundo são as Crianças”. A Assembleia Municipal para Crianças foi delas e para elas, foi delas 

o mérito, foi delas o protagonismo e será delas a memória que guardarão desse dia, tudo o 

resto será acessório, perfeitamente irrelevante e disse achar que poderiam ficar por aí, pelas 

crianças.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – começou por dizer que o Boletim Municipal, que tinha agora em seu poder, não lhe 

tinha ainda chegado à mão. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que era daquelas pessoas que pensa “o seu a seu dono”, seja em que 

circunstância for. Disse também pensar, que as pessoas deveriam ter a noção exacta do que é 
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o seu papel e que lugar cabe a cada um. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que na Assembleia Municipal para Crianças, teve a oportunidade de dizer 

como é que se tinha chegado ali, disse que ia repetir, pois algumas pessoas ao que pareceu, 

estavam distraídas ou não terão ouvido ou então tinham ouvido mas interpretaram mal. Disse 

na altura, que a iniciativa teve o seu pontapé de saída numa intervenção que o Membro da 

Assembleia Municipal, SÉRGIO PELICANO, fez numa Assembleia Municipal, onde propunha 

que se realizasse, entre outras ideias, sugestões, uma Assembleia para jovens, não tendo dito 

propriamente para crianças, mas que tinha sido daí, de uma forma consequente, numa reunião 

da Comissão Permanente que se seguiu a essa Assembleia Municipal, os Membros da 

Comissão Permanente, analisaram essa intervenção, e começaram a desenvolver a ideia do 

que seria melhor e o que seria possível fazer-se nesse âmbito.  ------------------------------------------  

 ----------- Reforçou o que foi dito pelo Membro da Assembleia Municipal ANDRÉ CHAMBEL, 

que a Assembleia Municipal para Crianças, não foi fruto apenas de uma reunião, mas sim fruto 

de várias reuniões da Comissão Permanente, onde se chegou à conclusão que o que de facto 

seria viável, existiam meios disponíveis, existiam responsáveis, existia disponibilidade das 

escolas, então seria bom avançar para essa ideia. Disse recordar-se, ter sido o Membro da 

Assembleia Municipal, ARMANDO PINTO, ter dito que seria bom colocar às crianças a 

responsabilidade de serem elas a exporem os problemas, não foram os Professores das AECs, 

com o devido e máximo respeito, que deram a sugestão, que deram a orientação.  -----------------  

 ----------- Lembrou que a citada Assembleia foi fruto da abordagem atrás referida e das ideias 

que surgiram dos vários elementos da Comissão Permanente. Disse que o Membro da 

Assembleia Municipal, NUNO BARATA, conhecedor da realidade da Câmara Municipal, dos 

meios e dos equipamentos e dessa possibilidade, sugeriu e bem, fazer-se uma abordagem, à 

Câmara Municipal, aos serviços e depois às escolas no sentido de se estivessem todos de 

acordo, assim seria, tendo-nos trazido de volta o feedback dessa proposta, tendo sido uma 

proposta muito bem recebida por todos. Existia assim disponibilidade para se avançar nesse 
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sentido e assim foi. Foram definidas as formas e os timings, os processos, como deveriam ser 

apresentadas as questões e como é que os professores em cada turma iriam abordar e 

seleccionar os alunos que iriam aparecer a representar as respectivas escolas. Referiu que 

num resultado de trabalho excelente dos professores, que disse ter tido a oportunidade de 

reconhecer publicamente, não tendo que o voltar a fazer porque já o tinha feito no momento 

certo e na altura certa, pois diz ter sido um trabalho notável, como notável foi a prestação, a 

postura e a atitude da enormidade de crianças que estiveram presentes e que teve o bom 

senso de elogiar, rasgadamente, nessa mesma Assembleia. ----------------------------------------------  

 ----------- Disse que, ignorar tudo o que atrás foi dito, não era mau mas era péssimo, não era 

lamentável mas era triste, e disse ainda, atrever-se a apelar, no geral e cada um sentirá à sua 

maneira o apelo que deixou. Disse que apela a que de facto, numa altura em que em Portugal 

se fala numa cultura de exigência, de rigor, de produtividade, que as pessoas que exercem 

actividades públicas ou que estão ao serviço de entidades públicas, tenham a determinação 

profissional de fazer presidir o bom senso e o profissionalismo acima de qualquer outro tipo de 

interesse, disse ser o que Portugal exige em todos os patamares e níveis de poder. ---------------  

