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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA EM 

NOVE DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL 

E ONZE. ----------------------------------------------------  

 

 ----------- Aos nove dias do mês de Dezembro, 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 das Grandes Opções do 

Plano e Orçamento para 2012 e Mapa de Pessoal. --------------------------------------------------------  

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

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

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

Mesa da Assembleia Municipal, convidou o Membro Carlos Santos, para exercer as funções de 

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

 ----------- 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, Jorge Diogo Cardoso Mendonça, 
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Lília Ana da Cruz Oliveira Martins Águas e Henrique Santiago Tomás ----------------------------------  

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

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

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

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

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

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

SANTOS – informou que os Membros Maria João Rodrigues e Acílio Vaz e Gala solicitaram por 

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

sido consideradas justificadas e as suas substituições pelos elementos seguintes das 

respectivas Listas, que se encontravam presentes, sendo convidados a participar nos 

Trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal os senhores Fernando Oliveira 

Henriques e Sónia Silva, que substituem, respectivamente, os Membros antes indicados. --------  

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

Assembleia Municipal de 23 de Setembro de 2011, remetida a todos os Membros da 

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

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

 ----------- Foi verificado que não havia qualquer reparo a fazer à referida Acta. ------------------------  

 ----------- Seguidamente foi colocada à votação, a aprovação da Acta da Sessão de 23 de 

Setembro de 2011. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efectuada que foi a Votação, a Acta, datada de 23 de Setembro de 2011, foi 

Aprovada, com vinte e quatro votos a favor e duas abstenções. ------------------------------------  

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

Municipal, informou da recepção de diversa correspondência recebida pela Assembleia 
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Municipal, a qual poderá ser consultada pelos Membros que assim o pretendam fazer. -----------  

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

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO, tendo o Presidente da Assembleia Municipal, 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 e 46º 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 

reunião de câmara aberta ao público, onde os interessados poderão intervir no momento 

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

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

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

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

 ----------- Interveniente do Público, ÓSCAR SANTOS, referiu que estava presente na qualidade 

de munícipe e como Presidente da Mesa da Assembleia-geral da Associação “Chão Verde”, 

sendo designada como Associação Ambientalista do Norte da Bairrada. -------------------------------  

 ----------- Disse que estaria pouco confortado na última qualidade em que se encontra na 

presente Assembleia Municipal, devido ao facto, de a Associação que representa ter de 

“renascer das cinzas”, e assumir uma posição sobre um assunto que entendem de maior 

importância, a questão dos caulinos e do Aviso publicado no Diário da República sobre o 

estudo e prospecção dos mesmos, abrangendo áreas do Concelho de Oliveira do Bairro. --------  

 ----------- Disse ainda ter em sua posse, cópias do direito de Audição que a Associação entende 

dever exercer junto da Direção Geral de Energia e Geologia, cópias essas que irá fazer chegar 

ao Presidente da Mesa da Assembleia, ao Presidente do Executivo Municipal, aos Presidentes 

da Junta de Freguesia de Bustos, Palhaça, Oiã e Troviscal. ------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que não iria citar o conteúdo do documento, mas que teria sido um trabalho 

elaborado com rigor técnico, tendo passado por consultas realizadas da documentação 

existente, referente ao assunto dos caulinos, no Ministério. ------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que o referido documento, foi consequência da experiência tenebrosa do 

passado da extração de inertes, não só a nível particular nas Freguesias de Bustos e Palhaça, 

mas também a nível Nacional. Disse ainda que nunca em momento algum do passado, nem do 

presente nem do futuro, alguma empresa concessionária cumpriu com os requisitos exigidos 

pela Lei.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Mais disse que, se se soubesse que os investidores, os empresários respeitassem a 

Lei, não haveria lugar a preocupações. Mas disse saber-se que é economicamente inviável que 

no fim das explorações ou prospeções se proceda à reposição dos solos e à reposição do 

coberto vegetal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda, que o que se esperava no futuro, seria o que se encontra em Bustos e na 

Palhaça, são crateras que para recuperar serão necessárias centenas de milhares de euros, 

que o Município teria que despender. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que havia ainda a questão das contrapartidas. Questionando quais teriam sido 

as contrapartidas no passado que o Município e a população tiveram, referentes à exploração 

de inertes no Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Disse julgar saber, que só teriam sido cobradas taxas em 2002 e 2003. Questionou o 

que se previa para o futuro. Disse que provavelmente mais daquilo do que já se tinha vivido no 

passado. Não havendo respeito pela Legislação, pelo meio ambiente, pela reposição dos solos, 

sobretudo numa área tão sensível, sendo apresentada como o núcleo da dita prospeção, como 

é a área que acompanha o rio Novo, indo por trás da Tojeira, passando pela Palhaça, descendo 

para a zona de Nariz até desaguar na Pateira de Fermentelos. -------------------------------------------   

 ----------- Disse ainda que numa prospeção, não se irá utilizar uma enxada ou um fuso para abrir 

um buraquinho retirando assim a amostra. Disse que se prevêem trincheiras que podem atingir 

cinquenta metros, com elevadíssimas cotas de nível. --------------------------------------------------------  

 ----------- Informou, que a empresa que apresentou a candidatura, não cumpriu um conjunto de 

requisitos essenciais vitais para poder ser admitida a concurso, não sabendo porquê mas foi 

admitida, acrescentando que poderia ser um prenúncio de que o que não começou bem logo 

poderia acabar mal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que seria na fase da prospeção e pesquisa que se deveria intervir, não 

bastando haver manifestação das preocupações e pensar-se que será só prospeção e que dai 
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nada resultará, isso não será verdade pois por trás dos caulinos virá a extração de areias, 

sendo um bem mais preciosa daquilo que se pensa. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Em tom de conclusão, disse que a sua vinda à Presente Assembleia, se deveu ao 

facto de fazer chegar em mãos ao Sr. Presidente da Assembleia, o documento do Direito de 

Audição, que posteriormente irá ser remetido à Direção Geral Competente.  --------------------------  

 ----------- Em seguida foi dado o uso da palavra ao Sr. Fausto Silva. ------------------------------------  

 ----------- Interveniente do Público, FAUSTO SILVA, começou por dizer que nunca deixava de 

participar em tudo o que dissesse respeito à sua Freguesia da Mamarrosa, sendo uma 

Freguesia pequena, não deveria ser desprezada como tem vindo a ser.  -------------------------------  

 ----------- Referiu que em plena campanha eleitoral, colocou a questão da construção dos Pólos 

Escolares, sendo o da Freguesia da Mamarrosa o último, tendo dito que era o último para não 

ser construído. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse esperar que efetivamente a construção do Pólo Escolar na Freguesia da 

Mamarrosa se realize, pois todos os outros Pólos Escolares estão a ser construídos nas outras 

Freguesias do Concelho, outros estão já em funcionamento, havendo ainda uma Freguesia que 

tem um Pólo Escolar em funcionamento e outro em construção.  -----------------------------------------  

 ----------- Acrescentou, que na Freguesia da Mamarrosa, nem sequer havia ainda o local para a 

construção, do referido Pólo Escolar. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse, que em plena campanha eleitoral, foi adquirida, pelo anterior Executivo, uma 

casa antiga na Freguesia da Mamarrosa, tendo sido esta demolida estando ainda no presente, 

na mesma situação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que na altura, da demolição, alertou o Sr. Presidente para que não 

colocassem no local chapas de zinco para tapar o que existia no dito terreno. Disse que 

efectivamente não colocaram as ditas chapas de zinco, mas também não foi efetuado qualquer 
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trabalho no local. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que existe um poço no referido terreno, que constitui perigo para a população, 

tendo já acontecido pequenos acidentes. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Falou ainda, de uma rua que estava orçamentada, mas por cento e oitenta e dois 

metros, não estava acabada. Acrescentou que passa numa rua na Freguesia de Bustos, que 

era uma rua digna do Concelho de Oliveira do Bairro, disse saber que não foi obra da Junta de 

Freguesia, mas como foram adquiridos terrenos, ficou um arruamento com principio, meio e fim, 

facto que não acontece na Freguesia da Mamarrosa. --------------------------------------------------------  

 ----------- Em tom de conclusão disse que as suas palavras foram de alerta a todos os membros 

da Assembleia, que a Mamarrosa existe e também merecia que se fizesse algo pela Freguesia.  

 ----------- Disse saber, que vai obter como resposta, que se tem investido na Freguesia da 

Mamarrosa, concordando e sabendo que o dito investimento tem sido feito no IEC, na Banda 

de Música, mas a Mamarrosa não era só o IEC e a Banda de Música. ----------------------------------  

 ----------- Acrescentou, que fica indignado quando vê o dinheiro que é investido, só por um dia, 

na passagem da Volta a Portugal em bicicleta pela Freguesia de Oliveira do Bairro e Oiã não 

sendo investida qualquer quantia para terminar os ditos cento e oitenta metros de estrada. ------  

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

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

dizendo que o assunto que iria tratar, já não seria a primeira vez que tinha sido falado na 

Assembleia Municipal e em reuniões de Câmara. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que o assunto dizia respeito aos resíduos gerados pela empresa “METALSA”.

 ----------- Disse ainda que tem sido abordado por munícipes, residentes nos arredores da dita 
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empresa, sito na Amoreira, que se encontram preocupados, disse ter relatos de moradores que 

dizem ter as couves do quintal aparecem cobertas de cinza, tendo receio de as comer ou 

mesmo dá-las aos animais e relatos de fumos e cheiros intensos naquela área. ---------------------  

 ----------- Referiu que era uma situação preocupante, uma situação de saúde pública a dois 

passos do centro da cidade de Oliveira do Bairro. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse saber que era um dossier que em tempos foi analisado pela Câmara Municipal e 

referiu que gostaria de saber qual o ponto da situação. ------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou, que seria importante dizer aos munícipes, se todas as regras ambientais 

estão a ser respeitadas e se a unidade industrial em questão não está a colocar em risco a 

saúde dos mesmos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que a segunda parte da sua intervenção estaria relacionada com a ADRA. -------  

 ----------- Colocou a questão relativa ao aumento da fatura da água que os munícipes de 

Oliveira do Bairro irão sofrer no ano de 2012. Questionou se a Câmara Municipal já teria feito 

alguma análise quantitativa de forma a apurar o valor percentual que irá incidir sobre os 

munícipes do Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que seria um aumento a acrescer ao que já se verificou em 2011 e que 

visa atingir a uniformidade de preços em 2014 no conjunto de Municípios que aderiram à 

ADRA. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que a segunda questão estaria relacionada com os compromissos que a ADRA 

assumiu com o Município de Oliveira do Bairro. Questionou se o que foi assumido estaria a ser 

cumprido, no que diz respeito aos investimentos na melhoria das redes de água e saneamento 

e também no que diz respeito ás verbas compensatórias que o Município esperava e 

contratualizou a receber, quer diretamente quer através de fundos estruturais. -----------------------   

 ----------- Referindo-se à última questão, dizendo que talvez fosse a mais difícil é tentar perceber 
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quais as garantias que os munícipes poderiam ter sobre o cumprimento do acordo, uma vez 

que teria sido um acordo para cinquenta anos, quando a privatização da ADP avançar. -----------  

 ----------- Acrescentou que é intenção do Governo avançar com a privatização da ADP, logo que 

a consolidação da empresa esteja efetuada. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- MÁRCIO OLIVEIRA - entregou a sua intervenção por escrito, pelo que se transcreve a 

mesma na sua íntegra: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Realizou-se no passado dia 2 e 3 de Dezembro de 2011, em Portimão o XIII 

Congresso da ANAFRE, que foi participado por 1300 Delegados e cerca de 500 Observadores 

Eleitos em representação de Juntas de Freguesias associadas da ANAFRE, e que constituíram 

assim o maior Congresso de sempre da história da Associação. Sob o tema “ As Freguesias na 

Reforma do Estado”, o Congresso debateu, de uma forma muito crítica e participada, os 

impactos do “Documento Verde da Reforma da Administração Local”, no futuro das Freguesias 

e na vida das populações. --------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- As considerações que de seguida teço resultam de um exercício de análise e 

interpretação das intervenções feitas pelos congressistas deste Congresso da ANAFRE, 

conjugadas com o conteúdo da imprensa audiovisual e escrita sobre o assunto, e ainda da 

minha própria visão da questão, apoiada num percurso académico de estudos socias e de uma 

prática profissional diversificada e de elevado contacto com o tecido social, empresarial e 

associativo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O reforço saudável do Municipalismo que o Documento Verde da Reforma da 

Administração Local começa por afirmar, encontra o seu expoente máximo na prática diária das 

Freguesias e dos Municípios, que ao longo dos anos têm sabido articular a sua actividade, 

privilegiando um relacionamento de cooperação institucional, que tem tornado mais forte e 

eficaz as respostas dadas às populações. O municipalismo é acima de tudo um movimento 

político e filosófico, que busca uma maior autonomia para os municípios e autarquias locais, 
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através da descentralização da administração pública. Sugere o Documento Verde que são as 

Freguesias as causas prováveis de “problemas e bloqueios” a este reforço de municipalismo, 

ignorando por completo as práticas diárias de voluntariado, cidadania, solidariedade social, 

protecção civil, ou outras vertentes de apoio comunitário que as Freguesias dinamizam. 

Equacionar o reforço do municipalismo à custa do sacrifício das Freguesias, da sua autonomia 

e do seu capital identitário é ter horizontes de análise curtos e prioridades duvidosas e 

questionáveis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Conforme se pode constatar pela análise do discurso dos principais intervenientes, 

juntamente com a necessidade desta reforma, surge sempre o argumento da conjuntura de 

crise financeira e a obrigatoriedade de implementação de medidas impostas externamente, tais 

como o combate ao endividamento e o controlo do despesismo. Um dos poucos dados 

concretos que podemos trazer a esta discussão é o valor das receitas do Orçamento de Estado 

que anualmente transitam para os Orçamentos das Juntas de Freguesias pela via do Fundo de 

Financiamento às Freguesia, que se cifra em termos percentuais em cerca de 0,1% do total da 

Despesa. Em nenhum momento as Freguesias são apontadas como responsáveis por parte do 

descontrolo das contas públicas. Ao contrário do Estado Central, do Sector Empresarial do 

Estado, das Câmaras Municipais ou das empresas Municipais, a esmagadora maioria das 

Juntas de Freguesias do país, nem sequer dividas têm, contudo, são estas as visadas por esta 

reforma. Ao equacionar a vertente financeira e a necessidade de controlo da despesa pública 

pondo em prática uma reforma administrativa às Freguesias que absorvem 0,1% da despesa 

do Orçamento do Estado, está-se a atacar um problema pelo seu lado mais saudável e 

sustentável. Como qualquer orçamento familiar que cada um de nós tem de gerir, pensar que 

se poupa dinheiro nos 0,1% das Freguesias corresponde a que cada um de nós, nas nossas 

vidas particulares e num cenário de aumento das despesas, cortemos num café ou num jornal 

por mês. Em ambos os casos é fácil perceber a ausência de impacto da medida adoptada. 

Porém, e sobre a vertente financeira da questão, importa ainda destacar as seguintes intenções 
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da Reforma Administrativa: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Aumento das áreas de intervenção sob a tutela de cada nova Freguesia criada – 

gera aumento de despesa com encargos com executivos a tempo inteiro e são gerados novos 

custos de deslocação de meios, pessoal, materiais e equipamentos. ------------------------------------  

 ----------- - Ausência de critérios de análise qualitativa ou de mais-valias existentes no território – 

geram desperdício de potencialização ou racionalização de recursos já existentes nos diversos 

lugares, aldeias, vilas ou cidades. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Conforme recente estudo científico promovido e lançado no terreno pela 

Universidade Lusíada, as Freguesias capitalizam ganhos de eficiência e eficácia, com uma 

relação custo/benefício de 1 para 4. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - É nas Freguesias que se encontram alguns dos mais felizes projectos sociais 

assentes em voluntariado, reflexo do rigor da gestão da coisa pública e da correcta seriação 

das prioridades. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- No que respeita à coesão territorial também referida na página 7 do Documento 

Verde, e tal como está escrito, essa promoção pressupõe a redefinição de um novo modelo de 

governação autárquica que simplifique as estruturas organizacionais, que reduza a despesa 

pública e que melhore a vida dos cidadãos, obviamente assente num modelo que não se 

encontra em parte nenhuma do Documento Verde. A crueza desse documento e as suspeitas 

sobre o futuro que assomam os delegados do XIII Congresso da ANAFRE passam muito pela 

falta de apresentação de um modelo de coesão territorial, que respeite culturas, serviços, 

tradições, hábitos, costumes, história, enfim, a especificidade local e que promova a melhoria 

de vida dos cidadãos. Sem estarem apresentados os caminhos a seguir, como se pode iniciar a 

viagem? Se a aglomeração de Freguesias referidas como pequenas, por si só funciona como 

factor de coesão territorial, não faria sentido falar também na divisão das excessivamente 

grandes? Estas são as dúvidas que se apresentam quando apenas se abordam critérios 
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quantitativos, como é o caso deste Documento Verde. A segunda razão pela qual este 

documento é dotado de crueza é pela ausência de dados qualitativos para a analise da reforma 

a implementar. Por todo o país serão aglutinadas Freguesias que têm sob a sua alçada um 

conjunto de serviços essenciais a uma determinada população, apenas porque têm 2 ou 3 

pessoas a menos daquilo que deviam de ter para se manterem ou porque distam meia dúzia de 

centenas de metros a menos daqueles a que deviam distar para se manterem. Em vez de se 

fazerem as contas para ver quem escapa a esta reforma ou quem foi apanhado pelo rigor dos 

números, julgo que fazia muito mais sentido estarmos todos a analisar quais os serviços e 

mais-valias de que cada Freguesia dispõe e que poderia disponibilizar para que outras 

Freguesias ou lugares pudessem beneficiar, potencializando assim o bem-estar das suas 

populações e limitando a necessidade de investimento público a nível central ou municipal. -----  

 ----------- Uma das perversidades que encontro na análise do Documento Verde prende-se com 

a definição dos critérios e sua implementação às Freguesias. Se os Municípios têm origem nas 

concessões dos primeiros forais, já as Freguesias têm a sua génese na criação das primeiras 

paróquias, ligadas aos tempos do povoamento ordenado pelos nossos primeiros Reis. Ao longo 

da história, passando de monarquia a república e com um período de ditadura relativamente 

longo, as Freguesias subsistiram, com identidade própria e com as suas funções específicas, 

ditadas pela especificidade local e regional, mas sempre em comunhão com o princípio da 

melhoria da qualidade de vida dos seus fregueses e como última linha de defesa na 

sobrevivência da sua comunidade. Têm portanto uma marca própria na história suficientemente 

forte para que não vejam agora os seus destinos dependentes da classificação do município a 

que pertencem, obviamente sem qualquer tipo de desprimor para os municípios. Freguesias e 

Municípios são entidades cooperantes e solidárias mas autónomas e com historial próprio. O 

que se verifica é que os critérios apresentados pelo Documento Verde ignoram essa 

especificidade e fazem depender o destino da totalidade das Freguesias, tendo por base uma 

classificação atribuída ao Município. Só assim se entende o que se perspectiva para o 
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Concelho de Barcelos: existem 89 Freguesias e todas as 89 serão aglutinadas pela influência 

exercida pelo nível de classificação que os critérios de avaliação ditaram para o Município de 

