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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA EM 

VINTE E TRÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ----------- 5.2. – Análise e votação para efeitos de aprovação da 1ª Revisão às Grandes 

Opções do Plano e Orçamento de 2011; ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.3. – Apreciação e análise das actas das reuniões havidas nas Freguesias de 

Mamarrosa e Bustos, no cumprimento do artº 60º alínea b) do Regimento da Assembleia 

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

 ----------- 5.4. – Análise e votação para efeitos de aprovação da participação de 5% no 

I.R.S.; --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.5. – Análise e votação para efeitos de aprovação do Lançamento de Derrama 

sobre o I.R.C. a cobrar durante o ano de 2012; -------------------------------------------------------------  
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 ----------- 5.6. – Análise e votação para efeitos de aprovação das Taxas do Imposto 

Municipal sobre Imóveis; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.7. – Análise e votação para efeitos de aprovação do valor da Taxa Municipal de 

Direitos de Passagem. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Municipal Laura Sofia Aires Ferreira Pires, Carlos Manuel Ferreira Ferreira, Lília Ana da Cruz 

Oliveira Martins Águas e Henrique Santiago Tomás. ---------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

Assembleia Municipal MARIA INÊS MARTINS PATO e MARISA PATO DOS SANTOS. ----------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 
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SANTOS – informou que, o Membro Inês Pato solicitou por escrito, a justificação da falta à 

presente Sessão da Assembleia Municipal, tendo a mesma sido considerada justificada e a 

sua substituição pelo elemento seguinte da respectiva Lista, que se encontrava presente, 

sendo convidada a participar nos Trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal 

CLARA MARIA DE JESUS OLIVEIRA PERALTA. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais informou que os Membros Vítor Manuel de Almeida Pinto, e Óscar das Neves 

Pinto Ribeiro solicitaram por escrito a renúncia ao presente Mandato Autárquico, devendo ser 

substituídos pelos Membros Acílio Vaz e Gala e Jorge da Costa Grangeia, que ainda não 

tinham tomado posse. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, procedeu à leitura da 

Acta Avulsa da Tomada de Posse dos Membros Acílio Vaz e Gala e Jorge da Costa Grangeia, 

sendo os mesmos investidos nas suas funções como Membros efectivos da Assembleia 

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

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

Municipal, informou, ter a Mesa da Assembleia Municipal recebido diversos convites para estar 

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

 ----------- Informou ainda ter recebido um e-mail por parte do Vereador Jorge Mendonça, 

relativamente ao pedido de renovação do seu pedido de suspensão, tendo solicitado ao 

segundo Secretário da Mesa da Assembleia Municipal que procedesse à sua leitura e o qual se 

dá aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais. -------------------------------------  

 ----------- De seguida o Presidente da Mesa solicitou aos Membros da Assembleia Municipal 

que a entrega da convocatória e restante documentação para as Assembleias Municipais se 

iria efectuar sempre como desta última vez, pelo que, se algum Membro desejasse que para 

uma determinada Assembleia o procedimento fosse outro, deveria comunicar essa mesma 

pretensão aos Serviços, nomeadamente à Sr.ª Isabel Costa. ----------------------------------------------  
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 ----------- Em seguida, informou que se iria proceder à aprovação da Acta da Sessão da 

Assembleia Municipal de 9 de Junho de 2011, remetida a todos os Membros da Assembleia 

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

 ----------- Após ter sido solicitada uma pequena correcção por parte do Membro Victor Loureiro, 

a Acta da Sessão de 9 de Junho de 2011 foi colocada à votação. ----------------------------------------  

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

Aprovada por Maioria, com 22 Votos a Favor e 3 Abstenções. ----------------------------------------  

 ----------- 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 

efectivamente se veio a verificar. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1.º Interveniente do Público, ARSÉNIO CANAS, residente na Freguesia da 

Mamarrosa, que referiu estar preocupado com o facto de existirem comentários na sua 

Freguesia, de que a Rua das Obras Sociais não avança por inoperância da Câmara Municipal, 

que a Mamarrosa não vai ter Pólo Escolar, que o Jardim junto à Igreja apenas irá ser uma 

realidade quando o Presidente da Câmara assim o desejar, que a Autarquia Municipal se 

esqueceu da Freguesia da Mamarrosa no que aos alcatroamentos diz respeito, tendo 

questionado o Presidente da Câmara Municipal se tais comentários correspondem à verdade. -  

 ----------- Informou que o candeeiro, colocado junto à passadeira elevada em frente à Igreja da 

Mamarrosa, sai cerca de um metro para a estrada e teve um tempo de vida muito curto, pelo 

que urge substituir o mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1.º Interveniente do Público, CARLOS OLIVEIRA, residente na Freguesia da 

Mamarrosa, que entregou a sua intervenção por escrito e que seguidamente se transcreve na 

sua íntegra: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- “… Começo por agradecer e enaltecer a iniciativa levada a cabo pelo Sr. Presidente 

da Assembleia Municipal, em reunir com os Autarcas da Freguesia da Mamarrosa, e assim 

acompanhar de perto e ficar a saber quais as carências, anseios e necessidades da nossa 