 ----------- Relativamente às citações, disse que não iria fazer considerações, análises ou 

avaliações, apenas afirmou que deveria constar no artigo do Boletim Municipal, um pequeno 

excerto das intervenções dos líderes de Bancada. Realçou a forma como o Membro da 

Assembleia Municipal MARIA JOÃO, apresentou e fez a sua intervenção, com um exemplo em 

que as crianças perceberam bem, a forma como o Membro da Assembleia Municipal, ACÁCIO 

OLIVEIRA, desenvolveu todo um trabalho, em que se viu que a própria terminologia foi muito 

adaptada ao escalão etário presente e da forma mais formal que o Membro da Assembleia 

Municipal ANDRÉ CHAMBEL, apresentou as funções que lhe competiam na citada Assembleia.

 ----------- Disse ter tido a oportunidade de ter dito, de uma forma muito simples, o que era a 

Assembleia Municipal, o que significava e como era constituída, dizendo que sobre este ponto 

não era necessário dizer nada, mas que teria sido significativo. -------------------------------------------  
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 ----------- No que diz respeito às fotografias, recordou ter já dito, num dos mandatos do Dr. Acílio 

Gala, que de facto no Jornal da Bairrada, um órgão de comunicação privado, era interessante 

ver a quantidade de fotografias, e que havia para todos os gostos, de vários tamanhos, a preto 

e branco, a cores, acompanhado ou solitário, sendo o Boletim Municipal um órgão de 

comunicação oficial do Município, deveria haver mais cuidado. Disse que tem a noção exacta 

de que não é fotogénico e que agradece ao fotógrafo que teve a preocupação de tirar uma 

fotografia em que aparece atrás do Presidente da Câmara Municipal, está invisível, diz que 

agradece imenso da parte que lhe compete, no entanto sugere à Secção responsável pela 

edição do Boletim Municipal, que em futuros eventos procurassem ser um pouco mais 

abrangentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que o Município de Oliveira do Bairro, tem dois Órgãos importantes um que 

é o Executivo da Câmara Municipal, que pela sua parte terá sempre o máximo respeito e ao 

lado desse Órgão, não será atrás, nem à frente nem acima nem por baixo, existe o Órgão 

deliberativo designado por Assembleia Municipal, dirigindo-se ao Presidente da Câmara 

Municipal, pediu para que estivesse atento e que tenha em atenção, em todas as circunstâncias 

e em todas as situações, para que não se tenha que viver momentos constrangedores como o 

que se viveu na presente Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida deu o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara, para que este 

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

 ----------- Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro MÁRIO JOÃO FERREIRA DA 

SILVA OLIVEIRA – no que diz respeito às fotocópias terem sido tiradas só de um lado, disse 

que os técnicos da Câmara Municipal ouviram por isso disse não tecer mais nenhum 

comentário relativo a este tema. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre o contrato da página 5, Arménio Baptista & Neves, disse ser o contrato para a 

compra do terreno onde se situava a última casa a ser demolida, a seguir à antiga casa da 
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cadeia, sendo a empresa em questão a proprietária da casa, logo o contrato de promessa de 

compra e venda foi feito com a empresa, estando assim o espaço mais amplo e a Alameda 

continua a prosseguir. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão dos nomes, disse não ter nenhuma objecção em deixar colocar seja 

que nome for, uma vez que constam de contratos públicos. Disse ainda que a informação 

escrita é subscrita por si, é efectuada pelos vários departamentos da Câmara Municipal que 

fazem chegar a si, as respectivas informações, logo poderá haver, talvez por descuido, a não 

menção dos nomes nos contratos.  --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente aos Processos Judiciais que em nada dignificam, dirigindo-se ao 