Barcelos. O mesmo se passa no nosso Concelho de Oliveira do Bairro, mas com resultados 

inversos: todas as Freguesias se mantêm por influência dos critérios de análise para efeitos de 

classificação do Município. -------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Mas na génese do trabalho realizado numa Junta de Freguesia está o trabalho de 

proximidade para com o freguês. Sejam projectos sociais, educativos, culturais, recreativos, ou 

mesmo no apoio administrativo, de orientação, informação ou aconselhamento, a maior 

proximidade é reconhecidamente uma imagem de marca das Juntas de Freguesia. Em muitos 

casos, é o Presidente da Junta de Freguesia o único elo de ligação entre o cidadão anónimo 

com um problema e o Poder instituído capaz de resolver esse problema. Quase todos 

conhecem o Presidente da Junta, e a ele recorrem mesmo quando sabem que não é ele quem 

pode resolver o problema. É a Junta de Freguesia que leva a nossa democracia mais longe, a 

casa das pessoas. A dimensão de escala que a Reforma Administrativa pretende atingir faz 

perigar o valor essencial de proximidade a um ponto tal que, a médio e longo prazo, temo, faça 

parecer a politica e os seus agentes como entidades abstractas pelas quais não valha a pena 

votar por tão longe estarem. Considero que radicalismos nesta reforma podem levar ao 

aumento brutal da abstenção em eleições futuras, à descrença nas políticas a seguir pelos 

Governos da República e à aceitação acrítica da cristalização de problemáticas como a 

interioridade, a ruralidade, envelhecimento, empobrecimento, marginalização, etc. -----------------  

 ----------- Tendo por base estas e outras considerações, foram proferidas mais de 100 

intervenções e apresentadas para votação do XIII Congresso ANAFRE, um total 17 Moções 

Estratégicas, das quais 12 vieram a ser aprovadas, no seguimento das quais foram postas a 

votação as principais conclusões que passo a citar: ----------------------------------------------------------  

 ----------- “- A ANAFRE e as Freguesias rejeitam, claramente, a Reforma da Administração Local 

proposta no Documento Verde. -------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- - A ANAFRE e as Freguesias entendem que o “Documento Verde” não preconiza um 

modelo adequado à realidade social portuguesa nem garante ganhos de eficácia e eficiência 

para o Poder Local. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - A ANAFRE e as Freguesias entendem que o modelo de Reforma do Poder Local 

deve obedecer ao princípio democrático da consulta popular e auscultar as populações. ---------  

 ----------- - A ANAFRE e as Freguesias querem ver clarificada a partilha das competências 

próprias e reforçado o seu elenco, através da conversão das competências delegadas em 

próprias das Freguesias. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Os Protocolos de Delegação e Contratualização de Competências, quando existam, 

deverão ter carácter universal e veicular as partes para todo o mandato. -------------------------------  

 ----------- - Entendem a ANAFRE e as Freguesias que o modelo eleitoral actual, quanto à 

constituição dos Órgãos das Freguesias, é adequado, necessitando apenas, de alguns ajustes 

na constituição do Órgão Executivo. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - As Freguesias e a ANAFRE exigem que nada impeça os Presidentes de Juntas, 

Membros das Assembleias Municipais por inerência, de participar em todas as votações 

naquele Órgão, como Membros de pleno direito. --------------------------------------------------------------  

 ----------- - A ANAFRE pugnará pelo cumprimento rigoroso da Lei das Finanças Locais, 

garantindo, em simultâneo, que seja integralmente cumprida a Lei n.º 11/96, de 18 de Abril. -----  

 ----------- - A ANAFRE empenhar-se-á na proposta de alteração legislativa que ordene a 

restituição do IVA suportado pelas Freguesias nos Serviços Sociais que presta às populações, 

à semelhança do regime para IPSS e Comunidades Religiosas. ------------------------------------------  

 ----------- - A ANAFRE promoverá a clarificação e abolição das normas do Orçamento de Estado 

que determinam a retenção das verbas do FFF de algumas Freguesias para o Serviço Nacional 

de Saúde. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- - A ANAFRE garantirá a dignificação do Mandato dos titulares dos Órgãos da 

Freguesia, promovendo a revisão dos cargos, face às novas competências a atribuir às 

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

 ----------- Posta à votação dos 1300 delegados ao Congresso, o documento que contemplava as 

conclusões que enunciei, mereceu a aprovação por maioria dos presentes, sem votos contra e 

apenas duas abstenções de dois presidentes de Juntas de Freguesias que acumulam o cargo 

de Deputados da Assembleia da República. Este largo consenso, praticamente unanimidade, 

incluiu obviamente a Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, que representada pela minha 

pessoa, se revê em tais considerações. Contudo, apenas na próxima Assembleia de Freguesia 

de 20 de Dezembro será aprovado o documento com o texto que vinculará a Junta de 

Freguesia de Oliveira do Bairro a uma posição oficial, a qual farei chegar ao Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal para que proceda em conformidade.” -----------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou, que quanto à sua intervenção escrita, referiu tudo o que queria transmitir 

aos seus colegas deputados, mas disse que gostaria de deixar uma consideração final, apesar 

de não estar escrita. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que o que passou nos meios de comunicação social, as manifestações 

inflamadas dos Sr
s
. Presidentes de Junta e apupos ao Sr. Ministro, revela um pouco do que foi 

o espírito vivido de exaltação durante o atrás referido Congresso.  ---------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que talvez não tivesse sido a melhor imagem que se poderia passar, mas 

naquele Congresso estava representado o povo de Portugal e que o povo reage de acordo com 

os estímulos que lhe são provocados. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que era seu entender, muito pessoal, que se a referida Reforma, for melhor 

explicada se for claramente percetivel para todos os agentes envolvidos quais serão os ganhos 

concretos, reais que se poderá vir a ter com a referida Reforma, não serão todos contra a 

Reforma Administrativa. A Reforma será necessária e todos os Presidentes de Junta têm 
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consciência disso, mas a forma como foi apresentada e os termos na qual é feita a discussão 

não foram os mais corretos. ------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- VITOR LOUREIRO – entregou a sua intervenção por escrito, pelo que se transcreve a 

mesma na sua íntegra: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Na rua Padre Acúrcio nos terrenos em frente e ao lado da ETAR do Cercal, há ali 

uma situação de alguma maneira perigosa. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quando se circula no sentido Cercal que nos fica a ETAR do lado direito está ali um 

recanto antes da regueira foreira com um muro. Pois com uma placa de betão em cima da 

regueira e com o recuo do muro poderá evitar-se ali um qualquer acidente. ---------------------------  

 ----------- A área circundante á ETAR existe ali um desnível bastante acentuado em relação á 

rua Padre Acúrcio o que também poderá ali cair uma qualquer viatura e com um pouco de 

enchimento e nivelar o piso teria outro aspeto”. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO OLIVEIRA – começou por reforçar a intervenção do seu colega de bancada 

Deputado Armando Humberto, com um acréscimo ao esclarecimento relativo aos cheiros 

oriundos da empresa METALSA. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que desde há oito dias atrás, à data da presente Assembleia, que ao entrar na 

entrada Norte da cidade de Oliveira do Bairro, rotundo do LIDL, se têm sentido cheiros muito 

intensos a fossa, sendo incomodativos para os transeuntes e mais para quem para no 

hipermercado a fim de efetuar as suas compras, ou para quem trabalha naquela zona. -----------  

 ----------- Disse desconhecer a origem de tais cheiros, mas que permanecem bastante intensos.

 ----------- Falou da rua ao lado das Caleiras Duarte e Vieira, junta à Plantavem e à Linha 

Cerâmica, dizendo que é uma rua que está isenta de toponímica, não existindo nenhuma placa 

identificativa do nome da referida rua e sendo uma rua municipal e devidamente asfaltada, em 

sua opinião seria importante identificá-la. ------------------------------------------------------------------------ 

 ----------- Referindo-se à mesma rua, acrescentou que, junto à saída da fábrica das caleiras 
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para entrar na estrada nacional 235, tem sido um problema devido à fraca visibilidade, 

acrescentando que se fosse em noites de nevoeiro ainda se piorava a situação, referiu também 

que as bermas estão completamente tapadas com silvas e outros arbustos que nada ajudam a 

sua apresentação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mencionou também, a Rua Quinta dos Duartes, que residindo na mesma, tem notado 

que a varredora, que normalmente é dispensada à Freguesia de Oiã, não passa na dita rua há 

muitos anos, acrescentando que muitas vezes a limpeza da rua é feita por si, junto à sua 

habitação, havendo locais que estarão mesmo a necessitar de intervenção no âmbito da 

limpeza.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Falou ainda dos prédios em frente ao Edifício Público, que não estão ligados á rede de 

saneamento, dizendo que tem havido reclamações, que têm chegado à Câmara Municipal, de 

moradores, que receberam faturas correspondentes ao serviço de saneamento. Foram 

efectuados pedidos para que os serviços camarários não enviassem mais faturas de 

saneamento e para que fossem ressarcidos os moradores que já pagaram o serviço 

indevidamente, pois disse que o saneamento, do referido prédio, está a céu aberto. ---------------  

 ----------- Disse querer deixar este reparo em nome dos moradores do atrás referido prédio, ao 

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

 ----------- JORGE GRANGEIA – dirigindo-se ao Presidente do Executivo Municipal, questionou 

se após alguns meses passados, já teria dados para informar a Assembleia, do custo da 

realização da Fiacoba e da Feira do Cavalo. --------------------------------------------------------------------  

  ---------- Questionou ainda o Presidente do Executivo, após a conclusão da Casa da Cultura Dr. 

Alípio Sol, qual seria a postura de apoio por parte da Câmara Municipal ás restantes entidades 

que dispõem de auditórios para eventos de teatro e cultura, tendo uma Associação no Silveiro e 

o auditório da Junta de Freguesia de Oiã.  -----------------------------------------------------------------------    

 ----------- Acrescentou que se houvesse apoio, se não seriam entidades a mais a fazer o 
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mesmo, quando em outros concelhos, as entidades homólogas estão a passar por algumas 

dificuldades, dado à situação atual do Pais, as pessoas tendem em poupar. --------------------------  

 ----------- PEDRO CARVALHO – começou por dizer que o Concelho da União Europeia instituiu 

em 2011 com sendo o ano Europeu das atividades voluntárias que promovam uma cidadania 

ativa. ----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Disse que a Câmara Municipal se tinha empenhado em várias iniciativas ao longo do 

ano, promovendo o “Banco Voluntário Local”, assinalou ainda o início de uma formação em 

voluntariado social para assinalar o “Ano do Voluntariado”, no dia da presente Assembleia. ------  

 ----------- Referiu que sendo a presente Assembleia, a última do ano de 2011, disse não querer 

esquecer todos aqueles que são motivados pela sua consciência ao oferecer á comunidade um 

tempo de gratuitidade desinteressada. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Lembrou todas as pessoas que usam uma máxima muitas vezes ouvida nas 

Freguesias do Concelho “temos de ser uns para os outros”, diz tornar-se desconcertante a 

forma de vida dessas pessoas, sendo felizes inspiram outras pessoas.  --------------------------------  

 ----------- Congratulou-se, com o crescimento de uma nova consciência Social, que está na base 

do voluntariado, manifestando o seu profundo reconhecimento e apreço pelos milhares de 

voluntários que no Concelho de Oliveira do Bairro, ao serviço das Associações, coletividades 

ou movimentos e outros que de uma forma silenciosa, o fazem, dando firmeza á esperança 

neste tempo exigente de novo humanismo. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em tom de conclusão, agradeceu ás milhares de pessoas que são voluntárias e fazem 

a diferença. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – dirigindo-se ao 

Presidente do Executivo Municipal, disse ter tido acesso ao pedido original, datado de 13 de 

Janeiro de 2010, bem anterior ao documento que foi publicado em Diário da República, da 

empresa “José Aldeia Lagoa e Filhos, S.A.”, relativamente à área, denominada pela empresa 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 09.12’11   19|82 

por Palhaça. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Disse ter verificado que a área de implantação, que a empresa solicitava para fazer a 

prospeção e pesquisa de caulinos, seria um pouco inferior à área atual. Disse ainda que após 

pesquisa, verificou que houve uma diminuição de área na Freguesia de Nariz, para a referida 

prospeção de caulinos, acrescentando essa diminuição foi resultante da intervenção do 

Município de Aveiro.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou assim, o Presidente da Câmara Municipal, se relativamente ao pedido 

inicial, que atrás referiu, o Município de Oliveira do Bairro teria sido consultado, ou informado e 

se o foi qual o tratamento dado ao assunto.  --------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – deu de seguida o uso da palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, a fim de 

proceder ás respetivas respostas. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

questionou o Presidente da Assembleia Municipal, se lhe era permitido responder às 

intervenções do público.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – dirigindo-se ao Presidente da Câmara Municipal, respondendo á sua questão, disse 

que relativamente á exposição feita pelo Dr. Óscar Santos, este já teria recebido a respetiva 

informação da Associação Chão Verde, presumindo que dará o destino e os procedimentos que 

a situação exigiria. Pelo facto atrás exposto, disse não achar relevante qualquer tipo de 

comentário na presente Assembleia.  -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que diz respeito á intervenção do Sr. Fausto Silva, disse que o Presidente da 

Câmara já tinha respondido, anteriormente, ás mesmas questões, não achando por isso ser 

necessário responder mais uma vez, sobre o mesmo assunto que o importante seria passar 

das palavras aos atos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Acrescentou que o Presidente da Câmara Municipal, teria a possibilidade de 

responder, por escrito, ás questões formuladas pelo público, de qualquer forma se o mesmo 

pretendesse responder ou tecer algum comentário ás atrás referidas intervenções, lhe era 

permitido neste período.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

disse que dado o entendimento do Presidente da Mesa da Assembleia, se dispensava de 

responder e que naturalmente a melhor resposta seria com os atos e esses falam por si. ---------  

 ----------- Referiu que não tinha conhecimento de ter dado entrada na Câmara Municipal, 

qualquer comunicação da Associação “Chão Verde”, representada na presente Assembleia 

pelo Dr. Óscar Santos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à intervenção do Membro da Assembleia Armando Pinto, relativamente à 

primeira questão, que posteriormente foi colocada de forma diferente pelo Membro Acácio 

Oliveira, disse que era um assunto que já tinha vindo ao Sr. Vereador, à Câmara Municipal, à 

Reunião de Câmara, mas há um tempo a esta parte, disse que o assunto não tem vindo nem à 

Câmara nem ao Sr. Vereador do Pelouro e disse estranhar, que sendo um assunto tão 

preocupante, não haja intervenções nas reuniões de Câmara abertas ao público. Lamentando 

assim que as pessoas não se dirijam aos sítios certos, aos Vereadores, ás reuniões de Câmara 

trazer estas situações.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Respondendo à questão, se os munícipes podem estar tranquilos, disse que segundo 

as últimas indicações da Inspeção Geral do Ambiente, que informou da monitorização que ia 

fazendo, sim os munícipes podem estar tranquilos, porque essa monitorização dizia que 

cumpria todos os parâmetros. Mas disse remeter essa resposta à Inspeção Geral do Ambiente, 

entidade máxima a nível Nacional, sobre o assunto em questão. -----------------------------------------  

 ----------- Acrescentou, que irão continuar a estar atentos para que sejam cumpridas todas as 

normas, estando em causa a saúde pública. --------------------------------------------------------------------  
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 ----------- No que diz respeito á ADRA sobre a percentagem dos aumentos, disse que até ao 

momento, esperando que assim continue, têm sido cumpridos todos os pressupostos por si 

transmitidos à Assembleia Municipal e aos seus colegas do Executivo Municipal, quer nas 

percentagens de atualização, quer nas transferências das compensações negociados, estando 

estas a ser cumpridas pela ADRA, disse estar em Orçamento, documento que iria ser analisado 

e deliberado na presente Assembleia, uma tranche que de acordo com o contrato seria para 

2012.----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão de outros compromissos, disse já existiram investimentos efetuados 

no Concelho, sendo os de maior monta realizados na Freguesia de Bustos, outros que estão 

em negociação permanente de forma a exigir que sejam realizados. ------------------------------------   

 ----------- Relativamente à questão das comparticipações do QREN, por investimentos que já 

haviam sido levados a efeito, após 2007, no Município de Oliveira do Bairro, nessa matéria 

disse que foram candidatos, foram aprovados, já foram solicitados os documentos 

comprovativos da despesa tendo já sido enviados, estando para o POVT para a respetiva 

certificação.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão da privatização, disse que na última segunda-feira, o Município 

esteve presente na Assembleia Inter-Municipal, tendo o Sr. Presidente da Comunidade da 

Região de Aveiro, tecido algumas informações, entre as quais referiu a necessidade da 

unanimidade de todo o capital para qualquer alteração, disse ser verdade que se fala e a Sr. 

Ministra tornou publico a possibilidade de vir a privatizar a ADP, sendo ela acionista maioritária 

nessa sociedade com certeza que os outros sócios ou acionistas, terão de se pronunciar, mas 

também disse que esta operação não seria, seguramente, tão rápida quanto estaria, 

eventualmente o Governo ou a Ministra a desejar, sendo necessário fazer uma certa operação 

de reestruturação muito significativa ao nível da ADP e dizer que a ADRA no grupo ADP seria 

como uma gota de água no oceano. -------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Disse ainda que quando se torna público que os Municípios devem 400.000.000,00€, 

à ADP, os onze Municípios que fazem parte da ADRA, não devem nada à ADP.  -------------------  

 ----------- Felicitou a intervenção do Presidente da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, 

Márcio Oliveira, por ter conseguido resumir, de uma forma muito expressiva, o que terá sido o 

decurso e as conclusões do XIII Congresso da ANFRE.  ----------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à intervenção do Membro da Assembleia Vitor Loureiro, disse conhecer 

bem a zona que foi referida, disse ter orçamentos em sua posse para alargar o pontão mas 

disse entender haver outras prioridades no Concelho, sendo verdade que o arruamento não 

estreita, apesar de dar essa impressão, por existir a ponte que quando foi construída não foi tão 

larga como devia e sobre o desnível disse estar atento, acreditando que haverá situações no 

Concelho mais necessitadas de intervenção, ficando assim o registo. -----------------------------------  

 ----------- Em relação á intervenção do Membro da Assembleia Acácio Oliveira, disse que os 

outros mãos cheiros, pelo que ouviu, não se prendiam com a atividade da empresa METALSA, 

uma vez que referiu maus cheiros de fossa, disse que iriam estar atentos, poderia também ter 

sido alguma situação pontual. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que à toponímia da rua, junto ao Duarte e Vieira, que vai dar rua das Sudas, diz 

respeito, disse não ter presente se tem ou não nome atribuído ou se falta apenas a placa. Disse 

ter tomado nota para averiguar. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a rua das Quintas do Duarte e a varredora, informou que a varredora estava 

concebida para circular em ruas mais urbanas, onde existam lancis e passeios, com todo o 

respeito por todas as áreas e que a mesma circula todos os dias, tentando que o centro dos 

lugares tenham uma assiduidade maior na sua passagem. Acrescentou que na referida rua, lhe 

parecia que necessitava de uma intervenção por parte da Junta de Freguesia de Oiã, com outro 

tipo de limpeza de valetas.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à questão levantada, sobre o Edifício em frente ao Edifício Público, 
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disse que as situações que têm sido expostas, têm sido devidamente analisadas e têm 

merecido a necessária resposta, disse ainda que por vezes poderá não ser a resposta que o 

munícipe desejaria ouvir, mas que a Lei tem sido cumprida. -----------------------------------------------  

 ----------- Quanto à afirmação do saneamento do dito Edifício, se encontrar a céu aberto, disse 

que quanto estava informado, era uma situação que estava colmatada, e que sucedeu quando 

existia o silvado entre o Edifício Público e a Casa Verde. ---------------------------------------------------  

 ----------- Agradeceu a intervenção do Membro da Assembleia Jorge Grangeia, dizendo que as 

contas da Câmara Municipal estão feitas todos os dias, logo as contas da FIACOBA e da Feira 

do Cavalo também estão. Informou que disse numa reunião de Câmara que o resultado do 

investimento efetuado, as despesas que o Município teve, foi menor, significativamente, do que 

nos anos anteriores. Disse ainda que não tinha presente números concretos, mas se o Membro 

da Assembleia Jorge Grangeia, achasse que era importante saber números, estava à vontade 

para consultar as contas. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ter achado piado á questão relativa à Casa da Cultura, disse que não gostava 

de antecipar cenários, tendo seguramente um ano pela frente. Respondeu que quando a casa 

da cultura estiver pronta funcionará. Irá funcionar na cidade sede do Concelho de Oliveira do 

Bairro, com umas condições como nunca existiu um edifício para esse fim. Disse desconhecer 

o que se passa nos outros Municípios, conhecendo muito melhor o Concelho de Oliveira do 

Bairro, mas tem conhecimento que no Concelho a frequência e a assiduidade e a regularidade 

com que são levados a efeito espectáculos de alguma dimensão, têm estado salas cheias. As 

pessoas que querem ir vão e pagam e a Câmara Municipal estará presente para apoiar, 

acrescentando que enquanto estiver no cargo que ocupa, a educação e a cultura merecerão 

dos principais apoios que a Câmara poderá dispensar. ------------------------------------------------------  

 ----------- Agradeceu a evidência trazida pelo Membro da Assembleia Pedro Carvalho, dizendo 

que o voluntariado seria sempre importante, mas nas épocas, nesta conjuntura, muito mais. 