Membro da Assembleia Municipal, ACÁCIO OLIVEIRA, questionou-o do que faria, se estivesse 

a presidir um Órgão Executivo e lhe chegasse uma acção. Disse que com certeza não faria 

nada, não contestava, aceitava e estaria a decisão tomada. Disse ainda estranhar o tipo de 

afirmações que são feitas. Se os concorrentes querem fazer as obras, se não é o primeiro, fica 

em segundo e interpõe uma acção, disse ser natural as pessoas lutarem por aquilo que 

ambicionam e que quando querem construir, não ficam em primeiro lugar nos concursos não 

ficam satisfeitos então interpõem uma acção. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à questão da ANACOM, diz prender-se com a questão do licenciamento 

das comunicações nos walkie-tokies, com o uso deste equipamento, com a interferência em 

determinada rádio frequência. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, no que respeita ao 

Tribunal de Oliveira do Bairro disse já ter falado sendo o que está escrito na Actividade 

Municipal, tendo a informação que é uma obra para seguir, obviamente depois de 

ultrapassadas as dificuldades. Afirmando ainda, que o Município não tem nenhuma obra 

parada, por nenhuma razão do tribunal.  -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à questão colocado do Repolão disse estar resolvida. ---------------------------  
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 ----------- Relativamente ao sobreiro e ás árvores, disse que o sobreiro, não morreu só em 

Oliveira do Bairro, disse que morreu um ou dois, também na rotunda de Vila Verde sendo 

situações que ocorrem e que gostaria também de saber qual o razão para esta situação 

acontecer, nem que para isso se tivesse que pagar alguma análise efectuada. -----------------------  

 ----------- Sobre a questão do relatório da verificação do Pólo Escolar de Oliveira do Bairro, 

disse que já tinham sido efectuadas as diligências no terreno, mas não tinha ainda em sua 

posse o relatório referente às mesmas, logo não poderia pronunciar-se sobre o assunto. ---------  

 ----------- Referente à Assembleia Municipal para Crianças, disse que relativamente ao assunto 

principal da mesma, os pedidos/solicitações feitos pelas crianças, referiu que, as balizas do 

campo de futebol da Escola de Vila Verde já estavam adquiridas, a regularização do piso ainda 

não estaria efectuada, estando agendada para a semana seguinte; -------------------------------------  

 ----------- Escola de Bustos, disse que um computador já estava instalado e a funcionar; ----------  

 ----------- Escola do Troviscal, um par de balizas já se encontravam no local e a funcionar; -------  

 ----------- Escola do Passadouro, um par de balizas e a regularização do piso, as balizas já 

estão colocadas, quanto à regularização de piso, disse que verificou que o mesmo não tem 

buracos não vendo necessidade de qualquer tipo de arranjo; ----------------------------------------------  

 ----------- Escola de Quinta Nova, um par de balizas já colocadas; ----------------------------------------  

 ----------- Escola da Palhaça, dois bancos suecos para ginástica, disse que seriam entregas na 

terça-feira, dia 14 de Junho, quanto aos computadores, já se encontram em funcionamento; ----  

 ----------- Escola de Águas Boas, dois computadores já instalados e a funcionar; ---------------------  

 ----------- Escola de Oiã, reparação do parque infantil já efectuada, reparação do telheiro, muito 

em breve; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Escola de Perrães, solicitação de protecção de redes para o campo de futebol, 

estando a obra em curso; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Escola de Oliveira do Bairro, protecção dos pilares já realizada, colocação da 

campainha durante o mês de Junho, protecção dos vidros na cantina já efectuada;  ----------------  

 ----------- Escola do Silveiro, colocação de passadeira em estudo e a sinalização colocada 

brevemente; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Escola da Mamarrosa, colocação de cacifos já efectuada estando à disposição dos 

alunos; -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que esta era uma resposta cabal, à questão colocada “se já começou?” -----------  

 ----------- Sobre o Edifício Público, disse que lamentava pela pessoa que bateu com a cabeça 

na porta, acrescentou que os Serviços estariam a elaborar algo que fique esteticamente bem, 

enquadrado no edifício, idêntico ao que se fez na entrada do edifício da Câmara Municipal, 

dizendo que quando tomou posse, o edifício da Câmara Municipal já existia há alguns anos e 

não tinha nenhuma sinalização colada nas portas de vidro. Disse ainda que actualmente as 

portas já têm essa sinalização concordando que faz falta, mas que se deveria relativizar e ter 

cuidado com a força das palavras. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão das temperaturas, disse que havia pisos no edifício que tinham ar 

condicionado uns mais antigos outros mais modernos, sendo uma obra de vários donos, lá iam 

tendo, naturalmente que para fazer a intervenção foram retirados, existindo uma coluna de 

grelhas de cada lado da parte frontal do edifício, bem como uma galeria na parte superior para 

levar os ares condicionados que serão repostos. Disse ainda que era natural que o edifício 

estando mais vedado, sem ventilação e sem os ares condicionados, tendo sido o mês de Maio 

um mês mais quente dos últimos 80 anos, é normal que se tenha sentido imenso calor. Disse 

ainda que compreende o esforço que os funcionários fizeram, mas era uma situação em que a 

intervenção tinha urgência em ser feita. Referiu que todos os presentes estarão prestes a dar 

por bem empregue o dinheiro que foi gasto na intervenção tendo só pecado por tardia.  ----------  

 ----------- No que à Universidade Sénior diz respeito, referiu que seria um assunto a tratar com o 
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Presidente da Junta de Oliveira do Bairro, tendo sido um projecto da sua iniciativa e que a 

Câmara tem apoiado, mas relativamente ás informações de funcionamento teria de ser o 

Presidente da Junta a responder. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à questão do TOB aos Sábados, disse que vão sendo feitas análises a 

todas as despesas, a todos os custos e de todos os serviços, chegando-se à conclusão que os 

passageiros eram relativamente poucos, nesse dia, fazendo com que o custo/beneficio fosse 

exagerado para o lado do custo, tomando-se a medida de suspender o serviço do TOB aos 

Sábados, tendo sido uma medida de gestão. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão da SUMA, disse que o Município tem um contrato para a recolha dos 

resíduos sólidos e nessa parceria e por haver um bom relacionamento, tem havido divulgação, 

informação e formação para as crianças, dizendo que é um bónus. No que diz respeito à 

varredora, informou que a mesma varre no contorno dos passeios não chegando em cima dos 

mesmos, disse que limpeza urbana seria outra coisa. --------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à beneficiação da Rua do depósito da água, concordou que a 

informação que vem na Actividade Municipal não seria a mais correcta, mas afirmou que estaria 

tudo a correr bem, não havia qualquer problema. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação ao Centro de Saúde, disse estar assinado o Contrato Programa e este 

estar cabimentado, segundo informação do Dr. João Pimentel, há mais controle, mais 

informação, há dinheiro cabimentado, houve o cuidado da Administração Regional de Saúde do 

Centro de tratar do assunto, poderá haver é mais burocracia. ---------------------------------------------  

 ----------- Relativamente aos financiamentos e às candidaturas do QREN, disse que a 

informação do pedido não pago, seria uma informação de que está pedido mas ainda não foi 

recebido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão da “Volta a Portugal”, disse que qualquer pagamento efectuado será 

anual, será por duas vezes em cada ano, será feito sempre e só depois da “Volta a Portugal” 
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executada, ou seja metade no mês de Agosto e a outra metade no mês de Outubro. Referiu 

que seria até ao final do mandato, ou seja, por mais três anos, tendo este ano uma chegada, no 

próximo ano uma partida e no ano seguinte que será o último, uma chegada seguida do dia de 

descanso com todas as actividade inerentes e um concerto, que de acordo com o que foi 

abordado, se realizará no Espaço Inovação e será um concerto entendido globalmente de nível 

médio / alto. Concorda que foi muito dinheiro aplicado, mas que será uma aposta e foi uma 

decisão consciente. Acrescentou que há uns anos atrás, alguém optou por fazer monumentos, 

com os telhados e as escolas a cair, disse terem sido opções que não foi nem é a favor mas 

que foi feito. Lembrou a intervenção do Membro da Assembleia Municipal Pedro Carvalho, que 

fez uma série de referências na relação custo / benefício, na medida em que o benefício 

interessa ao Concelho de Oliveira do Bairro, poderá interessar muito mais sendo difícil de 

quantificar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse não aceitar a questão referida pelo Membro da Assembleia Municipal André 