Disse que regista com muito agradado e com respeito, quem se disponibiliza para no chamado 
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Voluntariado e também naquele que também é Voluntariado mas é designado por Associações, 

tanto trabalho, tanto tempo do seu tempo em prol dos outros. ---------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à questão levantada pelo Membro da Assembleia Municipal André 

Chambel, disse que de acordo com a pergunta que suscitou, disse que não tinha conhecimento 

de ter dado entrada na Câmara Municipal, nenhum documento relativo ao assunto em questão 

e que consequentemente essa seria a sua resposta. ---------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida o Membro da Assembleia Municipal André Chambel, solicitou o uso da 

palavra ao Presidente da Mesa da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – questionou o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, se 

não havia uma proposta apresentada pelo PS, relativamente à prospeção de caulinos, que 

deveria ser apreciada, analisada e votada, uma vez que na última Assembleia este assunto 

tinha passado para a presente Assembleia. ---------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – dirigindo-se ao Membro da Assembleia Municipal André Chambel, disse que pela 

leitura que fez da última Assembleia, era que a Bancada do PS tinha retirado a proposta.  -------  

 ----------- Acrescentou que se a Bancada do PS, não retirou a proposta, este seria o período 

para ser apresentada a proposta, discutida e votada. --------------------------------------------------------  

 ----------- Deu de seguida a palavra à Bancada do PS, a fim de apresentar a proposta relativa à 

prospeção dos caulinos.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO PINTO – disse que não tinha referido nada devido ao facto 

de a proposta não ter sido enviada aos membros da Assembleia Municipal, agradecendo a 

oportunidade que lhe foi dada, para a apresentação da mesma. ------------------------------------------  

 ----------- Disse que a proposta apresentada, era uma proposta simples e foi uma consequência 

da análise feita da possível exploração de caulinos no Concelho de Oliveira do Bairro e os 
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problemas que a mesma levanta. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que analisados os efeitos negativos, nomeadamente o impacto ambiental 

deixado pelas futuras crateras, que todos sabem que seria economicamente difícil a reposição 

dos solos e da zona verde, e pela afetação dos recursos hídricos, nomeadamente pelo impacto 

nos mesmos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que o impacto na vida das pessoas através dos ruídos e poeiras e o 

impacto nas vias de circulação, com o aumento significativo do tráfego de veículos pesados. ---  

 ----------- Foram também considerados os efeitos positivos, nomeadamente a criação de 

emprego, que parece pouco significativa, os benefícios económicos para o Município, assim 

como o impacto na competitividade do tecido industrial da região, sendo aspetos que estão 

pouco claros e não estão minimamente quantificados, fez-se assim uma análise bastante 

negativa, sobre a possível exploração de caulinos.  -----------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que um Concelho com território pequeno, e onde a população se distribui mais 

ou menos uniforme por todo o território, dificilmente terá uma aptência por este tipo de 

explorações e dificilmente estas explorações poderão ser consideradas estratégicas para o 

desenvolvimento do Concelho de Oliveira do Bairro. ---------------------------------------------------------   

 ----------- Referiu, que os aspetos negativos pesam muito mais que os positivos, fazendo 

referência ao que disse o Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro na última 

Assembleia, que disse que os aspetos positivos pesavam mais que os negativos, disse que 

respeita a opinião e até admira a frontalidade com que se defendem as opiniões.  ------------------  

 ----------- Disse então, que a Bancada do PS, apresentou uma proposta que incluía dois pontos;  

 ----------- O primeiro ponto consistia na formalização de uma reclamação para a Direção de 

Energia e Geologia. Acrescentou que este ponto tinha sido neutralizado, quando a Assembleia 

votou pela não-aceitação da proposta e a consequente expiração do prazo, acabando por 

neutralizar a pretensão, sem que chegasse a ser discutida -------------------------------------------------  
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 ----------- O segundo ponto consistia na criação de uma Comissão de Acompanhamento do 

referido processo, estando este ponto assegurado através da proposta do CDS que ao 

contrário da proposta do PS, pode ser discutida e votada na última Assembleia Municipal. -------  

 ----------- Referiu que os eleitos do PS, avançaram eles próprios com a formalização da 

reclamação do primeiro ponto. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que refletiu sobre o que tinha acontecido, e em sua opinião, aprovar a proposta 

do PS, na presente Assembleia Municipal, seria um faz de conta, uma vez que o primeiro ponto 

estaria garantido e o segundo não tinha significado, não sendo possível a sua execução. --------  

 ----------- Disse que pelo exposto, a Bancada do PS retira a proposta. -----------------------------------   

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

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

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

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

disse que estaria disponível para prestar os esclarecimentos necessários, que se justifiquem. --  

 ----------- Acrescentou que gostaria de focar alguns ponto, adicionando-os ao que consta da 

Atividade escrita. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Fez assim uma referência muito positiva da visita de Sua Ex.ª o Sr. Presidente da 

República ao Concelho de Oliveira do Bairro, a 07 de Outubro de 2011. Querendo registar o 

empenho de todos, a participação que em muito dignificou, a seu ver, o Concelho de Oliveira do 

Bairro, perante o mais alto magistrado da Nação. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu nota, que foi recebido o visto do Tribunal de Contas, para a Casa da Cultura, em 

construção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que a verba atribuída do QREN, para a casa da cultura, advinha da 

contratualização esgotando o plafom, ou seja existia, de grosso modo, 1.600.000.00€ para o 
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investimento, pelo facto de a Câmara estar em perfeita condição, sendo uma das poucas 

Câmaras que o estava, no âmbito da SIRA, Oliveira do Bairro e Sever do Vouga, dada a 

dimensão de alguns investimentos, permitiu que se pudesse alavancar, aumentando em mais 

cerca de outro tanto o financiamento da obra, vindo do QREN. Reafirmou, que não era dinheiro 

do Estado, não era dinheiro dos munícipes é dinheiro que a Câmara tem direito não deixando 

de lutar por ele.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que em relação ao plafom, no âmbito da SIRA, este é excedido em cerca 

de 50%.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deixou uma nota final, dizendo que a inspeção realizada à Câmara Municipal da 

Inspeção Geral de Finanças já tinha sido concluída, e foi enviado o projeto de relatório onde 

nada de extraordinário ou relevante constava, foi elaborado o contraditório e foi remetido, 

estando a aguardar o relatório, para que seja dado conhecimento aos Vereadores e ao 

Presidente e Membros da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------   

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

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

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

 ----------- DINIS BARTOLOMEU – começou por dar os parabéns à Câmara Municipal, por obra 

que está a executar, na requalificação da estrada 383 em Perrães, acrescentou que era uma 

obra que deveria ser requalificada pela EP, mas que a Câmara Municipal está a fazer uma 

intervenção que é digna de registo. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deixou uma pequena nota, dizendo que não sabe se foi lapso, “Arranjos 

Urbanísticos…” “…Largos do Salão e Pousios”, disse que provavelmente estaria concluído o 

projeto, porque a obra não está concluída nem iniciada. -----------------------------------------------------  

 ----------- Disse que também digna de registo, foi a inauguração do Pólo de Leitura, Auditório e 

Biblioteca no dia 7 de Outubro do corrente ano. Sendo verdade que a presença do Sr. 
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Presidente da República, a todos honrou, agradecendo a todos os autarcas que estiveram 

presentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu também o ano Internacional da Química, que foi levada a efeito para todas as 

crianças do 3.º Ciclo do Ensino Básico, no Auditório da Junta de Freguesia de Oiã. Acrescentou 

que foi uma iniciativa muito positiva, tendo o auditório estado, por duas vezes cheio. Deu os 

parabéns à Câmara Municipal por ter promovido esta iniciativa que se mostrou interessante 

para os que estiveram presentes. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mencionou uma obra, que disse feita em tempo record, o arruamento que dá acesso à 

escola integrada em que rapidamente a Câmara Municipal colocou o produto fresado, 

remediando bem, mas mais importante foi o facto de ter electrificado o arruamento. 

Acrescentou que o Executivo foi sensível a todas as reclamações que foram feitas, tanto á 

Junta de Freguesia como ao próprio Presidente da Câmara, aos autarcas presentes que 

também demonstraram as suas preocupações. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Deixou ainda um apelo, dizendo que o fresado, se solta e na curva fechada, existente 

no atrás mencionado arruamento, está-se a tornar perigoso. Apelou para que a niveladora e o 

cilindro pudessem ir ao local para consolidarem mais um pouco o piso. --------------------------------  

 ----------- Relativamente ao que foi abordado pelo Membro da Assembleia Municipal, Acácio 

Oliveira, no que diz respeito à rua junto á Plantavem e à falta de toponímia, disse que a rua 

tinha nome apesar de não se recordar do nome da mesma e que tem em sua posse a placa 

para colocar na referida rua. Quanto á sua limpeza disse já ter dado ordens para que fosse 

realizada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que diz respeito à Rua Quinta dos Duartes, informou o Membro da Assembleia 

Municipal Acácio Oliveira, que a equipa de limpeza da Junta de Freguesia de Oiã, passará na 

mesma para efetuar a sua limpeza. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- DUARTE NOVO – começou por dizer que já expôs o assunto que vai falar, várias 
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vezes à Câmara Municipal, disse saber que está previsto, mas não quis deixar de falar 

novamente, que é a questão do alcatroamento de alguns arruamentos da Freguesia de Bustos. 

Acrescentou que foram concluídas as obras de saneamento, pena é não estar em 

funcionamento o serviço de saneamento, que há muito deveria estar ligado pois o nível freático 

da Freguesia é muito baixo e as pessoas têm que pagar para que sejam escoadas as fossas. 

Disse ainda que a obra na zona da Vala ficou aceitável, não ficando perfeita tendo danificado 

em muito os arruamentos que se estão a tornar intransitáveis.  -------------------------------------------  

 ----------- Referiu que a Rua Jacinto dos Louros, uma das ruas nobres da Freguesia de Bustos, 

não tem muitos buracos mas tem um problema de iluminação publica, disse que a Câmara 

Municipal já tinha tratado de alguns postes que estavam tombados substituindo-os, contudo, 

disse que muitos deles se encontram virados para trás, prendendo-se com algumas 

dificuldades que advêm do próprio material. Referiu que já contactou com a EDP e a 

informação que obteve é que a situação terá que ser tratada entre a Câmara Municipal e a 

EDP. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á Atividade Municipal, disse que após a leitura que fez, verificou a 

abertura de concursos para arranjos de zonas envolventes, alguns parques e disse não ter visto 

a zona envolvente ao parque infantil em Bustos. Questionou assim o Presidente da Câmara 

Municipal se seria feito um concurso à parte, ou se estaria diretamente relacionado com o que 

já esta a decorrer para a recuperação do polidesportivo.  ---------------------------------------------------  

 ----------- CARLOS VIEGAS – entregou a sua intervenção por escrito à Mesa da Assembleia 

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

 ----------- “Apresento a todos os meus melhores cumprimentos fazendo votos, para que a época 

de Natal e Ano Novo, que se aproximam, possam ser vividas com paz, amor, solidariedade 

entre os homens, mas sobretudo com a Graça de Deus. ----------------------------------------------------  

 ----------- Da atividade Municipal, que temos presente, gostaria de realçar alguns pontos que 
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constam da Informação e outros também importantes cuja omissão, não nos impede aqui de 

focar e tratar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E vou começar por aqueles, que pela leitura que fiz, encontro a sua omissão:------------  

 -----------  a) Início do Ano Letivo, nas Escolas de Oliveira do Bairro; -------------------------------------  

 ----------- Foi com normalidade e sem sobressaltos que a 15 de Setembro de 2011, se iniciou a 

abertura do ano letivo 2011/2012. A Câmara Municipal esteve atenta a mais este início de novo 

ano letivo e desenvolveu todos os esforços para que o mesmo, e dentro da sua área de 

responsabilidade, ocorressem com toda a normalidade. -----------------------------------------------------   

 ----------- Salientamos o esforço colocado nesta área por todo o Executivo, mas particularmente 

pela Senhora Vereadora que detêm o Pelouro da Educação. ----------------------------------------------  

 ----------- b) Visita de Sua Excelência o Senhor Presidente da República ao Concelho de 

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

 ----------- Aparte de duas menções sectoriais, e que constam nas páginas 32 e 34, parece-me 

que nada mais consta, sobre a visita do Senhor Presidente da República ao Concelho de 

Oliveira do Bairro, Senhor Professor Dr. Aníbal Cavaco Silva, ocorrida em 07 de Outubro de 

2011, onde foi recebido entusiasticamente pela população presente em significativo numero, 

que na Sessão Solene nos Paços do Concelho, que na inauguração da Junta de Freguesia de 

Oiã, Biblioteca, Pólo de Leitura e Auditório, Pena é que o tempo da visita fosse tão curto. Por 

isso lanço aqui um desafio, para que o Senhor Presidente da Câmara, estenda de novo o 

convite ao mais alto responsável Nacional, para o agendamento de nova visita mas com mais 

tempo e programa para estar entre nós de modo a conhecer presencialmente as nossas 

potencialidades e carências, no tecido Económico, Industrial, Comercial e Agricultura, na área 

Cultural e Associativa, passando pelas boas práticas de Solidariedade e Assistência Social 

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

 ----------- c)Na página 26 – Utilização dos TOB -----------------------------------------------------------------  
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 ----------- Embora fruto da conjuntura difícil que o País e particularmente as famílias atravessam 

é de salientar a crescente utilização deste meio de Transporte que a Câmara Municipal colocou 

á disposição dos Munícipes, mediante uma comparticipação financeira por parte dos mesmos, 

diminuta e que segundo os dados presentes, foi utilizado em Maio por 1.547 pessoas, ainda 

bem longe do ideal, que seria a sustentabilidade própria e o seu contributo ambiental tão 

significativo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- d)Museu de Etnomúsica da Bairrada, página 30 ---------------------------------------------------  

 ----------- É com satisfação que leio os dados objetivos que nos são dados nesta uniformização 

e que apontam não só para o constante aumento do espólio arrecadado, mas sobretudo para o 

interesse manifestado no aumento considerável dos visitantes a este espaço cultural. -------------  

 ----------- Tenho acompanhado com alguma proximidade a vida deste Museu e sei reconhecer 

que os frutos que estão a acontecer, provêm do enorme esforço dos responsáveis por aquela 

unidade Museológica, apoiados por toda a equipa responsável pela cultura do Município. --------  

 ----------- Sabemos que nesta, como em outras áreas, os frutos não aparecem rapidamente, tão 

rápido como nós desejamos, mas vamos apoiar, incentivar e comparecer, pois só assim 

estamos colaborando no êxito de um projeto, que vindo de a) ou b) nos deve motivar a todos. -- 

 ----------- e)Implantação de infraestruturas informáticas de ligação dos Paços do Concelho, à 

Biblioteca e Zona Desportiva. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não sei se a menção na página 8, de Infraestruturas I.T.U.R., são ou não aquelas a 

que me estou a referir. (Todos nós vimos obras que decorreram aqui junto aos Paços do 

Concelho). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Gostaria de realçar a oportunidade, desta pequena mas importante obra, que 

aproveitando o facto da construção da Nova Alameda, vai estabelecer ligações diretas por cabo 

entre os Paços do Concelho a Biblioteca e a Zona Desportiva, facilitando assim o contacto 

entre funcionários e dirigentes e promovendo assim uma troca de informações mais acessível e 
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na hora.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente, na última reunião do Executivo Municipal de 24 de Novembro de 2011 

a que estive presente durante algum tempo, foi presente e votado o projeto à Firma L.P.Q. de 

diversas faturas no valor de 6.654,71 Euros + IVA, respeitantes aos anos de 2002, 2003 e 

2004.----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pode o Senhor Presidente, dar-nos uma informação acerca do teor (produto) das 

faturas e o porquê de só agora, passados entre 7 e 9 anos, virem agora para pagamento. -------  

 ----------- Estavam escondidas, não havia delas conhecimento, ou faltava-lhes alguma coisa 

para a legalidade? ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

. ---------- ROSALINA FILIPE – solicitou alguns esclarecimentos ao documento “Atividade 

Municipal referente ao período de 14 de Setembro até á presente data. --------------------------------  

 ----------- Na “Unidade de 2º Grau administrativa e Jurídica”, gostaria de ter conhecimento de 

qual o montante pago, a titulo de indemnização, à firma Cipriano & Rocha, Construções, Lda. --  

 ----------- Em relação ao processo da Encobarra, Engenharia e Construções, Lda., gostaria de 

saber o que se passa e a que diz respeito.  ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à revitalização urbana, disse que gostaria de colocar duas questões; ---  

 ----------- 1ª Fala-se de demolição de edificações, disse que gostaria de saber como é feito esse 

pedido, se é o interessado que se dirige aos serviços da Junta de Freguesia á Câmara 

Municipal, e para onde vão os entulhos. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2ª No caso de o munícipe efetuar pequenas obras em casa, como se poderia desfazer 

dos entulhos, para evitar que se espalhem por onde calha, como muitas vezes se verifica. -------  

 ----------- Em relação ao Palácio da Justiça, disse não perceber muito bem em que pé se 

encontra a obra, por um lado o documento menciona a anulação do ato de adjudicação e a 

anulação do contrato com a Encobarra Engenharia e Construções, Lda., mas por outro refere a 
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determinação do conselho diretivo para prosseguir com o procedimento relativo ao concurso da 

construção.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que gostaria de saber se há garantias do atual Governo, para avançar e 

continuar com a instalação do Palácio da Justiça em Oliveira do Bairro e em que moldes.  -------  