Chambel, do desrespeito relativamente à publicação do Boletim Municipal no que diz respeito à 

Assembleia Municipal para Crianças, dizendo que no fim da sua intervenção irá explicar a sua 

visão sobre essa matéria. Acrescentando que da sua parte, existe total respeito por todos os 

órgãos, por todas as entidades, por todos os colaboradores e pelas crianças, por isso a imagem 

de capa foram as crianças e não o Presidente da Câmara. -------------------------------------------------  

 ----------- Disse não conseguir dar previsão relativamente à Continuação / Finalização da 2ª 

Revisão do Plano Director Municipal de Oliveira do Bairro, pois não depende de si, mas que 

todos os dias de luta para que seja o mais breve possível. -------------------------------------------------  

 ----------- Agradeceu as referências efectuadas pelo Membro da Assembleia Municipal Carlos 

Viegas, ao Cartão + 65, ao Museu de Etnomúsica da Bairrada, ao Contrato Programa para o 

Centro de Saúde de Oliveira do Bairro dizendo que é obrigação do Executivo era uma 

necessidade muito grande para Oliveira do Bairro. ------------------------------------------------------------  
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 ----------- Relativamente à intervenção do Membro da Assembleia Municipal Maria João, disse 

ter tomado nota do que referiu relativamente aos pedidos das crianças na “Assembleia 

Municipal para Crianças”, dizendo que as mesmas não pediram novos Pólos Escolares porque 

já os têm, ou novos ou reclassificados.  --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à intervenção do Membro da Assembleia Municipal Jorge Grangeia, 

disse que não antecipa cenários, muito menos decisões. Referiu que não iria perder tempo com 

esclarecimentos sobre as situações colocadas pelo Membro da Assembleia, no que diz respeito 

às consequências e custos para a Câmara Municipal e seus Munícipes, se os processos de 

contra ordenação existentes a decorrer sobre várias obras em curso tiverem uma decisão 

desfavorável à Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a cascata, informou que tinha havido uma avaria na bomba, já teria sido 

reparada e estaria a funcionar. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que diz respeito ao reinício dos trabalhos da construção do Pólo Escolar de 

Bustos, disse que foram retomados, disse ainda que tinha em sua posse informação dos 

Serviços de Obras Municipais, que passou a ler, “…as obras estão na fase de fundações, já 

foram retiradas a cofragem e as vigas da laje do piso que colidia com o novo projecto de 

estabilidade, foram executadas as novas sapatas e arranque de pilar até à laje de piso, estão a 

executar a armadura da laje de piso com vista à colocação das vigotas para posterior 

betonagem dessa laje de piso que decorrerá a meados deste mês de Junho.” Disse ser uma 

informação fornecida no dia da presente Assembleia Municipal. ------------------------------------------  

 ----------- Sobre a obrigação da reposição de alcatrão nos rasgos efectuados por parte da 

ADRA, concordou que seria uma obrigação da empresa, mas que era uma situação que estava 

a ser acompanhada de perto pelo Presidente da Junta e não seria o mais viável, a ADRA, 

colocar de imediato o alcatrão nos rasgos, devido ao compactamento do terreno. Seria 

preferível dar tempo ao terreno, para que fique bem compactado e só depois colocar o dito 
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alcatrão para ficar um trabalho bem feito. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à limpeza das margens dos rios, referiu que não era responsabilidade 

da Câmara Municipal, que quem tinha essa responsabilidade deixou de executar esse tipo de 

trabalho, os chamados guarda-rios há alguns anos atrás. Acrescentou que se o Executivo 

pretender agir pontualmente, numa ou outra situação, não o pode fazer. Tem de se pedir uma 

autorização e seguir os trâmites normais. ------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Sobre a questão das compostagens, disse que se iria continuar a sensibilizar as 

pessoas, que faz todo o sentido num Concelho como o de Oliveira do Bairro. ------------------------  

 ----------- Registou a referência ás actividades que têm feito sucesso ano após ano e que foram 

evidenciadas pelo Membro da Assembleia Municipal Nuno Barata.  -------------------------------------  