 ----------- Na “Unidade Orgânica do 3º Grau Unidade de Planeamento Estudos e Projetos”, disse 

que se encontra referência ao novo mercado, em fase de estudo – prévio, questionou se era 

possível saber onde seria instalado o novo Mercado Municipal. -------------------------------------------  

 ----------- No Mapa da Execução das Grandes Opções do Plano, no objeto 2.5.1, disse ter 

encontrado referência à recuperação do edifício da Cerâmica Rocha com uma dotação inicial 

de 37.500.00€, com um compromisso para pagar de 13.043.86€, dado que não tem qualquer 

informação sobre intervenção do edifício, gostaria de saber a que se refere a verba atrás 

indicada.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JORGE GRANGEIA – começou por dizer que baseado na Atividade da Câmara 

Municipal, se pode verificar que não houve qualquer atividade de relevo na Freguesia da 

Mamarrosa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à construção do 1º Ciclo e Pré-Escolar e à Rua das Obras Sociais, 

disse manter-se o teor da anterior informação, acrescentou que os munícipes da Freguesia 

terão razão para se sentiram esquecidos por parte da Câmara Municipal. -----------------------------  

 ----------- FERNANDO HENRIQUES – entregou a sua intervenção por escrito à Mesa da 

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

 ----------- “Nas páginas 8 e 19 faz-se referência a uma empreitada relacionada com a 

implantação de infraestruturas de ITUR e rede de rega, obras que se encontram em curso, 

abrangendo não só a Alameda como alguns arruamentos da cidade. -----------------------------------  

 ----------- De acordo com algumas informações colhidas junto dos técnicos municipais ligados 
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ao setor, trata-se de uma opção que visa a interligação não só das comunicações como do 

controle e funcionamento dessas infraestruturas existente nos vários equipamentos e edifícios 

públicos e que ficará centralizada nos Paços do Concelho. -------------------------------------------------  

 ----------- Consideramos uma medida acertada pois irá melhorar substancialmente a prestação 

de serviços dos trabalhadores que exercem funções nos referidos locais. -----------------------------  

 ----------- Na página 10 consideramos positivo o facto de finalmente e após a insistência do 

Executivo Municipal ter sido resolvido o diferendo com a firma Veiga Camelo – Arquitetura, Lda. 

relacionado com o projeto de arquitetura da feira da Palhaça, o que permitirá avançar com a 

obra que se torna indispensável para o funcionamento em pleno daquele equipamento. ----------  

 ----------- Na Página 11 assinala-se a compra de mais 4 prédios rústicos e metade de um outro, 

destinados ao futuro parque verde da cidade. Perguntava ao Sr. Presidente da Câmara qual 

será a área total aproximada dos prédios já adquiridos e se existe algum estudo ainda 

provisório do que se pretende ali executar, sabendo nós que provavelmente será difícil 

concretizar esse objetivo durante o presente mandato. ------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 12 é dado conhecimento da situação do processo n.º 352/11.7 relacionado 

com a providência cautelar movida pela firma Veiga Camelo – Arquitetura, Lda. contra o 

Município de Oliveira do Bairro, onde de acordo com a sentença proferida pelo Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Aveiro tal petição foi julgada improcedente, absolvendo por isso o 

Município. Perguntava ao Sr. Presidente da Câmara se o processo parou por aqui ou houve 

ainda algum recurso da parte do autor. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 14 é dado conhecimento da paralisação dos trabalhos relacionados com a 

implantação das redes de drenagem das águas residuais e pluviais da zona Sul da Mamarrosa, 

cuja responsabilidade é do empreiteiro a quem foi adjudicada a obra. Perguntava ao Sr. 

Presidente da Câmara quais as razões evocadas pelo empreiteiro, para que tenha interrompido 

a continuação dos trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Página 15 – Captação de água junto ao cemitério velho. ----------------------------------------  

 ----------- Perguntava ao Sr. Presidente da Câmara se este tipo de intervenção tem como 

finalidade obter uma fonte de abastecimento de água destinado ao sistema de rega dos 

espaços verdes e zonas de lazer previstos não só na Alameda como nos existentes no centro 

da cidade. Se assim for, consideramos uma opção digna de assinalar, na medida em que 

permitirá ao município uma poupança de custos, já que será evitada a utilização da rede 

existente que atualmente está a ser explorada pela ADRA. -------------------------------------------------  

 ----------- Página 18 – Aterro na ETAR da ZIO -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sabemos as razões porque foi necessário este tipo de intervenção. -------------------------  

 ----------- Face ao volume de terras que foi necessário utilizar para esse fim, pergunta-se qual a 

incidência dos custos inerentes à realização desses trabalhos, relativamente ao preço de venda 

do lote. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na mesma página faz-se alusão a concursos abertos para a realização de alguns 

arranjos urbanísticos em vários locais nas freguesias da Palhaça, Troviscal, Mamarrosa e Oiã, 

com base em projetos já elaborados e que se encontram assinalados na página 23. ---------------  

 ----------- Este tipo de intervenções é a prova de que este executivo, apesar do volume de obras 

que estão em curso que envolvem grandes investimentos, não põe de parte a necessidade de 

melhorar o estado em que se encontram aqueles locais, proporcionando assim uma mudança 

não só sob o ponto de vista urbanístico como colocar ao dispor das populações ali residentes, 

espaços de lazer e convívio com alguma dignidade. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Página 20 – Execução de muro na Rua da Coitinha ----------------------------------------------  

 ----------- Trata-se de uma intervenção que irá melhorar significativamente o aspeto daquele 

arruamento. Dado que é visível de ter sido necessário a cedência de terrenos para o efeito, 

perguntava ao Sr. Presidente da Câmara quais as condições em que os seus proprietários 
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aderiram ao processo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda na mesma página no seu ponto 4, é de destacar o apoio que a Câmara 

Municipal tem vindo a contemplar as várias Associações e Instituições de caráter social do 

Concelho, com a atribuição de verbas significativas, com vista á melhoria das suas instalações 

e até na execução do projeto da futura sede da Associação dos Amigos do Camarnal referido 

na página 23, provando-se deste modo que nesta área, estão a ser cumpridas as promessas 

constantes do programa eleitoral do PSD para o presente mandato. ------------------------------------   

 ----------- Página 26 – Ponto 18 --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Como se verifica a criação do TOB, ao contrário do que afirmaram alguns políticos da 

nossa praça que este tipo de serviço não se justificava, por se tratar de um investimento sem 

retorno e com prejuízos para os cofres do município, a verdade é que o número de utilizadores 

tem vindo a aumentar progressivamente, face às vantagens que são oferecidas ás populações 

que não dispõe de alternativas para as suas deslocações aos vários locais do concelho. ---------  

 ----------- Finalmente e embora não conste da Atividade Municipal dado que se trata de uma 

intervenção iniciada nos últimos dias do mês de Novembro, não posso deixar de manifestar a 

minha satisfação ao verificar que começaram as obras de requalificação de parte da Travessa 

Dr. Abílio Pereira Pinto, junto ao Café Pataco. É uma obra que há muito tem vindo a ser 

reivindicada pois contribuirá para a melhoria do aspeto urbanístico do centro da cidade. 

Acresce ainda o facto de que os trabalhos estão a ser executados por administração direta da 

Câmara o que em termos de custos serão de certeza menores do que se a obra fosse 

executada por particulares.” ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – começou por questionar o Presidente da Câmara Municipal, 

relativamente à inspeção por parte do IGAL, se já haveria relatório final ou não. ---------------------  

 ----------- Na página 25 da Atividade Municipal, “Unidade Orgânica de 3º Grau – Ação Social e 

Família”, disse que fazia referência a que está a ser concluído do Diagnóstico de Economia 
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Social do concelho de Oliveira do Bairro, propôs que, se possível, fosse trazido o referido 

documento à Assembleia Municipal, com o intuito de ser discutido e analisado, dado que será 

um documento que faz o retrato económico-social do concelho, tanto a nível das carências, das 

necessidades das populações. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ter recebido um convite para participar numa acção de formação, uma vez que 

está inscrito no banco de voluntariado local, em que decorreu a 1º sessão na data da presente 

Assembleia Municipal. Solicitou ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, que se possível 

houvesse outra acção de formação nos mesmos moldes, mas em período pós-laboral. -----------   

 ----------- VITOR LOUREIRO – entregou a sua intervenção por escrito à Mesa da Assembleia 

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

 ----------- “Praticamente no início da construção do Pólo Escolar de Oiã Nascente, houve 

necessidade de efetuar trabalhos a mais, com duas grandes consequências: a construção de 

um muro que fica feio naquele local e retira beleza à escola e o aumento substancial do custo 

da mesma. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Recorde-se que estes trabalhos a mais tiveram um custo adicional de 135.000 € + IVA 

(que é custa para a Autarquia), o que se torna num aumento muito grande relativamente ao 

preço previsto para a escola. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ouvimos na reunião de Câmara do último dia 24, o Sr. Vice-Presidente da Câmara 

justificar estes trabalhos, mais como um erro do autor do projeto da escola, do que no projeto 

de implantação da obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Assim gostaríamos de saber se a Câmara Municipal vai aceitar este erro e aumento 

de custo sem reagir, ou se vai responsabilizar o autor do projeto e pedir uma indemnização. ----  

 ----------- Neste tempo de crise e dificuldades é necessário rigor na gestão do dinheiro público 

pelo que alguém deverá ser responsabilizado por este erro e consequente aumento de custos 

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

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

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

começou por agradecer as palavras dirigidas pelo Presidente da Junta de Oiã sobre as várias 

iniciativas e trabalhos que a Câmara Municipal tem levado a efeito.  -------------------------------------  

 ----------- Relativamente á questão levantada, sobre o arruamento que dá acesso à escola 

integrada, tem a dizer que o arruamento foi melhorado e continuará a sê-lo, até satisfazer as 

necessidades e as condições que o Executivo exige para transeuntes, peões e automobilistas. 

 ----------- Disse que a referência que está na Atividade Municipal, sobre a questão dos Largos 

que estão concluídos, informou que estão concluídos os projetos e que estão a concurso 

público, pela 2ª vez. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que relativamente ás atividades desenvolvidas no Auditório da Junta de 

Freguesia de Oiã, muito tem contribuído, para a condução dos trabalhos por parte da Sr.ª 

Vereadora Laura Pires, no que diz respeito ao apoio da Câmara Municipal na congregação de 

esforços e no pagamento dos transportes para transportar para o Auditório todos os 

participantes nas acima referidas atividades. Acrescentou que quando se quer, sabe-se o que 

fazer mas também se tem a consciência de que raramente não custa dinheiro ----------------------- 

 ----------- Relativamente à intervenção do Presidente da Junta de Freguesia de Bustos Duarte 

Novo, disse que os assuntos que abordou na sua intervenção, exceptuando os postes estarem 

virados para trás, todos os outros já foram falados, logo não teria nada a acrescentar. Disse 

ainda que o mesmo é conhecedor de todos os assuntos que abordou na sua intervenção. -------  

 ----------- Referiu que já adjudicou o relvado sintético para o campo desportivo, por trás do 

edifício da Junta de Freguesia, quanto ao projeto foi elaborado conjuntamente com as suas 

indicações, estando a satisfazer tudo o que desejou.  --------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à intervenção do Membro da Assembleia Jorge Grangeia, disse que o 
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Largo que está a concurso público para o IEC, que signifique alguma coisa para os 

Mamarrosences. Disse que o Executivo se empenhou, não fazendo parte do programa eleitoral 

anterior, comprar as casas dignificou mais o espaço. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que numa data anterior a Mamarrosa foi a Freguesia que 

proporcionalmente mais investimento teve, por parte do Executivo Municipal. Não tendo sido só 

uma rua ou o IEC, terá sido todo um saneamento, toda a intervenção, todas as Quintas foram 

asfaltadas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que a responsabilidade não está na Câmara nem no Presidente da Junta 

de Freguesia da Mamarrosa, que tem feito todas as diligências necessárias para a boa 

execução dos pedidos que têm surgido por parte do Executivo Municipal, o povo é que terá 

responsabilidade por criar dificuldades, para que as obras avancem. Pediu para que fosse 

transmitido ao povo da Mamarrosa que a Câmara Municipal os presa tanto como qualquer outro 

munícipe do Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que diz respeito à intervenção do Membro da Assembleia Municipal Fernando 

Henriques, referiu que de facto as obras interligarão os vários complexos, edifícios públicos na 

cidade, desde a ter linhas diretas dos servidores que se encontram no Edifício da Câmara para 

os outros edifícios públicos, com objetivo de melhorar o acesso a todos os funcionários. ----------   

 ----------- Disse já terem desligado cerca de quarenta contadores a fim de serem utilizados 

recursos próprios. Deixou uma palavra ao Eng. Araújo, técnico da Câmara Municipal 

responsável por este serviço. ----------------------------------------------------------------------------------------      

 ----------- Sobre a questão relativo à firma Veiga Camelo – Arquitetura, Lda., feira da Palhaça, 

disse ser mais uma fase do processo, esperando que esteja quase em fase conclusiva a forma 

de se poder lançar a concurso a segunda fase da infra-estrutura atrás referida, tão necessária. 

Informou que o Executivo tem uma rubrica para o efeito e para o próximo ano, no orçamento 

que iria ser debatido na presente Assembleia. ------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Relativamente aos prédios rústicos no futuro parque verde da cidade, informou que a 

área total já adquirida pela Câmara Municipal, rondaria os 100.000 m
2
, relativamente à 

dificuldade, para no presente mandato, realizar o pretendido no local, disse não estar 

completamente de acordo. Referiu que poderá haver dificuldade em adquirir todos os terrenos 

pretendidos, mas vai haver intervenções nos que já estão adquiridos, para que se comesse a 

mostrar e a utilizar o que será o futuro parque verde da cidade. -------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão e a informação da providência cautelar, movida pela firma Veiga 

Camelo, Arquitetura, Lda., é uma informação de como estão os processos no decurso do 

período de tempo, tudo o que houver de novo do presente momento para a frente, será trazido 

novamente á Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão do abandono de obra por parte do empreiteiro, na zona Sul da 

Mamarrosa, esclareceu que a empresa era Pedra e Maia tendo entrado em processo de 

insolvência e outras dificuldades sendo essa a razão do abandono da referida obra. ---------------  

 ----------- No que respeita à questão da incidência de custos inerentes à realização dos 

trabalhos do aterro na ETAR da Zona Industrial de Oiã, referiu que o custo do aterro em relação 

ao custo do lote teria ficado pelos 50%, talvez um pouco mais. Esclareceu que o lote teve por 

base de licitação o valor de 37,5 € o m
2
, não tendo presente os metros quadrados totais do lote 

disse que teria ideia que terá sido uma receita de duzentos e qualquer coisa mil euros. -----------  

 ----------- Relativamente às condições de cedência de terrenos, por parte dos moradores, para a 

requalificação da rua da Coitinha, disse terem sido as condições que por norma são adequadas 

a cada situação, sendo as que têm sido levadas a efeito para outras situações análogas. --------  

 ----------- Sobre os cumprimentos das promessas disse que o Executivo está tranquilo, tendo 

honrado as promessas, quer no TOB, quer no apoio ás Associações, estando tudo bem visível 

e claro. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à requalificação da Travessa Dr. Abílio Pereira Pinto, junto ao Café 
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Pataco, tendo sido tantas vezes falada em reunião de Câmara, havendo dificuldade para a 

aquisição de alguns poucos metros de terreno, mas finalmente foi a intervenção efetuada 

ganhando a Travessa dignidade, sendo importante para a cidade de Oliveira do Bairro. -----------  

 ----------- Dirigindo-se ao Membro da Assembleia Municipal Carlos Viegas, disse que registou, 

conforme foi registado por todos, o pouco tempo que o Sr. Presidente da República esteve 

presente no Concelho de Oliveira do Bairro, mas quem define a agenda do Sr. Presidente da 

República assim o previu.---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão de endereçar um novo convite disse que seria um pouco cedo, mas 

regista o interesse e o empenho tendo todo o gosto em voltar a receber o Sr. Presidente da 

República. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao inicio do ano letivo, disse que registou a importância que foi feita e 

que de facto quando tudo corre bem e quando assim é tudo acontece e nem se dá por isso. 

Acrescentou que houve muito trabalho por trás no arranque no novo ano letivo. ---------------------  

 ----------- No que aos Museus diz respeito, disse que o Executivo persistia mas tem pena que 

nas tantas iniciativas que se vai fazendo, haja pouca adesão por parte dos munícipes. 

Acrescentou que quando se está determinado não se desiste e que o Executivo vai continuar a 

ter as iniciativas, lançando o repto e o apelo para que assim que possam, pós laboral 

apareçam. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a reunião do dia 11 de Dezembro e às faturas em atraso, no valor de cerca de 

7.000.00 €, disse que o importante nesta matéria seria resolver as questões. Disse que do que 

tinha conhecimento as faturas não estavam na Câmara Municipal, quando chegaram não foram 

validadas por não terem procedimentos prévios como determina a lei e como tal não poderiam 

ser pagas. Referiu que tem por base análises que alguém mandou fazer desses anos e não 

pagou, nem fez o que deveria ter feito que teria sido cumprir os procedimentos. Foram 

comprovados que os serviços foram realizados, tendo sido atestados por Técnicos que já não 
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pertencendo aos quadros da Câmara Municipal se mostram sempre disponíveis. O assunto foi 

levado a reunião de Câmara e foi decidido que se deveria pagar as referidas faturas. --------------  

 ----------- Dirigiu-se à intervenção do Membro da Assembleia Municipal Vitor Loureiro, dizendo 

que dispensava a questão do apelo ao rigor porque de rigor tinha acabado de falar. Disse que o 

Executivo exerce com rigor e transparência, discute os assuntos, gere as obras e não deixa de 

assumir nunca as suas responsabilidades, tendo todos os Pólos Escolares sem um degrau para 

que nenhuma criança, professor, pai ou avô tenha dificuldade em poder visitar ou andar. 

Acrescentou que o Executivo prefere, se necessário for, gastar mais e de uma vez mas garantir 

as acessibilidades, o que não se verificava há uns anos atrás. --------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo ao Membro da Assembleia Municipal Rosalina Filipe, disse não ter presente 

o valor da indemnização que foi paga à firma Cipriano & Rocha, Construções, Lda., sendo um 

processo que vem de há alguns anos a esta parte, sendo que acrescido de juros terá sido cerca 

de 20.000.00 €. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão dos resíduos, esclareceu que o particular, para levantar a respetiva 

licença ou apresenta declarações ou atesta que tem capacidade para dar destino aos 

chamados resíduos de construções. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que se está a tratar de criar um Ecocentro, que permitirá acolher esses 

resíduos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- No que ao Palácio da Justiça diz respeito, o Membro da Assembleia Municipal 

Rosalina Filipe questionou como estaria a obra, o Presidente da Câmara informou que a obra 

não está. Clarificando a informação da atividade municipal, esclareceu que o concurso e a 

contratação são do Governo, não havendo nada da Câmara Municipal a não ser a doação do 

terreno que o cedeu para o efeito. Sendo pertença do Governo está no Instituto da Justiça e no 

seu concelho de administração, que após a decisão do 2º concorrente ter ganho em tribunal, foi 

apenas obrigado a que dessem, no procedimento da adjudicação, um ou dois passos atrás, ou 
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seja não se vai anular o concurso, nem efetuar um novo concurso, será voltar à grelha de 

avaliação, mantendo todos os concorrentes, aplicar os critérios que o tribunal entendeu e 

refazer a grelha de avaliação. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou ainda que já havia contrato assinado com a empresa Encobarra, que foi a 

empresa que ganhou o concurso. Disse ainda que a Câmara tentou saber, se devido à 

conjuntura, haveria a hipótese de não haver tribunal, informou que tem transcrito parte do email 

que recebeu, a informar que foi decidido prosseguir com o processo, havendo verbas inscritas. 