 ----------- Disse que gostaria de concluir a sua intervenção, de maneira a que fosse 

compreendido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que o Boletim Municipal, foi uma iniciativa do anterior Executivo liderado por si, 

vai na 46ª Edição e a seu ver tem vindo a ser melhorado gradualmente. -------------------------------  

 ----------- Disse que respeita toda a gente, todas a instituições e todos os órgãos. Disse ainda 

que na Câmara Municipal existem duas pessoas com responsabilidade directa pelo Boletim 

Municipal, da informação e da comunicação e imagem, sendo a Dr.ª Catarina e a Dr.ª Sara, que 

acompanham e assistem ás Reuniões de Câmara, às Assembleias Municipais, ás iniciativas e 

aos eventos, fazendo assim as suas reportagens e os seus registos fotográficos, fazendo de 

seguida a divulgação para a Comunicação Social e fazem também os seus registos e 

informações para que constem do Boletim Municipal. Elaboram o Boletim, colocando as 

imagens, as informações, a capa e naturalmente vão mostrar a si o trabalho já elaborado antes 

de ir para edição.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que por princípio não altera nada e já vai na 46ª Edição, porque dá completa 

liberdade face à responsabilidade que cada um dos técnicos acima referidos tem. Disse ainda 
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terem sido admitidos para essa função e portanto será nesse princípio que continua à frente 

dos escrutínios da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que ouviu atentamente todas as intervenções e com respeito em todas 

elas, houve uma coisa que disse lhe agradar sobremaneira que foi o privilégio, na Assembleia e 

no destino da mesma, que foram as crianças.  -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que atribui total responsabilidade aos seus colaboradores e naturalmente o 

eco da presente Assembleia lhes irá chegar, referindo também que na anterior edição do 

Boletim Municipal há uma referência a quem preside, à própria Assembleia havendo uma série 

de notas sobre essa matéria.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse não haver nenhum menosprezo por nenhum Órgão, por nenhuma Entidade, por 

nenhum Membro da Assembleia, muito menos pelo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal, disse não ser fotógrafo, não fazer as notícias, competindo ás duas colaboradoras da 

Câmara Municipal, relatarem e transporem para notícia e imagem o que se vai passando no 

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

 ----------- Seguidamente é solicitado o uso da palavra por parte do Membro Acácio Oliveira, a 

fim de poder efectuar alguns esclarecimentos  

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – disse que iria responder à questão colocada pelo 

Sr. Presidente da Câmara, “se estivesse no seu lugar o que faria?” --------------------------------------  

 ----------- Disse que naturalmente são duas pessoas distintas, com sensibilidades e saberes 

diferentes, sendo também diferentes na questão da parte administrativa e jurídica e dos 

assuntos que tem a ver com os processos que têm vindo a ser intentados contra a Câmara 

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

 ----------- Lembrou que trabalhou durante cinco anos, no Tribunal de 1ª Instância do Porto, disse 

ter aprendido muito, disse que por onde passou foi sempre pela parte jurídica na parte 

tributária. Disse que naturalmente terá mais sensibilidade nessa área e daquilo que ao longo do 
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tempo lhe foi dado como responsabilidades, foi que se deve evitar sempre dentro de um serviço 

de finanças ou num tribunal, que se chegasse ao ponto de haver uma oposição, os embargues 

ou outro processo que viesse contestar algum procedimento menos correcto na tramitação de 

um processo. Foi algo que sempre lhe foi transmitido, quer em formação ou ao longo da sua 

carreira.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ----------- Acrescentou que havia uma triagem e um cuidado, não só a nível do serviço mas 

também do próprio funcionário, como também do seu superior hierárquico como aqueles que 

estavam acima e tinham responsabilidades dentro dos serviços. Com isto quis dizer que se 

poderá evitar os processos judiciais se houver um cuidado por parte dos serviços. -----------------  

 ----------- Acrescentou ainda que quando diz, que não dignificam, é porque a pessoa lesada é 

com quem vem ter o auditor, é com o chefe, é com aquele que permitiu que as coisas 

chegassem a um ponto de haver um contencioso e com isto dar trabalho aos tribunais, 

perdendo-se muitas causas, pagando o Estado por isso. ----------------------------------------------------  