 ----------- Em relação ao Novo Mercado, disse que a previsão era na parte onde se faz hoje o 

mercado ao ar livre, portanto a zona será a mesma embora um pouco mais abaixo. ----------------  

 ----------- Sobre a recuperação do edifício da Cerâmica, deu os parabéns pela atenção e pela 

precisão da questão colocado pelo Membro da Assembleia Municipal Rosalina Filipe, 

esclareceu que beneficiando de um enquadramento, ainda que pequeno, do QREN no âmbito 

da RUSI, o Executivo candidatou-se à reabilitação da parte da documentação, no âmbito do 

Museu de Olaria e Grês, vai haver a comparticipação e tal como o prometido o Executivo não 

descura nenhuma hipótese de ir buscar a verba atribuída. Referiu que os projetos têm seis 

anos as leis entretanto alteraram, tendo sido necessário ajustar um ou outro projeto de 

especialidade sendo que a verba referido se destina a esse ajustamento apesar de não se ver 

obra. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Membro da Assembleia André Chambel, respondeu não, à questão 

sobre o relatório da IGAL, informou que quando o relatório chegar fará questão de informar da 

chegada do mesmo e das suas conclusões. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à questão da autorização para uma acção de formação pós-laboral, 

disse ter ficado muito satisfeito por saber que os homens também são voluntários. Esclareceu 

que na reunião de Câmara tida no dia da presente Assembleia Municipal, houve alguém que 

disse que a acção de formação estava a correr muito bem, mas que eram só senhoras, que 
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estavam presentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em tom de conclusão e em relação à questão do diagnóstico económico social, disse 

ser um documento do CLAS, que está a ser analisado pela Sr.ª Vereadora, há-de ser aprovado. 

Disse que não ter nenhuma objeção à questão colocada porque informação é algo que todos 

devem procurar ter. Não sendo propriamente um documento do município mas com as 

necessárias adaptações ou enquadramentos, por si não vê inconveniente na apresentação do 

documento numa próxima Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente é solicitado o uso da palavra por parte do Membro Vitor Loureiro, a fim 

de poder efectuar alguns esclarecimentos. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- VITOR LOUREIRO – dirigiu-se ao Presidente da Câmara Municipal, dizendo que este 

fez o comentário que achou conveniente à sua intervenção, mas que não tinha respondido aos 

termos que tinha questionado. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

disse que efetivamente fez o comentário que tinha achado conveniente e a resposta que 

entendeu que deveria ter dado.  ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.2. – Análise e 

votação para efeitos de aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2012 

e Mapa de Pessoal, sendo dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara. ------------------------  

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

começou por referir que houve o cuidado de convidar para sugestões os partidos da oposição, 

referiu também que o valor total do Orçamento de 39.296.900,00 €, deste total as receitas 

correntes são de 12.824.626,00 € e despesas correntes de 11.381.780,00 € ou seja um 

diferencial muito expressivo entre receita corrente prevista e despesa corrente prevista o que 

pode de alguma forma permitir que os investimentos irão prosseguir e que a componente a 

libertar, a regularizar com o Município, tem uma boa parte de sustentabilidade -----------------------  
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 ----------- Seguidamente referiu os valores de investimento tendo nas receitas em valores 

previstos 26.472.274,00 € e em total de despesas de capital de investimentos 27.915.120,00 €.  

 ----------- Referiu ainda que na parte da receita de capital um registo com muito ênfase para a 

componente do QREN. Diz fazer essa ênfase porque como atrás referiu para a Casa da 

Cultura, faz uma semelhança para a Alameda, não tanto para os Pólos Escolares, devido à 

percentagem, mas diz serem mais de 20.000.000,00€ num período relativamente curto, que 

Oliveira do Bairro está a investir para servir todas as populações, servir o primeiro objetivo que 

é a educação, o segundo a cultura e que não sai dos bolsos dos munícipes não sai do 

orçamento do Estado sai de Bruxelas, derivando de uma visão empenhada e atempada do que 

o Executivo tem para o Concelho de Oliveira do Bairro e do conseguir contratar e assinar os 

respetivos contratos de investimento, tendo mais de 20.000.000,00€ de obra em curso no 

terreno do Concelho de Oliveira do Bairro, mas em contrapartida há contratos assinados de 

valores muito expressivos para levar a efeito.  ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que o ano de 2012 é o ano de conclusão de muitas obras que estão no 

terreno, chamando de ano máximo de execução, dos que viveu e dos que espera viver, não 

prevendo qualquer derrapagem com expressão financeira. -------------------------------------------------  

 ----------- Deu nota de que o Executivo mantém a pressão a exigência e todo o empenho, não 

deixando cair nada, como foi referido pelo partido da oposição CDS-PP. Dispensa-se de 

comentar o tribunal, em relação ao Centro de Saúde disse terem o contrato programa assinado 

estando somente a aguardar a abertura do QREN, por ter sido esse o caminho indicado, sendo 

também zero de investimento do Município, a passagem superior está prevista no PPI, também 

o parque TIR, o acesso à A1 é uma luta legitima que diz não se cansar de fazer, em defesa do 

desenvolvimento do Concelho, disse que o novo mercado tem rubrica própria, deu ênfase à já 

atrás referida 2ª fase da Feira da Palhaça, para pôr em marcha e em uso o magnifico espaço 

de feira, disse que seguramente o melhor do País, tudo sem descurar o apoio ás Associações, 

um reforço para a formação, uma manutenção nas apostas das iniciativas que se têm levado a 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 09.12’11   46|82 

efeito, o apoio ás Juntas de Freguesia mantém-se conforme delegação de competências e um 

reforço com rubricas próprias para o apoio na área social, cada vez há mais bolsas de estudo, o 

apoio das refeições é enorme, a dinamização das piscinas do parque desportivos, as iniciativas 

nas escolas, o apoio em todas as iniciativas e AECS, nada do que foi atrás referido deixou de 

ser assumido pelo Executivo. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acresce ao que atrás foi referido o apoio, com rubrica própria, ao arrendamento, o 

Executivo entende ser mais uma linha de atuação, para além de serem mantidas linhas abertas 

para a reabilitação de espaços, que as pessoas tenham e que necessitam de obras, tendo 

acabado á pouco tempo o concurso para esse fim.  ----------------------------------------------------------  

 ----------- Tudo, o que atrás foi referido, são muitas centenas de milhares de euros 

ultrapassando mesmo um milhão de euros para estas áreas, direta ou indiretamente. O 

Executivo apoia a unidade de cuidados continuados, apoia todas as IPSS, apoia todas as obras 

e apoia seguramente a boa formação aos mais variados níveis quer de atividade quer etários 

que se desenvolvem no Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que o presente orçamento, só poderá merecer aprovação por uma ou por 

muitas razões da parte de todos os elementos da presente Assembleia Municipal.  -----------------   

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – 

passou a citar o pensamento que estaria inscrito no documento que tinha sido acabado de 

apresentar “O segredo de progredir é começar, o segredo de começar é dividir as tarefas 

árduas e complicadas em tarefas pequenas e fáceis de executar e depois começar pela 

primeira”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Sugerindo que se progredisse, foi dado o uso da palavra ao representante do grupo 

municipal do PSD, que de acordo com o estipulado nos artigos 46º e 78º do ponto 4 do 

Regimento, terá quarenta minutos para a sua intervenção. -------------------------------------------------  

 ----------- NUNO BARATA – começou por referir que para si, a melhor frase do documento faz 
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referência à educação, tem uma palavra que é o “você” que lhe parece próximo do Português 

do Brasil mas diz o seguinte; “A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para 

mudar o mundo”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Entregou a sua intervenção por escrito à Mesa da Assembleia Municipal, passando-a 

a transcrever na sua íntegra. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Estamos perante a análise e votação daquele que é, juntamente com o relatório e 

contas, um dos dois mais importantes momentos formais e políticos de uma Assembleia 

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

 ----------- Este documento, mais do que uma linha condutora, mais do que um plano de 

intenções é hoje, e será sempre, uma assunção de responsabilidade política de um Executivo e 

da Bancada que o suporta…  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E é assim, desta forma que a Bancada do Partido Social Democrata nesta Assembleia 

o analisa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Para além das taxas de execução, para além dos empolamentos necessários para 

que se garantam a celeridade tão importante nas candidaturas aos fundos comunitários, até 

mais importante que o equilíbrio entre as despesa e as receita que também este documento em 

análise respeita largamente… Mais relevante que todos estes aspectos obviamente importantes 

na sua análise está, no nosso entender, um outro aspecto. -------------------------------------------------   

 ----------- Um aspecto que é tanto mais evidente quando se analisa este documento juntamente 

com os seus análogos de anos transactos.  ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- A realidade firmada neste documento e nos anteriores é a assunção clara do 

cumprimento escrupuloso dos grandes projectos que este Executivo, esta Bancada e o partido 

pelos pelo qual fomos eleitos, assumiu como “O nosso projecto para Oliveira do Bairro”.----------   

 ----------- Ao longo de todos estes últimos anos estes documentos têm vindo a elencar, uma a 
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uma, as grandes obras e os grandes projectos do Partido Social Democrata… Ao longo de 

todos estes anos as obras e os projectos têm saído desse papel e passado á realidade…  -------  

 ----------- Tal facto é por sido sinónimo de seriedade e de verdade… É a prova que estamos a 

cumprir aquilo que prometemos…  ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tão importante como essa constatação será também e sobretudo o facto de ser este 

documento o documento da concretização final de um grande número de obras estruturantes 

para o nosso Município…  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nunca, como neste, tal evidência foi tão clara… Tão próxima… Tão pragmática… -----   

 ----------- Este facto é, para nós, o ponto chave deste documento em análise… ----------------------   

 ----------- Poderão certamente não se reverem, os Partidos da Oposição, nas opções tomadas, 

na dimensão dos projetos, até no timing dos mesmos… Mas julgo ser espectável que 

reconheçam duas premissas fundamentais:  --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Este documento reflecte aquela que era a nossa estratégia e concretiza essa dita 

estratégia…  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E não seria precisamente isso que devíamos esperar das Grandes Opções do Plano e 

Orçamento?  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A assunção responsável dos compromissos pelos quais fomos eleitos e a sua efectiva 

implementação? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- A Bancada do PSD entende clara e inequivocamente que sim…” ----------------------------   

 ----------- De seguida foi dado o uso da palavra ao representante do grupo municipal do CDS-

PP. ------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL - Entregou a sua intervenção por escrito à Mesa da Assembleia 

Municipal, passando-a a transcrever na sua íntegra.  ---------------------------------------------------------  
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 ----------- “O documento que estamos hoje aqui a discutir, Grandes Opções do Plano e 

Orçamento para 2012, abre, no seu Preâmbulo, com uma citação de Albert Einstein: “No meio 

de toda a dificuldade encontra-se a oportunidade”. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Informa-nos de seguida das medidas de natureza económica e financeira muito duras 

com que a sociedade em geral se confronte neste momento. ----------------------------------------------  

 ----------- Apesar destes constrangimentos e dificuldades e, graças ao “rigoroso modelo de 

gestão” (afirma o documento), o Executivo Camarário apresenta-nos o maior Orçamento de 

sempre: 39.296.900,00€!----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apesar de todos os cortes nas transferências do Estado Central. ----------------------------  

 ----------- Apesar de, por pura pressa e pouca maturação e ponderação, se ter deliberado, nesta 

Assembleia, uma taxa de IMI, que agora se vê desatualizada pela alteração dos seus 

pressupostos, por via do Orçamento de Estado.  --------------------------------------------------------------  

 ----------- Apesar da previsível redução das receitas correntes, pela estagnação da economia, e 

no orçamento orçadas em menos 600.000€. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apesar de, como nos diz o documento, “com um cenário macroeconómico prudente” e 

da “necessidade de aprofundar a racionalização dos meios e recursos, face às condicionantes 

de natureza económica” é-nos apresentado o maior orçamento de sempre. ---------------------------  

 ----------- É certo, e bem, que este Documento dá especial atenção à dimensão da solidariedade 

e da resposta social perante os mais desfavorecidos. Assim, estes “continuam a merecer um 

apoio expressivo” através de várias medidas de ação social. ----------------------------------------------  

 ----------- É certo que mantém a aposta na Educação, na Cultura, no Desporto e no apoio às 

Associações. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É certo… ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas também é certo que na Educação e na Cultura o faz através de enormes 
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investimentos que consideramos desmesuradas e pouco ponderados tendo em vista as dúvidas 

que nos assistem na sustentabilidade da sua utilização ou da premência da sua oportunidade. -  

 ----------- Mas diz o documento que são estas as apostas e dirá o Executivo que este é o 

caminho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim sendo, permitam-me discordar. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- O que ponho em causa é a sustentabilidade financeira no futuro para o funcionamento 

desses investimentos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O que está em causa é que os investimentos que estão a ser efetuados atualmente e 

os que são propostos, poucos, se mesmo nenhum, trará receitas que cubram ou ajudem a 

cobrir as despesas correntes do funcionamento e manutenção destas grandes obras. -------------  

 ----------- É certo que a Educação e a Cultura não traz receita financeira palpável e imediata. 

Nem deve trazer. O investimento é feito nas pessoas e o seu retorno aplica-se nos tempos 

vindouros. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A visão do PSD parece só contemplar o que ficará. E não a forma como ficará. ---------  

 ----------- Faltam neste orçamento investimentos na Economia. --------------------------------------------  

 ----------- Faltam apostas palpáveis e não os diminutos contributos que não chegam aos 4% do 

valor global. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ora, isto é muito pouco. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Temos perante nós o maior Orçamento de sempre e o investimento na 

sustentabilidade das finanças públicas e da economia do concelho deixam a desejar. -------------  

 ----------- O Município de Oliveira do Bairro tem estado a aproveitar, e bem, os fundos 

comunitários disponíveis. Mas estes fundos não estão só disponíveis para a educação, a 

cultura e a requalificação urbana. Estão também disponíveis para a economia e o 

desenvolvimento do alojamento empresarial. -------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Chegará o dia em que os fundos comunitários acabam, e este dia não está nada 

longe. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais certo ainda é que as transferências do estado central vão ser ainda mais 

reduzidas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No dia em que o Município de Oliveira do Bairro tiver de depender de sobremaneira na 

sua capacidade de angariar receita pelos seus próprios meios descobriremos que não o 

conseguimos fazer. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Este Orçamento contribui de sobremaneira para isso.” ------------------------------------------  

 ----------- De seguida foi dado o uso da palavra ao representante do grupo municipal do PS. -----  

 ----------- ACÁCIO OLIVEIRA – começou por dizer que no Preâmbulo das Grandes Opções do 

Plano e Orçamento, começa com uma frase de Albert Einstein “No meio de toda a dificuldade 

encontra-se a oportunidade”, depois do documento lido e analisado diz poder-se acrescentar 

“No meio de toda a dificuldade encontra-se a oportunidade, de repetir o passado.”.-----------------  

 ----------- Elaborado sobre um pano de fundo de crise Nacional e Internacional, das medidas de 

austeridade impostas ao País e ao povo, dos compromissos assumidos com a Troika 

estrangeira e que o Governo PSD e CDS-PP ainda amplia do ataque sem precedentes ao 

poder local e democrático, preparado pelo Governo, os efeitos perversos da politica que vem 

sendo trilhada no Pais e nas erradas opções na gestão municipal, estão ai de forma acentuada 

sem solução à vista e naturalmente condicionam todo o documento apresentado na presente 

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

 ----------- Portugal, apesar dos esforços dos últimos anos, apresenta o segundo valor mais alto 

num índice de desigualdade social da União Europeia, a para da Bulgária da Roménia, estando 

este grupo de países à frente apenas da Letónia.  ------------------------------------------------------------  

 ----------- Na população portuguesa, o rendimento dos 20% mais ricos é 6,1 vezes superior aos 
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20% mais pobre, demonstrando assim que temos e devemos manter politicas de apoio sociais 

e desenvolvimento económico sustentado. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em conta o aumento da população idosa, 17% da população portuguesa tem 

mais de 65 anos de idade, uma percentagem que se espera que cresça 20% em 2025 e 30% 

seja atingida em 2050, existe a necessidade de providenciar meios que suportem a 

manutenção do seu estilo de vida e de uma forma autónoma e de viver até a uma idade 

avançada com qualidade de vida.  ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim sendo, as Grandes Opções de Plano e Orçamento, é um documento 

fundamental e essencial para executar uma estratégia com objetivos bem definidos e 

importantíssimo para uma gestão criteriosa dos meios disponíveis. --------------------------------------  

 ----------- A atividade de um município deve, assim, basear-se neste documento orientador, nos 

seus objetivos e na correspondente atribuição de meios salvaguardando o futuro e atendendo 

ao contexto em que se insere.  --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apesar de um documento provisional, da receita e da despesa onde são expressar 

quantitativamente as atividades para um mesmo período, o seu sucesso ou insucesso da 

execução do documento dependerá sempre do rigor da sua elaboração e execução.  -------------  

 ----------- Nesse sentido, o critério utilizado pelo Executivo Municipal, na elaboração do respetivo 

documento tem sido um copy / paste, dos anos anteriores, deixando para trás as propostas 

apresentadas pelos partidos da oposição, as recomendações das auditorias da Inspeção Geral 

de Finanças, da Inspeção Geral das Autarquias Locais e também as sugestões e pedidos de 

todas as Juntas de Freguesia, resumindo o Executivo Municipal nunca trabalhou nem pretende 

trabalhar ou implementar o chamado Orçamento Participativo.  -------------------------------------------  

 ----------- É por essa razão, que temos constatado que tais praticas têm criado desequilíbrios 

orçamentais, corrigidos no mês de Setembro, aquando da Revisão do Plano e Orçamento, e 

que tem condicionado a verdade o equilíbrio o rigor orçamental e o desenvolvimento estratégico 
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para o concelho, podendo acrescentar mais até o rigor da consolidação das finanças 

municipais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Num contexto de incerteza quanto ao futuro da recuperação económica muito 

dependente da vitalidade dos mercados financeiros, que influenciam a consolidação orçamental 

do país, em tudo justifica e obriga a exercer um controlo cada vez mais apertado na execução 

orçamental, para de uma forma sistemática controlar a divida global, colocando a sua gestão 

num quadro de equilíbrio entre a receita e a despesa.  -------------------------------------------------------  

 ----------- Este documento, com uma apresentação pobre, muito pouco clara e manifestamente 

desprovida de fundamentos e objetividade, que é exigida a um documento como este, não 

consegue transmitir e fazer acompanhar de uma forma sistemática a evolução da cobrança da 

receita em paralelo com a execução da despesa. -------------------------------------------------------------  

 ----------- A fim de corrigir eventuais desvios orçamentais, de estabelecer grande rigor na 

seletividade da despesa e de reduzir o serviço da divida de médio / longo prazo, não deixando 

alargar o prazo de pagamento a fornecedores e reduzir fortemente as despesas correntes e 

fundamentalmente de nos fazer crer que o Executivo irá implementar mais e melhor ação social 

e estimular o emprego e riqueza para o necessário desenvolvimento sustentado e a qualidade 

de vida de todos os munícipes do concelho. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dentro destas limitações, mesmo assim, disse terem feito o trabalho de casa deixando 

alguns reparos importantes. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Despesa corrente total, 11.381.780,00 € no presente orçamento, em 2011,  

11.501.390, 00€, em 2009, 9.288.075,00 €, nada de novo. -------------------------------------------------  

 ----------- Receita corrente total, 12.824.626,00 € no presente orçamento, em 2011, 

11.539.448,00 €, em 2009, 12,897.631,00 €, também nada de novo. ------------------------------------  

 ----------- Impostos diretos, 3.795.665,00 €, no presente orçamento, em 2011, 3.720.110,00 €, 

em 2009, 3.622.691,00 €, diz continuar a não haver grandes diferenças. -------------------------------  
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 ----------- IMI cobrado, 2.102.000, 00 €, no presente orçamento, em 2011, 2.023.000,00 €, em 

2009, 1.962.000,00 €, tem vindo a subir significativamente. ------------------------------------------------  

 ----------- IMT cobrado, 821.000,00 €, no presente orçamento, em 2011, 875.000,00 €, em 2009, 

814.000,00 €, tendo baixando ligeiramente. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Derrama cobrado, 498.000,00€ no presente orçamento, em 2011, 466.000,00€, em 

2009, 495.281,00€. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Despesa com o pessoal, 11.000.000,00 €, no presente orçamento, em 2011, 

5.329.505.00€, em 2009, 3.739.047,00€, solicitam ao Presidente da Câmara Municipal os 

aumentos com pessoal, achando que a subida foi bastante acentuada, cerca de 150%. -----------  

 ----------- Aquisição de bens e serviços, 4.253.325,00€, no presente orçamento, em 2011, 

4.584.705,00€, em 2009, 4.362.092,00€ menos 331.380,00€. ---------------------------------------------  

 ----------- Outras contas do Orçamento para 2012, receita de vendas de terrenos 7.324.684,00€, 

no presente orçamento, em 2011, 4.584.705,00€, com o mercado imobiliário em receção, pediu 

ao Presidente da Câmara Municipal que informasse como é que o Executivo iria conseguir a 

verba.  --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Gastos em outros bens, 106.500,00€, no presente orçamento, em 2011 126.500,00€, 

disse serem gastos elevados de mais, devendo ser mais específicos e não genéricos. ------------  

 ----------- Em comunicação, disse ter 125.000,00€ no presente orçamento, em 2011 

150.000,00€, entendem também ser um valor excessivo, na perspetiva no ano de crise 

esperado para 2012. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Gastos em estudos e pareceres consultoria, 100.000,00€ no presente orçamento, em 

2011, 110.000,00€, também um valor excessivo.  -------------------------------------------------------------  

 ----------- Outros trabalhos especificados 1.681.225,00€, no presente orçamento, em 2011, 

1.373.000,00€, mais 308.225,00€, são gatos elevados de mais, por isso entendem que deverão 
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ser mais especificados e não genéricos. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Outros serviços 310.300,00€, no presente orçamento, em 2011, 283.000,00€ mais 

27.300,00€, entendem também que deverão ser mais específicos.---------------------------------------  

 ----------- Reafirmam uma vez mais que neste plano de orçamento para 2012, o Executivo 

deveria apostar numa reprogramação para os investimentos e na afetação de recursos nas 

áreas sociais. Definir um conjunto de objetivos estratégicos para 2012 que passe por uma forte 

politica de contenção de custos, adiando projetos que não são prioritários e considerando de 

uma forma muito atenta o endividamento da autarquia.  -----------------------------------------------------  

 ----------- Disse continuarem a cumprir o papel próprio das oposições, não deixando nunca de 

contribuir para uma melhoria na gestão municipal com propostas concretas que procuram ir ao 

encontro dos verdadeiros anseios da população do concelho, mesmo sabendo que têm 

esbarrado sempre contra o continuado autismo da maioria PSD, contudo nunca deixarão de 

assumir com responsabilidade um papel participante na construção de um concelho melhor, no 

respeito e lealdade para com os eleitores que derem o seu voto de confiança.  ----------------------  

 ----------- No contexto da aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2012, 

entendem uma vez mais dar o alerta para a necessidade de praticas de rigor na gestão 

municipal, devendo o Executivo assumir o desígnio de conduzir a sua ação na resposta aos 

reais anseios dos oliveirenses e na promoção do reforço da sua qualidade de vida e 

considerando sempre o momento de grave crise económica e de corte de verbas para as 

autarquias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Diz não se compreender que não tenha sido feito uma séria reavaliação das 

necessidades de maneira a ganhar eficiência e a concentrar esforços no que é realmente 

fundamental para o concelho de Oliveira do Bairro. -----------------------------------------------------------  

 ----------- O presente documento é rico em criatividade financeira projetando receitas que não 

vão existir. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Ao nível do orçamento da despesa, essencialmente na corrente, onde deveria existir 

um reforço de contenção, constata-se um aumento em relação ao previsto gasto em 2011 e 

previsto para 2012. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Alguns exemplos flagrantes, tais como despesas com pessoal, outros trabalhos 

especializados, encargos com instalações, conservação de bens, comunicações, estudos e 

pareceres e consultadorias, gasolinas e gasóleos, horas extraordinárias e ajudas de custo.  -----  

 ----------- Em todo o orçamento, quer no da receita quer no da despesa, constata-se que é nas 

rubricas denominadas de outros, que estão distribuídas as maiores fatias do bolo financeiro, 

sendo uma situação que não abona em nada a objetividade que é exigida a um documento 

como o presente, não podem aceitar que algumas dessas rubricas sejam inscritas verbas 

superiores a um milhão de euros, quem sabe o que vai gastar ou receber um milhão de euros, 

saberá um vai gastá-los e de onde elas provêm. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Não podem aceitar uma vez mais que o executivo PSD apresente um documento 

falacioso, um documento com falta de credibilidade abismal, diz o Presidente da Câmara que o 

orçamento de 39.296.900,00€ é o maior investimento levado ao efeito no município de Oliveira 

do Bairro, não fazendo nenhuma referência ás taxas, todas nos seus máximos e as quais 

penalizam de uma forma injusta todos os munícipes e empresas do concelho.  ----------------------  

 ----------- Para terminar, disse que a grande maioria das obras apresentadas no plano para 

2012, são as mesmas que foram anunciadas para 2011, podendo apelidar o plano para 2012, 

como repetente por falta de concretização dos objetivos definidos para 2011.  -----------------------  

 ----------- O atual plano plurianual de investimentos minimiza em vez de valorizar, investimentos 

nas áreas que aumentariam postos de trabalho e consequentemente as receitas municipais, 

desvalorizando as zonas indústrias e as suas acessibilidades. --------------------------------------------  

 ----------- As áreas da economia do emprego e porque não do turismo, foram remetidas para um 

plano secundário em relação por exemplo à casa da cultura Dr. Alípio Sol, uma infra-estrutura 
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com custo aproximado de 6.000.000,00€ que vem minimizar o funcionamento do recente 

auditório da Junta de Freguesia de Oiã, do Centro Cultural Prof. Élio Martins e o instalado no 

Espaço Inovação e de outros que vão funcionando como tal nas sedes das Juntas de Freguesia 

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

 ----------- Apoiariam incondicionalmente este projeto se tivesse a sua implantação no Espaço 

Inovação, onde existe um parque de estacionamento condicente com as necessidade e 

dimensões deste auditório, para além de reunir condição de centralidade para todo o concelho. 

 ----------- O número excessivo de Pólos Escolares no concelho mesmo até as suas áreas de 

funcionamento parecem exageradas para o número de crianças que as vão utilizar.  --------------  

 ----------- Esta tem sido a politica errada do Executivo uma vez que os equipamento, quer 

humanizados quer não, irão ter no futuro um enorme peso na despesa corrente da autarquia, 

em detrimento de coisas tão importantes como a segurança pessoal e dos bens dos 

oliveirenses, na requalificação do centro da cidade, das acessibilidades, do ambiente, do 

trânsito, da proteção civil, da ação social, da saúde pública e também em prejuízo de uma nova 

dinâmica do desenvolvimento económico da industria, serviços e agricultura no concelho. -------  

 ----------- Em tom de conclusão citou um pensamento “Para se tornar verdadeiramente grande é 

preciso estar com as pessoas e não acima delas.” ------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia Municipal, que desejassem 

intervir. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO SOL – entregou a sua intervenção por escrito, a qual passo a 

transcrever na sua integra. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “O Plano e Orçamento da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro para o ano de 2012 

reflecte a consolidação do Plano Plurianual de Investimentos, que temos vindo a apreciar ao 

longo dos anos, com a concretização das grandes apostas do PSD na educação e na cultura, 

com a construção dos Pólos Escolares e da Casa da Cultura Dr. Alípio Sol e na requalificação 
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urbana da cidade de Oliveira do Bairro através do projecto da nova Alameda da Cidade. ---------  

 ----------- Apesar de estarmos num momento de crise económica e financeira sem paralelo nas 

últimas décadas, o Executivo Municipal do PSD conseguiu captar na altura certa, e depois 

reforçar, as verbas do QREN, destinadas aos diversos investimentos na educação e na 

reabilitação urbana do nosso concelho. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O orçamento previsto para o ano de 2012 é o maior de sempre com cerca de 39 

milhões de euros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Caros colegas, minhas senhoras e meus senhores, no ano de 2012 assistiremos, se 

tudo correr como previsto, á conclusão da Alameda da Cidade de Oliveira do Bairro, projecto 

este tão criticada pelo oposição, projecto este que no início tinha uma comparticipação em 

termos de Qren de cerca de 1 milhão de euros e que agora já tem uma comparticipação de 3,7 

milhões de euros; a Casa da Cultura Dr. Alípio Sol, que no início do projecto tinha uma 

comparticipação financeira do QREN de cerca de 1,5 milhões de euros e que agora já se cifra 

em 3,4 milhões de euros; o parque escolar neste momento já tem duas novas escolas EB 1 

ciclo e pré-escolar em funcionamento em Oliveira do Bairro e Palhaça, a escola do Troviscal 

encontra-se em fase de conclusão e dentro de poucos dias ou semanas está disponível para 

utilização, no ano de 2012 serão concluídas mais 4 escolas, apenas ficando para 2013 a escola 

da Mamarrosa; todos estes projectos das escolas também ao longo do tempo tem vindo a ver 

as comparticipações de QREN a aumentar; no ano 2012 assistiremos também a execução da 

2º fase da feira da Palhaça. ------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Parte do investimento destas obras vem do orçamento municipal, no entanto não 

pensemos que as reformulações financeiras por parte do QREN que nos tem vindo a aumentar 

as diversas comparticipações são obra do acaso ou meramente sorte, são sim o resultado do 

bom trabalho que o executivo tem vindo a realizar no equilíbrio das contas municipais e no 

planeamento e execução destas obras. --------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Se fossemos atrás do cepticismo, da falta de ambição, do criticar só porque pertencem 

ao outro partido; se fossemos atrás das opiniões que membros desta assembleia foram 

transmitindo ao longo dos últimos 6 anos, tínhamos um orçamento que provavelmente nem 

chegaria a metade do investimento que este contempla, apenas nestas obras que referi estão 

cerca de 20 milhões de euros de investimento. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- O Orçamento para o ano de 2012 não contempla apenas obras, o executivo municipal 

continua com o apoio às associações (como por exemplo ao BVOL em duas rubricas 85 mil 

euros, comparticipações ás IPSS do concelho 50 mil euros, uma verba de 300 mil euros 

prevista para apoiar investimentos de associações de caracter cultural, desportivo, recreativas, 

sociais e religiosas, apoio a associações para a formação de camadas jovens 90 mil euros, 

entre muitos outras); ao contrário do que tem vindo a ser previsto noutros concelhos.--------------  

 ----------- A área social continua a ser muito importante neste orçamento em diversos 

parâmetros como bolsas de estudo, ajuda a famílias carenciadas na reabilitação de habitações, 

no apoio ao arrendamento, fornecimento de refeições, cartão 65 + e programa 65 em festa, 

entre muitas outras actividades e iniciativas. --------------------------------------------------------------------   

 ----------- No entanto em outras obras e iniciativas em que o executivo não tem o poder de 

decisão final se está a trabalhar diariamente para se chegar a um bom porto: ------------------------  

 ----------- - O Palácio da Justiça, apesar do pequeno retrocesso que aconteceu e que está 

reflectido na página 39 da actividade municipal, não está parado e continuaram os trâmites 

legais para se poder avançar para uma nova adjudicação e contrato, com a mesma ou com 

outra empresa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- - O Centro de saúde já tem o contrato programa assinado. -------------------------------------  

 ----------- - As escolas EB2/3 Dr. Lourenço Peixinho e Dr. Acácio Azevedo aguardam aprovação 

de uma candidatura ao QREN para serem requalificadas, que caso seja aprovado se avançara 

de imediato para a sua execução. ----------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- - o Nó de acesso à A1 também não está esquecido apesar de para já não haver 

qualquer previsão da execução de tal intento. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Caros colegas desta assembleia apesar da diminuição em cerca de 5% das 

transferências do orçamento do estado para o orçamento municipal, o diferencial entre receitas 

corrente e despesas correntes cifra-se em 1,4 milhões de euros, no ano de 2012 não se prevê 

a realização de qualquer novo empréstimo e iremos amortizar como é nosso dever cerca de 1 

milhão de euros em empréstimos; um pequeno à parte sobre o pagamento de dividas o nosso 

ex-primeiro ministro disse à poucos dias “para pequenos países como Portugal e Espanha, 

pagar a dívida é uma ideia de criança”, pois “as dívidas dos Estados são por definição eternas”, 

finalmente percebemos todos porque é que o sector publico e as empresa publicas chegaram 

ao estado a que chegaram, o nosso ex-primeiro ministro pensava qua as dividas não eram para 

pagar; continuando. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Cumprimos e vamos continuar a cumprir: ------------------------------------------------------------  

 ----------- - os parâmetros de endividamento liquido -----------------------------------------------------------   

 ----------- - os parâmetros de endividamento a médio e longo prazo --------------------------------------  

 ----------- - o limites legais ao quadro de pessoal ---------------------------------------------------------------  

 ----------- - o direito da oposição. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Muito trabalho estamos a executar e muito trabalho vai continuar ser necessário fazer, 

agora o que não nos podem acusar nunca, é de não estarmos a cumprir com aquilo que nos 

propusemos ao eleitorado, também nós gostaríamos de poder fazer tudo de um dia para o 

outro, também nós gostaríamos de resolver todos os pequenos e grandes problemas que 

assolam os nossos lugares, aldeias, vilas e cidade, no entanto vamos continuar a trabalhar de 

uma forma rigorosa e criteriosa, e próxima das populações; vamos continuar a olhar para as 

pequenas obras e arranjos, para a pequena localidade e para toda e qualquer associação, 

como temos olhado para as grandes obras e projectos deste orçamento; vamos continuar a 
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tratar todos por igual, como sempre o fizemos, independentemente da cor partidária, raça ou 

etnia. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Vamos continuar a ouvir as pessoas e os seus anseios como sempre o fizemos. -------  

 ----------- Os tempos que se avizinham são muito difíceis e a autarquia local cada vez mais é o 

pilar de sustentação, o factor de equilíbrio para contrariar as desigualdades económicas e 

sociais que existem e que se vão agudizar.” --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que iria esclarecer algumas questões que foram levantadas, na presente 

Assembleia, disse haver uma questão que não consegue compreender pelo facto de por um 

lado criticam que são muitas obras, que vão criar despesa corrente, concorda que sim, vão criar 

despesa, por outro lado dizem que não há obras para beneficiar as populações que não se 

melhora a condição de vida, ou seja se vão realizar as obras, como é óbvio irão ter custos mas 

inevitavelmente irão melhorar a qualidade de vida, vão melhorar as condições de educação 

para as crianças, vão melhorar o acesso à cultura. Ou seja se queremos que as populações 

tenham melhores condições tem que se investir e ao investir há custos.  -------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Membro da Assembleia Acácio Oliveira, em relação às despesas com 

o pessoal para o ano de 2012, o plano de orçamento refere 4.746.000,00€, diz não saber de 

onde vieram os 11.000.000,00€. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Diz existirem mais um conjunto de situações, que gostaria de abordar relativamente à 

intervenção efetuada pelo PS, relativamente à questão dos Presidentes de Junta não serem 

ouvidos, que o Presidente da Câmara não quer saber dos Presidentes de Junta para nada, 

disse que em todas as Assembleias desde que começou o mandato, ouviu os Presidentes de 

Junta de Freguesia a colocarem as suas questões, por isso não vê onde é que o Sr. Presidente 

da Câmara tem ignorado ou tem hostilizado os Presidentes de Junta de Freguesia.  ---------------  

 ----------- Relativamente às recomendações das autoridades, disse que gostaria de saber que 

recomendações serão essas.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Acrescentou que os factos, são que o bom planeamento e a boa execução que o 

Executivo tem vindo a fazer tem trazido mais verbas, se calhar as recomendações serão para 

continuarem a fazer um bom trabalho.  ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente aos partidos da oposição, concorda que o Executivo não tem tido em 

conta as suas opiniões, pois as opções são outras. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao IMI, a bancada do PS volta a falar e já foi explicado por diversas 

vezes que o IMI tem vindo a aumentar, vai continuar a aumentar, não porque a Câmara 

aumente as taxas, antes pelo contrário, este Executivo já baixou as taxas uma vez, o IMI 

aumenta porque há novas avaliações. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Falou-se ainda no investimento nas áreas sociais, pelo que tem conhecimento diz que 

o Executivo não cortou nada nas áreas socias, antes pelo contrário havendo uma perspetiva de 

aumentar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao endividamento, diz não se rever no que foi dito, pelo que está 

previsto para o ano de 2012, não irá haver novos empréstimos ou seja vai-se baixar o 

endividamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Diz desconhecer o sentido das frases “criatividade financeira”, “documento falacioso”, 

pode concordar ou descordar do documento, agora falaciosa disse ser importante explicar onde 

é que o documento é falacioso, onde é que ele induz as pessoas em erro.  ---------------------------  

 ----------- Disse que o PDM está em revisão, há bastante tempo não por vontade do Executivo 

porque se fosse já estaria pronta há muito tempo, estando previsto o aumento de área das 

Zonas Industriais porque neste momento se houverem grandes empresas a quererem vir para o 

concelho de Oliveira do Bairro não têm sitio para se instalarem.  -----------------------------------------  

 ----------- No que diz respeito ao investimento da segurança pessoal e dos bens, só se for criada 

uma Polícia Municipal, não vendo que faça sentido.  ---------------------------------------------------------  
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 ----------- MANUEL AUGUSTO – disse ficar satisfeito em ver a verba de 750.000,00€, inscrita 

para a feira, mas também em ver resolvido o diferendo entre o arquiteto e a Câmara Municipal 

e o projeto da 2ª fase concluído, para que assim a feira comece a funcionar no novo espaço, 

resolvendo assim o melhor acondicionamento dos feirantes e de todos os clientes. Sendo uma 

melhoria para a Freguesia e para o concelho. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- São necessárias também intervenções nos arruamentos exteriores, estando todos os 

terrenos envolventes comprados, para que estando a 2ª fase da feira concluída, comece a 

funcionar em pleno.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao protocolo de delegação de competências, disse ter ficado satisfeito 

ao saber que as Juntas de Freguesia continuam com a mesma verba para o ano de 2012. ------  