 ----------- Em tom de resumo, disse que poder-se-á evitar os processos judiciais, fazendo com 

que se cumpra a lei, que se tenha mais cuidado nas decisões. --------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro MÁRIO JOÃO FERREIRA DA 

SILVA OLIVEIRA – disse que em defesa do corpo técnico da Câmara Municipal, não irá deixar 

passar, dizendo que as pessoas são responsáveis, fazem um trabalho responsável e ensinam, 

submetem e propõem à Câmara Municipal fundamentadamente e Câmara Municipal delibera.  -  

 ----------- Acrescentou que se a Câmara delibera adjudicar ao “A”, mas se o “B” interpõe uma 

acção, não têm que pedir, nem perguntar nada. Perguntou novamente ao Membro da 

Assembleia Municipal Acácio Oliveira o que faria? ------------------------------------------------------------       

 ----------- Disse que se têm que se situar nos factos, convidou os Membros da Assembleia a 

consultarem um processo e constatem. Disse que enquanto líder do Executivo, não pode 

admitir que a intervenção do Membro da Assembleia Acácio Oliveira, passe a informação que 
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os Técnicos da Câmara Municipal são uns incompetentes. Os Técnicos têm cuidado, têm que 

saber as leis e fazem-nas cumprir. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reforçou o convite para a consulta de um qualquer processo que não esteja em 

segredo de justiça, para depois dizerem o que fariam de diferente. Não basta falar 

genericamente muito menos com insinuações. Disse que era o primeiro responsável a trabalhar 

pelo interesse público, para o fim público, para a melhoria das condições de vida e no 

cumprimento da legalidade. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.2. – Análise e 

votação para efeitos de aprovação da Proposta de Recomendação, apresentada pelo 

Membro Armando Humberto Moreira Nolasco Pinto. -----------------------------------------------------       

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

SANTOS – deu o uso da palavra à 2ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, para que 

procedesse à leitura da referida proposta de recomendação. ----------------------------------------------  

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

procedeu à leitura da Proposta de Recomendação apresentada pelo Membro Armando Pinto. --  

 ----------- “…Proposta de Recomendação. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Assembleia Municipal solicita, ao Executivo Municipal, que passem a constar das 

Actas das Reuniões do Executivo Municipal, de forma resumida, os motivos que levam à 

tomada de posição dos Senhores Vereadores, sempre que estes se expressem...” -----------------  

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

SANTOS – deu de seguida o uso da palavra ao Membro da Assembleia Municipal Armando 

Pinto, para que tecesse as considerações que entendesse em relação à sua proposta. -----------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO - disse que a proposta seria 

razoavelmente simples, julgando que todos a perceberam.  ------------------------------------------------  
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 ----------- Acrescentou que se prende simplesmente com uma situação de que muitas vezes 

vêm a esta Assembleia Municipal, para serem aprovados, assuntos que são previamente 

discutidos e analisados em Reunião de Câmara pelos Srs. Vereadores, tomando as suas 

posições relativamente aos assuntos. Disse que é fornecida aos Membros da Assembleia 

Municipal um extracto da acta dessa mesma reunião,  -------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que a Assembleia Municipal tem a ganhar se de facto souber os motivos pelos 

quais os Srs. Vereadores votaram, nomeadamente, contra. Disse ainda que seria útil saber qual 

o motivo pelo que um ou outro Vereador se opôs, para assim ajudar os Membros da 

Assembleia Municipal, a fazer uma melhor reflexão, para assim decidirem em consciência, 

valorizando ou não essa posição. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – deu de seguida o uso da palavra aos Membros da Assembleia que desejassem 

intervir. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

realmente importante, tendo em conta que as actas estão publicadas na internet, consegue-se 

perceber, primeiro por que têm acesso à Ordem de Trabalhos, o que é que foi aprovado e 

decido sobre aquele ponto, além dos pontos que são aditados na própria reunião, passa-se a 

saber o que foi decidido naquela altura, mas o que não se consegue perceber muitas é o 

porquê da orientação dos votos, levantando assim várias questões e análise dúbias e muitas 

vezes afirmações relativas a essas tomadas de posição. ----------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que foi publicado um artigo no Jornal da Bairrada, referente a uma afirmação 

tida por parte de um Autarca num evento de uma Associação Desportiva, em que o citado teve 

de ir ao referido jornal, explicar o seu ponto de vista, exercendo o seu direito de resposta, 

porque é que fez aquilo que fez. Ora, se constasse da acta a justificação do porquê da sua 

orientação de voto, evitava que as pessoas pensassem que o Autarca em questão, era contra 
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as Associações ou que era contra os Dirigentes Associativos. ---------------------------------------------  