 ----------- Viu também que está inscrito um eixo de ligação entre a A17 à A1, sabendo que é um 

eixo difícil de executar, mas quando for feito será uma mais-valia para o concelho, facilitaria as 

ligações da Zona Industrial da Palhaça e a ligação da Zona Industrial de Oiã.  -----------------------  

 ----------- Referiu-se também às pequenas obras, como passeios, águas pluviais, pequenos 

alcatroamentos, havendo ainda falta de passeios em todas as freguesias e que dariam maior 

segurança ao peões, tendo a Câmara Municipal aderido à mobilidade, as pequenas obras atrás 

referidas seriam muito importantes.  -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em tom de conclusão falou dos apoios ás associações, dando um grande relevo pois 

são as associações que fazem muito pelo concelho no âmbito cultural e desportivo, fazendo um 

óptimo trabalho em prol das populações, das freguesias e do Concelho de Oliveira do Bairro. ---  

 ----------- JORGE GRANGEIA – começou por dizer que gostava de esclarecer o Membro João 

Paulo Sol, na medida em que este não espere que os membros das bancadas da oposição não 

venham elogiar o Executivo que para elogiar e concordar com o que Executivo faz estarão de 

facto os membros da bancada do PSD. Tendo os membros da oposição o dever e direito de 

criticar o que é feito e o que não é.  --------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Referindo-se ao Plano de Orçamento, disse que ia falar do valor global do mesmo, no 

valor de 39.296.900,00€, dando impressão que o concelho de Oliveira do Bairro está em 

tempos de “vacas gordas”, quando de facto o País está em tempos de austeridade, com 

aumentos sucessivos de impostos, cortes nas regalias sociais e aumento de custo dos serviços 

por parte do Estado para fazer face aos seus compromissos. ----------------------------------------------  

 ----------- Diz saber que o Presidente da Câmara irá dizer que está a cumprir com o seu 

manifesto e que foi aprovado pelos munícipes, mas o exemplo que advém do Pais é que uma 

gestão deficiente aliada a uma politica económica errada ao longo dos anos, por parte dos 

dirigentes, deram o resultado de colocar o País numa situação calamitosa e quem irá pagar a 

fatura será a parte do Estado que menos culpa tem no cartório que são os constituintes.  --------  

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Câmara Municipal, disse que sabia que este não falava 

em futurologia, mas questionou se o Concelho de Oliveira do Bairro, não estaria a correr o risco 

de não ter sustentabilidade no futuro, pelo esforço financeiro que tem e que terá que fazer para 

cumprir com os seus compromissos assumidos. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO PINTO – deixou uma primeira nota que tinha a ver com a 

quantidade de informação que tem vindo a ser distribuída, dizendo que de facto os documentos 

têm vindo a ser cada vez mais resumidos, dizendo que não era uma critica, mas sim uma 

constatação, acrescentando que a qualidade da informação não se media a metro nem a peso 

e já lá vai o tempo em que se recebia dois envelopes, vindo agora tudo mais condensado. ------  

 ----------- Disse que foi entregue um preambulo em que são definidas as linhas politicas, depois 

é dado um resumo do orçamento, onde são elencadas, a despesa corrente e de capital, 

aparecendo depois uma listagem das contas usadas com a classificação da despesa corrente e 

da receita e com os respetivos valores, aparecendo no final o resumo do plano plurianual, 

abrangendo uma janela temporal de quatro anos. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse haver uma questão que não entendia, mas que se somar o valor do plano 
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plurianual para 2012 lhe dava o valor de 25.000.000,00€, questionou se deveria bater certo com 

o montante de despesas de capital que seriam 26.500.000,00€. ------------------------------------------  

 ----------- Referiu que também é apresentado o plano de atividades municipal do Executivo, 

colocando duas questões ao Presidente da Câmara. Questionou que aparece na receita 

corrente uma verba de 70.000,00€ para juros, no código 05.02.01 Bancos e outras Instituições 

Financeiras, perguntou a que corresponde este valor. Aparecendo outra verba de Rendas, 

Bens de domínio publico no valor de 1.652.000,00€, dizendo que gostaria de ser esclarecido. --  

 ----------- PEDRO CARVALHO -  referiu que depois da  intervenção anterior, lhe pareceu que a 

primeira parte da mesma lhe pareceu um pedido de desculpas ao que tinha sido dito pelo 

Membro da Assembleia  Acácio Oliveira. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dizendo que o plano e orçamento que tem em sua posse deveria ser diferente do 

documento que o Membro Acácio Oliveira tem pois no seu o valor com as despesas de pessoal 

é de quatro milhões e tal de euros e no do Membro Acácio Oliveira diz onze milhões.--------------  

 ----------- Disse que de facto o País está cada vez mais pobre, e como se está no final do ano é 

habitual olhar-se para a televisão e jornais onde se faz a eleição do melhor do ano em várias 

áreas, mas disse ficar-se pela frase da semana “pagar a dívida é uma coisa de criança”, frase 

dita pelo ex Primeiro Ministro, que quereria dizer alguma coisa quando disse a frase e como é 

costume dizer “pagar e morrer, quanto mais tarde melhor”. -------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que o Estado não tem sido um bom exemplo de cumprir as regras de 

pagamento, mas pelo outro lado a Câmara Municipal, encontra-se no lado oposto, aparecendo 

em vários estudos como boa pagadora e respeitadora das regras acordadas, sendo a média 

dos pagamentos da Câmara Municipal de 50 dias, abaixo dos 60 dias indicativos pela 

Comunidade Europeia. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O pagamento pontual e a horas é um mínimo ético de forma a evitar constrangimentos 

de liquidez nas empresas que fornecem serviços. Se assim não for empurra-se as empresas 
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para o não cumprimento do pagamento aos seus fornecedores, contagiando assim toda a 

economia.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quem entra numa gestão de tesouraria, em que atrasa sistematicamente os 

pagamentos está a contribuir para a evidência de um ciclo vicioso. Cumprir com o combinado, 

respeitar as regras acertadas é o mínimo exigível e disse esperar que a Câmara Municipal, 

continue no bom caminho.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que não está previsto a contratação de nenhum empréstimo, continuando a 

efetuar-se a amortização da divida bancária que passará de 12.600.000,00€ em Janeiro de 

2012 para 11.600.000,00€ em 31 de Dezembro do mesmo ano, significando que a Câmara irá 

pagar mais de um milhão de euros em amortização de empréstimos.  ----------------------------------  

 ----------- O caminho que o País atravessa é estreito, o que obriga a todos sem exceção, 

famílias, empresas, Estado e Autarquias a passarem por esse caminho estreito. Nesta fase 

difícil o município dedica uma particular atenção ao apoio ás crianças, jovens e seniores que 

mais do que nunca necessitam da ajuda e da proteção dos poderes políticos. É a pensar 

nessas fachas estarias que a Câmara Municipal continua a dar prioridade a programas de 

âmbito social, ao contrário do que foi dito pelo PS, na presente Assembleia tendo feito um 

levantamento exaustivo de todas a rubricas mas chegados á parte social não foram tão 

minuciosos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Membro da Assembleia Acácio Oliveira, disse para que este 

apontasse, que somando todas a dotações municipais, Ação Social Escolar, Protocolos com 

IPSS, TOB, Bolsas de Estudo, Remobilar, Apoios ás recuperações, Apoio ao Arrendamento 

poder-se-á estar a falar de mais de um milhão de euros.  ---------------------------------------------------  

 ----------- Disse que se deveria ponderar no facto de que poderiam aparecer situações 

excecionais de carência estrema, que não poderão ser superados com recurso aos normais 

esquemas de apoio do Estado Central ou da Autarquia. Exige-se por parte do Executivo a 
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ponderação nestas situação excecionais.  -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em tom de conclusão disse que a Câmara Municipal é boa pagadora, goza de uma 

boa saúde financeira, está a pagar a divida, não deixando de estar atenta à realidade do País e 

à realidade do Concelho.----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- FERNANDO HENRIQUES – começou por fazer referência à rubrica da 

implementação do estudo urbanístico dos Barreiros, dizendo que é uma rubrica que tem vindo a 

fazer parte dos outros planos transatos, apontando para uma verba de 15.000,00€, questionou 

assim se seria no ano de 2012, que se iria ter o estudo e o inicio da recuperação dos Barreiros.  

 ----------- Em relação ao projeto de construção da rede de águas residuais na zona norte da 

freguesia de Oliveira do Bairro, com um valor referenciado de 276.000,00€, deduziu que iria ser 

concluído o projeto em questão, estando pendente devido a uma questão de uns terrenos para 

instalação de uma estação elevatória, questionou se seria no ano de 2012 que seria concluída 

esta obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à recuperação do Edifício da Cerâmica Rocha, havendo verbas 

previstas para os anos de 2012 e seguintes, disse ter ficado com a convicção de que não será 

abandonada a promessa feita no início do mandato. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Deixou um apontamento, que tinha a ver com a Loja do Cidadão, disse ser uma verba 

pequenina de cerca de 10.000,00€ para o ano de 2012 e 45.000,00€ para o ano de 2013, disse 

ter havido intenção da Câmara Municipal de se conseguir a instalação do serviço público atrás 

referido, questionou se irá funcionar no espaço destinado à Casa da Cultura. ------------------------  

 ----------- No que diz respeito ao alargamento da ponte sobre a linha da CP, disse haver uma 

verba prevista de 50.000,00€ para o ano de 2012 e de 100.000,00€ para o ano de 2013, referiu 

que estando apontada uma verba tão grande seria sinal de quês estariam ultrapassados alguns 

problemas relacionados com a anuência da CP relativamente à obra em questão.  -----------------  

 ----------- Fez referência à requalificação da zona central de Oliveira do Bairro, onde é apontada 
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uma verba de 150.000,00€, questionou se a requalificação tinha a ver com a pavimentação do 

arruamento central no centro da cidade. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – começou por dizer que há uma expressão que 

diz “Errar é próprio do homem” e ninguém estaria isento de errar e que quando olhou para o 

documento, sendo o mesmo que o Membro da Assembleia Pedro Carvalho tem, olhou para 

uma parcela acima, pedindo desculpa a todos e em particular ao Presidente da Câmara 

Municipal, mas que efetivamente o valor em causa é de 4.735.850,00€.  -------------------------------  

 ----------- Relativamente à questão levantada pelo Membro da Assembleia João Sol no que diz 

respeito ao documento ser falacioso, disse que tinha referido que o documento era rico em 

criatividade financeira, projetando receitas que não iriam existir, disse que se referia 

concretamente á venda terrenos no valor de 7.324.684,00€, disse que a bancada não entende 

se irá ser possível, mas se houver uma explicação de que irá ser possível esta receita, disse 

que a bancada retirará a palavra. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Fez referência também ao seu pensamento que deixou no final da sua intervenção, 

dizendo que não é da sua autoria. “Para se tornar verdadeiramente grande é preciso estar com 

as pessoas e não acima delas”.  ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- DINIS BARTOLOMEU -  disse que relativamente ás Grandes Opções do Plano e 

Orçamento, realçou que é preciso saber aproveitar as candidaturas e sem duvida que a 

Câmara Municipal, liderado pelo Presidente da Câmara e seu Executivo, têm sabido trilhar o 

caminho certo.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Realçou a reabilitação dos Parques Ribeirinhos, especialmente o do Carreiro Velho, 

sendo sem dúvida uma mais valia não só para a Freguesia mas também para os lugares 

vizinhos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que o Executivo também aproveitou e bem, as candidaturas na parte da 

Educação. Disse ainda estar satisfeito por na Freguesia de Oiã, terem assentes dois Pólos 
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Escolares, um a Nascente e outro a Poente, sendo bem visível que há apoio nesta candidatura 

em cerca de 80%.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Fez referência a uma rubrica para o ano de 2013, no valor de 225.000,00€ para a 

piscina coberta, vendo também para o ano de 2013, execução de pavilhões, questionou o 

Presidente da Câmara não sabendo se a referência será para o pavilhão gimnodesportivo de 

Oiã e se haverá mais pavilhões, visto que a palavra está no plural. Verificou também, com 

pena, que a obra não está prevista para o ano de 2012. -----------------------------------------------------  

 ----------- No que diz respeito à requalificação da Zona Industrial de Oiã, disse haver uma 

rubrica no valor de 220.000,00€, disse pensar ser para a requalificação dos arruamentos da 

zona Sul. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á criação de um parque TIR, disse ser fundamental pois na Freguesia 

de Oiã existem várias reclamações, porque estacionam em zonas que por vezes dificultam o 

bom seguimento do trânsito, danificam as estradas onde estão estacionados, vendo assim 

estas obras elencadas no Plano e Orçamento, com a participação das Estradas de Portugal, 

não tendo dúvida que as obras referidas irão arrancar ainda no ano de 2012.  -----------------------  

 ----------- Disse que iria deixar uma preocupação ao Presidente da Câmara Municipal, apesar de 

não fazer parte da Grandes Opções do Plano e Orçamento, referiu na saída da A1, na zona 

industrial de Mamodeiro, sendo uma saída de Auto-estrado muito perigosa podendo o 

Presidente da Câmara de Aveiro juntamente com o Presidente da Câmara de Aveiro, tentarem 

arranjar uma solução para aquele problema. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Fez referência ao protocolo que a Câmara Municipal tem com as Juntas de Freguesia, 

em que a verba é igual para todas. Acrescentou, que a Junta de Freguesia de Oiã, tem ao seu 

encargo mais espaços públicos que tem um custo elevado, ao longo do ano para a Freguesia 

de Oiã, deixou assim a preocupação apelando ao Presidente da Câmara para que aumentasse 

essa rubrica. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Referiu que foi mencionado na presente Assembleia Municipal, que a Freguesia de 

Oiã está a ser fortemente beneficiada, questionando a quem o disse, se já olhou para a 

dimensão da Freguesia de Oiã, não devendo equiparar todas as Freguesias por igual. Informou 

que a Freguesia de Oiã, é praticamente um terço do Concelho de Oliveira do Bairro.  -------------  

 ----------- Disse ainda que como Presidente de Junta e olhando para o Plano e Orçamento para 

2012, vota favoravelmente, embora reconheça que para o ano de 2012, a Freguesia de Oiã, 

não irá ser em nada beneficiada, reconhecendo também que se está a passar por uma fase 

difícil sendo necessário haver recessão.  -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – 

questionou os Membros da Assembleia Municipal, se achavam que o último ponto da presente 

Assembleia Municipal, iria ser concluído até à uma hora do dia 10 de Dezembro de 2011. -------  

 ----------- Referiu que a comunicação não verbal, sugeriu que sim, dando assim prosseguimento 

aos trabalhos, dando o uso da palavra ao Membro da Assembleia Carlos Viegas. -------------------  

 ----------- CARLOS VIEGAS – entregou a sua intervenção por escrito, a qual passo a 

transcrever na sua integra; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- -“Sr. Presidente da Câmara, inicio a minha intervenção com uma parte da sua 

conclusão no preâmbulo de apresentação dos documentos aqui hoje em análise, discussão e 

votação. “A proposta de opções para 2012 constitui um novo e significativo passo no 

continuado caminho da consolidação e melhoria das condições e da qualidade de vida das 

populações e do nosso Concelho.” ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Sr. Presidente, este é o 3.º Orçamento que apresenta no atual mandato, havendo 

cerca de 2 milhões de euros, a mais, no presente em relação ao de 2010. Contudo esse é um 

dado bem importante que gostaria de compartilhar, nesta Assembleia, é que nas Despesas 

Globais que se dividem entre Correntes e de Capital (isto é de investimento) as percentagens 

têm vindo a alterar de ano para ano. – Assim em 2010 as despesas de correstes 
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representavam 32% e as de capital 68% - em 2011, 30% e 70% respetivamente e em 2012 

essa variação é de 29% desp. Correntes e 71% desp. De capital, o que nos mostra a grande 

preocupação de afetar ao máximo os recursos para investimento, mesmo tendo em atenção o 

facto de com a entrada em funcionamento de novos equipamentos e a atribuição de novas 

responsabilidades, as despesas correntes aumentaram por essa via. -----------------------------------  

 ----------- - Esta realidade deixa-nos tranquilos, porque este orçamento é um desafio de 

esperança e um instrumento de expectativas, sem abandonar a exigência e todo e rigor 

necessário, sem abandonar a exigência e todo o rigor necessário, perspetivando que a gestão 

do nosso concelho, não está centrada no prazo, mas sim com os olhos no futuro, orientado 

pelos princípios de gerir para satisfazer as necessidades das novas gerações. Por isso este é 

um orçamento, de concretização, realização e apontar de caminhos. -----------------------------------  

 ----------- - Confesso Sr. Presidente que fiquei admirado com o seu otimismo e a sua visão 

prospetiva de investimento, porque nesta altura todos estaríamos á espera de algo mais 

prudente, mais confinado ao comum dos mortais, que receia, face ao atual quadro 

macroeconómico, pela falta de recursos financeiros, mas aquilo que temos presente é uma 

perspetiva arrojada de desafio, concretização e consolidação de grandes obras em curso e o 

comprometimento para a alavancagem de novos projetos. -------------------------------------------------  

 ----------- - Pensando bem, também o Sr. Presidente da Câmara reconhecerá, que a sua gestão 

é arrojada para os tempos que correm, mas analisando melhor posso fundamentar o seguinte: 

“aproveitando ao máximo (como tem sido reconhecido) os Fundos comunitários e gerindo com 

eficiência os meios financeiros municipais, continua na aposta política de dotar todas as 

freguesias com novos equipamentos, escolares, urbanos, culturais, associativos, etc. que como 

é peculiar se traduz num elevado esforço financeiro, mas é um pilar fundamental para o 

desenvolvimento sustentado dum concelho que se pretende moderno e apelativo á fixação de 

pessoas e empresas. – O próprio Sr. Presidente da Câmara, aquando da apresentação e 

votação deste documento no Órgão executivo, afirmou: Temos que ser arrojados na 
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programação do Orçamento, tendo em conta que as propostas são um comprometimento 

quanto ao futuro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Sr. Presidente, este Orçamento e demais documentos que o acompanham, já foi 

votado pelo executivo municipal, foi apreciado pelas forças políticas de oposição com 

representação nesta Assembleia, hoje. Isto significa que uma TROIKA, intervém neste 

documento de fundamental importância para o nosso Concelho. Como certamente sabem a 

palavra Troika, tão em voga ultimamente, tem a sua origem etimológica, numa palavra russa, 

usada para designar um comité de 3 membros, ou uma aliança de 3 personagens, do mesmo 

nível e poder, que se reúnem num esforço único para a gestão de uma entidade ou para 

completar uma missão. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Assim e depois do aval que foi dado no executivo, onde foi aprovado sem votos 

contras e abstenção das oposições, da não discordância fatual dos partidos na oposição, resta-

nos hoje, Assembleia Municipal, como 3º elemento dar o nosso contributo favorável a este 

orçamento dotado de tão grande capacidade de execução. ------------------------------------------------  

 ----------- - Orçamento que do seu montante Global de + de 39 milhões de euros, tem neste 

momento o financiamento assegurado de +-82,5%. -----------------------------------------------------------  

 ----------- - No mapa dos empréstimos o valor total em dívida não aumentou e tem-se mantido 

estável em 2010, 2011 e como vemos em 2012, apenas variando ligeiros percentis entre a 

amortização e a utilização do empréstimo contratado em 2009. De salientar que em 2012 está 

prevista a amortização de + de 1 milhão de euros. ------------------------------------------------------------  

 ----------- - Sr. Presidente, a bancada do PSD está satisfeita e até orgulhosa, porque sempre 

que são feitas análises económico/financeiras ao Município, por entidades independentes e 

credíveis, como sejam: O ANUÁRIO, analisando os custos com o pessoal – a DGAL, 

analisando os prazos médios de pagamento aos fornecedores e o JORNAL DE NOTICIAS, na 

sua análise geral, - estas revelam que o Município de Oliveira do Bairro, está entre os melhores 
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a nível nacional, situa-se na faixa verde. Por isso manifestamos a nossa satisfação com a 

gestão que tem existido e também por aquela que é a proposta do presente orçamento. E isto 

apesar dos cortes nas transferências que provêm do Governo Central. ---------------------------------  

 ----------- - Este Orçamento, não é um plano de intenções (e a realidade diária nos mostra isso), 

nem é um saco de ideias, mas está assente em aspetos bem concretos, que já evidenciei e 

está alicerçado para receber outros grandes empreendimentos no concelho, como sejam a 

requalificação das Escolas EB-2/3 Dr. Peixinho e Acácio Azevedo, o Centro de Saúde, o 

Tribunal (naquilo que for foro municipal), o Centro Escolas da Mamarrosa, etc, etc, etc. -----------  

 ----------- - Sr. Presidente o ano de 2012 ficará marcado como sendo o ano de maior 

investimento, alguma vez levado a efeito no nosso município, por isso estamos conscientes das 

grandes responsabilidades que como executivo, tende, no acompanhamento das obras no 

terreno, mas sobretudo da atenção permanente aos fluxos financeiros que possibilitem o 

decurso das obras, sem grandes sobressaltos.-----------------------------------------------------------------  

 ----------- - A título de conclusão posso dizer que um orçamento, é um instrumento de gestão e 

como tal uma peça fundamental na condução de uma política de médio e longo prazo, desde 

que elaborado com base nas normas e regras legais, assentando também na capacidade do 

gestor adequar os recursos disponíveis aos investimentos de interesse coletivo, conforme se 

pode depreender pelos parágrafos do preâmbulo do documento em análise e que sintetizem as 

apostas na Educação, Formação, Cultura, Juventude, Desporto, Qualidade de vida, 

Sustentabilidade, Acessibilidades, Mobilidade Urbana, Promoção de Emprego, Solidariedade 

Social, Apoio ao Arrendamento, Apoio ao Movimento Associativo, Segurança e Defesa dos 

Cidadãos, etc, etc, etc. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Por tudo isto Sr. Presidente da Câmara e pelo seu empenhamento em prol e na 

defesa dos interesses do Concelho de Oliveira do Bairro, ao longo de 6 anos á frente dos seus 

destinos, o nosso voto é favorável, às Grandes Opções de Plano e Orçamento paro o ano de 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 09.12’11   74|82 

2012.----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

disse rever-se completamente nas palavras da intervenção do Membro da Assembleia Nuno 

Barata. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse não se rever na intervenção do líder de bancada do CDS-PP André Chambel, 

sobre várias referências que fez, nomeadamente sobre a taxa de IMI que já estaria 

desatualizada, respondeu que está atualizada foi decidida numa Assembleia Municipal e irá 

vigorar, disse não ter entendido se quereria que se subisse a mesma. ----------------------------------  

 ----------- Sobre a questão de agora os investimentos, depois o problemas será o 

funcionamento, disse que o conforto que se tem na sala da presente Assembleia Municipal, se 

paga, custa dinheiro e dando o exemplo das escolas, as crianças estão nas mesmas todos os 

dias e não uma vez de dois em dois meses, querendo dizer que terá que se proporcionar 

conforto, ás infra-estruturas que são utilizadas. E se os fundos acabam? Referiu que se vai 

gerindo na medida e contexto em que se encontram, estando atentos a tudo. ------------------------   

 ----------- Disse que apesar das conjunturas, já se vai falando no novo quadro comunitário de 

apoio, a agenda vinte vinte, não havendo razões para as preocupações apresentadas pelo 

Membro da Assembleia André Chambel. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á intervenção do Membro da Assembleia João Paulo Sol, uma 

intervenção de fundo, em que se revê completamente. Esclareceu que quando falou na escola 

da Mamarrosa, para 2013 antecedeu a referência da conclusão. Dirigindo-se ao Presidente da 

junta da Mamarrosa, disse para que este ficasse tranquilo que iria ser cumprido o que sempre 

referiu e até ao momento não podem apontar ao Executivo o não cumprimento do que foi 

prometido para a Freguesia da Mamarrosa.  --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse não haver Freguesias beneficiadas, estando todas prejudicadas não sabendo 

em relação a quê, mas todas dizem que estão prejudicadas.  ----------------------------------------------  
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 ----------- Sobre a intervenção do Presidente da Junta da Palhaça, disse que foi uma grande 

aposta do Executivo quando aumentou para 50% na delegação de competências ás Juntas de 

Freguesia, quando as mesmas foram cortadas para as Autarquias. Acrescentou que a Câmara 

Municipal tem feito mais trabalho pelas Juntas de Freguesia, mais na sede do Concelho mas 

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

 ----------- Relativamente à intervenção do Membro da Assembleia Pedro Carvalho, registou com 

agrado as referências que foram feitas, sobre o prazo médio de pagamento, o pagar bem, o 

gerir bem. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a intervenção do Membro da Assembleia Fernando Henriques, no que respeita 

ao estudo urbanístico dos Barreiros, esclareceu que um orçamento são balizas, e que se 

deverá estar preparado para poder responder ás necessidades, uns dirão que estão muitas 

coisas elencadas e dai de irá escolher o que se irá fazer e outros dirão, vou estar preparado 

para quando houver oportunidade poder avançar, não sendo uma coisa contra a outra. Referiu 

que sobre essa matéria estão a trabalhar e que uma boa parte das crateras, lagoas resultantes 

da exploração realizada, há uns anos a esta parte, é propriedade de entidades privadas. ---------  

 ----------- No que diz respeito ao saneamento na zona norte de Oliveira do Bairro, disse que já 

foi decidido em reunião de Câmara a aquisição do terreno, cedendo metade da parcela a um 

particular que está interessado na mesma, retomando assim os trabalhos e conclui-los. ----------  

 ----------- Sobre a Cerâmica Rocha, esclareceu que o Executivo não abandona nada do que se 

propôs a fazer, mas é seletivo nas prioridades.-----------------------------------------------------------------  

 ----------- No que à Loja do Cidadão diz respeito, disse que é algo que não depende do 

Executivo disponibilizando espaço para o serviço. Fala-se em reorganizações a nível das 

estruturas Governamentais, em vários tipos de serviços, concelhios, distritais e regionais o que 

leva o Executivo a estar atento e poder-se-á dizer, por que não uma Loja do Cidadão a 

funcionar dentro da Câmara Municipal, existindo já alguns serviços disponibilizados no Balcão 
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Integrado, funcionando bem e gradualmente lá estará em funcionamento a Loja do Cidadão, 

mesmo que se chame Câmara Municipal. Acrescentou ainda que teve conhecimento de uma 

estatística realizado pelo seu Chefe de Gabinete Amorim Nunes, em que constava que o tempo 

médio de espera de atendimento, era de sete minutos, tendo ficado satisfeito com o serviço 

prestado ao munícipe. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à passagem sobre a linha da CP, está previsto, existe orçamento, sé 

dependendo do Executivo e de prioridades.  --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a requalificação na zona central de Oliveira do Bairro, contempla a área da 

Avenida Dr. Abílio Pereira Pinto e a Rua Cândido dos Reis. ------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á intervenção do Presidente da Junta de Oiã Dinis Bartolomeu, disse 

que não tinha feito referência ao POLIS, mas diz existir despesas de capital para o POLIS, mas 

por sua vez existe concurso público a empreitada, para levar a efeito a obra sendo um 

investimento no concelho de Oliveira do Bairro de cerca de um milhão de euros. --------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Junta de Freguesia disse que também gostava de ter 

80% de comparticipação do QREN para os Pólos Escolares, esclareceu que quanto menor é o 

numero de salas menor é a comparticipação por parte do QREN e que a Câmara Municipal 

está a fazer um esforço muito grande, mas não vai deixar de fechar o ciclo da aposta feita. ------  

 ----------- Sobre o parque TIR disse ser fundamental, relativamente aos pavilhões, esclareceu 

que o pavilhão de Oiã está agregado á Escola EB23 que já está em projeto. -------------------------  

 ----------- Relativamente ao acesso à A1, disse que se entendimento fosse só com o Presidente 

da Câmara de Aveiro, não seria tão difícil. O Executivo vai lutar mas não será fácil. ----------------  

 ----------- Relativamente ao que foi dito de que a Freguesia de Oiã, não iria ser beneficiada no 

ano de 2012, esclareceu que não pretende que alguma Freguesia seja beneficiada, pretende 

apenas que nenhuma Freguesia de sinta prejudicada. -------------------------------------------------------  
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 ----------- Sobre a intervenção do Membro da Assembleia Carlos Viegas, registou com agrado 

as referências que fez. Esclareceu que em relação ás despesas de capital e despesas 

correntes, as despesas de capital por força das opções arrojadas fazem com que o 

investimento em capital tenha vindo a crescer, apesar das despesas correntes também terem 

vindo a crescer. Uma cresce mais que a outra e a percentagem na relação faz com que a 

evidência dê o resultado visto. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Membro da Assembleia Municipal Acácio Oliveira, disse que este teve 

um gesto corajoso ao ter apresentado desculpas, mas acrescentou que quando se está a fazer 

um trabalho exaustivo como referiu e quando alguma coisa choca de tal forma, seria mais 

prudente que se fizesse uma segunda análise, antes de publicamente apresentar o trabalho.  --  

 ----------- O que o Executivo está a fazer é o melhor contributo para a melhoria da qualidade de 

vida no Concelho de Oliveira do Bairro, não estão a fazer orçamentos para serem corrigidos 

mas para serem cumpridos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A dívida, como já foi referido, vai baixar cerca de 1.000.000,00€ no próximo ano sem 

contração de novos empréstimos. Deixando uma nota, disse que o IMI tem vindo a subir, 

apesar do Executivo ter descido a taxa, esclarecendo que a taxa da derrama praticada 

presentemente no Concelho de Oliveira do Bairro é menos de 50% de há sete anos atrás. -------   

 ----------- Disse ainda que o Executivo é muito mais do que meros cobradores de impostos, são 

gestores, tendo que obedecer ás regras do POCAL ás regras orçamentais, mas vão um pouco 

mais além, disse que têm que saber na gestão construir a forma de poder estar em condições 

de cativar verbas. Tem a capacidade de responder ás aberturas das candidaturas do QREN em 

tempo útil. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ----------- Dirigindo-se ainda ao Membro da Assembleia Acácio Oliveira que referiu “defraudar os 

anseios dos Oliveirenses”, disse que gostaria de ser esclarecido sobre o que quereria dizer com 

a frase atrás referida.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Disse que as pessoas que votaram no PSD, que foram em larga maioria no Concelho 

de Oliveira do Bairro, que estão errados porque apostam na política errada, são altivos porque 

apostam nas pessoas em quem confiam e dessa forma estás-lhes a dizer que cumprindo o 

programa estamos a defraudar os anseios dos Oliveirenses.  ----------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à intervenção do Membro da Assembleia Jorge Grangeia, disse que se 

no presente se consegue amortizar 1.000.000,00€, se consegue dar a quota parte 

correspondente para a execução dos projetos que são muitos, diz que na sua perspetiva não vê 

onde é que no futuro o Concelho de Oliveira do Bairro, com a dimensão que tem, com a força 

de trabalho e das pessoas que tem, com o empreendorismo que tem, com a revisão do PDM 

que está aí á vista e que prevê o aumento das Zonas Industriais, tenha razões para que não 

continue na senda do crescimento. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Agradeceu as questões levantadas pelo Membro da Assembleia Armando Humberto, 

porque vão permitir prestar esclarecimentos. Esclareceu que o PPI, são obras projetadas pelo 

município tendo questionado porque não seriam igual ás despesas de capital, respondeu que 

nas despesas de capital, quando se paga ao banco, está-se a pagar capital, entrando os juros 

na despesa corrente. Quando se paga à POLIS, está-se a pagar capital mas a POLIS, não está 

no PPI, mas é capital. Quando se paga ás Associações, alguns investimentos que o POCAL 

manda considerar despesa, dizendo que em sua opinião deveria ser capital. Disse ter deixado 

alguns exemplos que espera terem esclarecido. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ás rendas, diz que está contemplado estando naturalmente em rendas 

a receber, sendo uma forma que o POCAL encontra, sendo a verba principal, a retribuição da 

ADRA, prevista para o ano de 2012, não deixando de incluir rubricas com os contratos 

estabelecidos com a Vodafone e com outras operadoras das antenas. ---------------------------------  

 ----------- Disse ter deixado para o fim a questão do porquê os juros no valor de 70.000,00€ em 

proveito. Esclareceu que nas operações de tesouraria e dotações orçamentais e não 
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orçamentais, a Câmara Municipal tem no seu conjunto na ordem de quase 4.000.000,00€, de 

tesouraria. Disse que como gestor e como obrigação primária a tesouraria também é gerida, 

tendo as contas em dia, rende sem risco e rende a uma taxa superior cerca de 150% àquela 

que o Município está a pagar por todo e qualquer empréstimo contraído. ------------------------------  

 ----------- Sendo desta forma que pensa estarem reunidas todas as condições para continuar a 

cumprir, a investir, levar por diante e executar o presente orçamento. -----------------------------------  

 ----------- Seguidamente, foi dado novamente o uso da palavra aos Membros da Assembleia 

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

 ----------- ACÁCIO OLIVEIRA – dirigindo-se o Presidente da Câmara Municipal disse que 

entendia as suas palavras, olhando para o seu modelo de gestão que é completamente 

diferente do anterior executivo. Enveredaram por este modelo, é respeitável mas como 

oposição pensamos que poderia haver outro modelo de gestão.  -----------------------------------------  

 ----------- Disse não querer ofender ninguém em particular, mas são maneiras de ver as coisas 

de outra forma, devendo ser respeitadas, como a bancada respeita o documento que hoje foi 

apresentado, com direito a censura-lo, a falar dele de acordo com o que a bancada acharia que 

seria um bom modelo de gestão. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO – Disse que se tinha surgido alguma dúvida em relação á 

posição politica do PS relativa ao documento apresentado, disse que o orçamento continua a 

insistir num conjunto de investimentos que não estão corretamente dimensionados, face ás 

reais necessidades do Concelho e que por culpa disse mesmo o Município vai ver aumentadas 

de forma significativa as suas despesas.  ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que em relação aos Pólos Escolares, o PS não é contra os mesmos, mas não 

pode concordar que se avancem com oito Pólos Escolares novos, com um investimento na 

ordem dos 20.000.000,00€ e como tinha acabado de ser referido pelo Presidente da Câmara, a 

comparticipação QREN, andaria pelos 52%. Mas á conta do Município está-se a falar em 
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10.000.000,00€ e a realidade é inalterável, está-se a falar em oitocentas e poucas crianças no 

1º Ciclo, dividindo pelos 9 Pólos Escolares não sendo essa distribuição uniforme.  ------------------  

 ----------- Quanto á Casa da Cultura, olhando para o Município de Aveiro vê-se os encargos que 

a Câmara tem com o Teatro Aveirense para manter a infra-estrutura. Criar uma Casa da 

Cultura em Oliveira do Bairro é algo que deixa a Bancada com algum receio. ------------------------  

 ----------- Agradeceu as respostas do Presidente da Câmara e disse que por vezes era 

importante também olhar para a qualidade da receita e o mesmo disse que a questão das 

rendas, 1.600.000,00€, incluem as verbas de transferência da ADRA incluído também as 

operadoras como a Vodafone. Não tendo o montante de cada transferência, disse presumir que 

a ADRA seja o bolo da questão. O diferencial que existe entre a despesa corrente e a receita 

corrente é de 1.400.000,00€, questionou o que irá acontecer quando o dinheiro da ADRA deixar 

de vir, e o que vai acontecer quando as infra-estruturas que estão a ser criadas exigirem mais 

despesa corrente, esse é que é o grande receio da Bancada do PS. ------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO SOL – disse achar correto a oposição criticar, apresentar as suas 

opiniões, apresentar alternativas, mas disse não ter percebido quando o Membro da 

Assembleia Jorge Grangeia, disse que as bancadas da oposição não vêm elogiar o Executivo. 

Disse que se assim o entenderem que deverão elogiar. -----------------------------------------------------  

 ----------- Disse que colocar 7.000.000,00€ em terrenos, é falacioso é criatividade, disse já ter 

percebido qual era a opinião. Disse ainda que chegou à conclusão de que não sabem como se 

faz um orçamento Municipal, se soubessem não diriam que é um documento falacioso, quanto 

muito poderiam dizer que é um instrumento de gestão. ------------------------------------------------------  

 ----------- PEDRO CARVALHO – disse que quando o PS intervém sobre os orçamentos, lhe 

parece que falam sempre da mesma coisa, não trazendo novidade.  ------------------------------------  

 ----------- Dizem sempre que são contra os Pólos Escolares, diz não fazer sentido este tipo de 

afirmação, pois já foi aprovada a carta educativa, as obras estão lançadas e com o apoio do 
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QREN, não valendo a pena falar-se mais desta questão. ---------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que o presente Orçamento tem uma novidade que é o apoio ao 

arrendamento, mas parece que para a Bancada do PS não vê como ação social. -------------------  

 ----------- Informou que o Executivo, neste Orçamento não está a ser feita nenhuma obra que já 

esteja feita, não se está a fazer nada de novo. -----------------------------------------------------------------  

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

disse ter registado uma situação em que ainda não se tinha referido que era a seguinte, um dos 

grandes objetivos do PS era adiar, adiar, adiar. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efectuada que foi a votação, verificou-se que o assunto: 5.2. – Análise e votação 

para efeitos de aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2012 e Mapa 

de Pessoal, foi Aprovado com 17 Votos a Favor, 7 Abstenções e 3 Votos Contra, pelos 

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

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

desejassem apresentar a declaração de voto. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO – entregou a sua intervenção por escrito, passando a 

transcrever o teor da mesma na sua íntegra.--------------------------------------------------------------------  

 ----------- “O Partido Socialista, votou contra o Plano e Orçamento para 2012, porque: -------------  

 ----------- 1) O Plano e Orçamento insistem num conjunto de investimentos que não estão 

corretamente dimensionados face às reais necessidades do Concelho e que por culpa disso o 

Município vai ver aumentados de forma significativa as suas despesas, sem que daí advenham 

os correspondentes benefícios para as populações; ----------------------------------------------------------  

 ----------- 2) Esta estratégia de desenvolvimento vai ter no curto prazo como consequência a 
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necessidade de manter e/ou aumentar o valor a cobrar por serviços, taxas de impostos, como 

forma de fazer face aos aumentos dos encargos daí decorrentes; ----------------------------------------  

 ----------- 3) Colocará no médio prazo o Município numa situação financeira muito difícil o que irá 

condicionar seriamente o avanço de futuros projetos.” -------------------------------------------------------  

 ----------- Posto isto, o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, deu por encerrada 

a presente Sessão da Assembleia Municipal, na qual se Aprovou em Minuta, a deliberação 

sobre o seguinte assunto constante da Ordem de Trabalhos: 5.2. – Análise e votação para 

efeitos de aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2012 e Mapa de 

Pessoal, sendo lavrada a presente Acta, que vai ser assinada pelo Presidente, respectivos 

Secretários e outros Membros da Assembleia que o desejem fazer. -------------------------------------  

 