 ----------- Reforçou que se constasse na acta, seria evitado a necessidade de ir, em direito de 

resposta, a um órgão público, justificar-se. ---------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Disse ainda que era sintomático do Sr. Presidente da Câmara, quando refere “se os 

Senhores quiserem vão ouvir a gravação”, o que não deveria ser, mas sim, os senhores têm a 

acta, sabem o que foi dito e porque é que foi dito. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que não era jurista, mas achava que não estava errado no que ia dizer em 

que o documento que prova ou que faz fé do que se passou na reunião é a acta, não é a 

gravação. Acrescentou que a gravação só poderá ser usada num caso criminal ou de injúrias, 

mas o documento que faz prova do que se passou na reunião será a acta e os Membros da 

Assembleia Municipal pela acta não conseguem saber o que se passou na reunião.  --------------  

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

PPD/PSD entende que é um assunto da exclusiva responsabilidade do Executivo Municipal 

será solidária com a decisão do Executivo Municipal, portanto irá votar desfavoravelmente a 

esta Proposta de Recomendação. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

à Mesa e que seguidamente de transcreve. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- “…Em relação a esta Proposta de Recomendação estou inteiramente a favor. -----------  

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

 ----------- As declarações de voto dos Vereadores ao ficarem apensas às Actas e delas fazerem 

parte integrante, não temos a possibilidade de saber o seu conteúdo, pela simples consulta da 

Acta de Reunião. Para sabermos o seu conteúdo teremos de solicitar ao Senhor Presidente da 

Câmara autorização para ouvir a gravação dessa mesma reunião. --------------------------------------  

 ----------- Os munícipes querem se esclarecidos dos conteúdos e das intervenções dos 
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Senhores Vereadores e assim é quase impossível. As actas das reuniões de Câmara são 

demasiado resumidas e nem tudo aquilo que se diz vem transcrito…” ----------------------------------  

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

SANTOS – deu de seguido o uso da palavra ao Presidente da Câmara. -------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro MÁRIO JOÃO FERREIRA DA 

SILVA OLIVEIRA – disse não se pronunciar sobre este assunto. 

 ----------- Efectuada a votação, verificou-se que a Proposta de Recomendação foi Reprovada 

por Maioria dos Membros da Assembleia Municipal, com 13 Votos Contra, 3 Abstenções e 

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

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros que desejassem efectuar a sua 

declaração de voto da Proposta de Recomendação. ---------------------------------------------------------  

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

SANTOS - disse que se absteve nesta votação, por entender que nas funções que exerce e 

pela análise que fez da acção, disse que o Sr. Presidente da Câmara tem razão sendo o 

procedimento legal e na sua perspectiva e opinião, sendo que o ónus político deve ser 

assumido inteiramente pelo Sr. Presidente da Câmara competindo-lhe a decisão. ------------------   

 ----------- Em seguida foi solicitado o uso da palavra pelo Sr. Presidente da Câmara. ---------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro MÁRIO JOÃO FERREIRA DA 

SILVA OLIVEIRA – disse que obviamente não iria fazer a declaração de voto, mas que no 

seguimento da intervenção do Presidente da Mesa, quis referir que a decisão que foi tomada no 

início do mandato, tinha sido devidamente ponderada, assumida e se seguirá até ao final do 

mandato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – encerrou desta forma os serviços desta Assembleia Municipal, sendo lavrada a 

presente Acta, que vai ser assinada pelo Presidente, respectivos Secretários e outros Membros 
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da Assembleia que o desejem fazer. ------------------------------------------------------------------------------  

 