Freguesia. É de louvar a dedicação e a disponibilidade do Sr. Presidente da Assembleia 

Municipal em ter convocado a reunião e a ter realizado na Mamarrosa. --------------------------------  

 ----------- Aproveito também para agradecer a presença do Sr. Secretario da Assembleia 

Municipal, dos lideres das bancadas do PS e do PSD, sei que o líder da bancada do CDS/PP 

por motivos pessoais não pode estar presente e de todos os elementos da Assembleia de 

Freguesia e da Junta de Freguesia de Mamarrosa, que compareceram na totalidade. -------------  

 ----------- Embora ache que a iniciativa seja de grande importância, também tenho a percepção 

que ela tem o valor que tem, pois o único dividendo que a Mamarrosa pode tirar da reunião é o 

de saber que é acessória e a nós Mamarrosenses o que é importante é o essencial, e o 

essencial passa por aquilo que é material, o que se vê, aquilo de que precisamos e não temos.  

 ----------- Aqui destaco: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Pólo Escolar (o Sr Presidente sabe, porque quando em campanha eleitoral foi na 

escola da Mamarrosa que o PSD fez o seu esclarecimento eleitoral e chovia dentro da escola, 

esta não tem condições para os meninos. Aproveito para esclarecer um boato que anda por ai, 

que dizem que o Presidente da Assembleia de Freguesia da Mamarrosa não quer o pólo 

escolar na Mamarrosa, pois repudio-o veemente, é pura mentira, porque se todos os 

Mamarrosenses estão interessados no pólo, eu estou muito mais, porque tenho três filhos em 

que dois deles ainda não tem idade para entrar na escola, mas um já a frequenta, e eu não sei 

qual será o efeito a nível de saúde por estar numa escola com aquelas condições); ----------------  

 ----------- - Edifício para a Junta de Freguesia (a Mamarrosa deve ser das poucas senão a única 

freguesia que não tem instalações próprias, está a funcionar numa sala emprestada pela Casa 

do Povo da Mamarrosa, não reúne as condições mínimas para um bom funcionamento); ---------  
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 ----------- - Reparação de varias estradas (existem muitas estradas num estado degradante); ----  

 ----------- - Reparação da iluminação pública (no centro da Mamarrosa existem varias lâmpadas 

que não funcionam, outras ora acendem ora apagam, ainda existem muitos postes com 

lâmpadas antigas, lâmpadas essas que dão pouca luz, se no centro é assim imaginem como 

será nos lugares); -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Conclusão de obras começadas a relativamente muito tempo (aqui falo 

principalmente na Rua das Obras Sociais, se a memória não me atraiçoa no principio do ano 

passado no Oliveira Informa vinha publicado que por volta do meio do ano esta rua estaria 

completamente arranjada, já passou mais de 1 ano e ela está intransitável, esta arranjada nas 

extremidades mas no meio esta por arranjar); ------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Passeios inacabados ou não começados; ---------------------------------------------------------  

 ----------- - Jardim do centro da Freguesia (a Assembleia de Freguesia tomou conhecimento que 

o projecto do espaço ao lado da igreja estava terminado, sabendo disso e porque haveria 

interesse em estarmos informados e também de darmos a nossa opinião sobre o referido 

projecto, marcamos com o Sr. Presidente da Câmara uma reunião com alguns membros da 

Assembleia de freguesia, o que veio a acontecer, aí demos algumas ideias de alteração ao 

projecto, mas com ou sem alterações a obra ainda não começou); --------------------------------------  

 ----------- - Passadeiras elevadas e normais para peões (a Mamarrosa é atravessada por uma 

estrada nacional com muito tráfego, seria importante implementar uma passadeira elevada 

perto do Supermercado Ponto Fresco devido ao excesso de velocidades de alguns condutores, 

também haveria necessidade de colocar passadeiras normais em alguns lugares da freguesia, 

pois como a Mamarrosa é praticamente plana e as estradas são por vezes rectas extensas os 

condutores excedem-se na velocidade e são um perigo constante para os peões). -----------------  

 ----------- A Mamarrosa no meu entender não deve merecer mais do que os outros, mas deve 

ter as mesmas oportunidades, senão for por outra razão que seja pela sua história, pois é a 
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terra mais antiga do concelho. As pessoas um dia acabam, mas a memória é eterna. --------------  

 ----------- Para concluir quero dizer que à excepção dos Presidentes das Juntas de Freguesia 

que tem lugar por inerência, todos os outros elementos que compõem a Assembleia Municipal 

estão a desempenhar as suas funções porque o povo votou neles, mas o povo de todas as 

Freguesias e salvo raras excepções o nome da Mamarrosa quase não é falado nas reuniões 

da Assembleia Municipal …” -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – relembrou que iria haver um ponto da Ordem de Trabalhos específico para abordar 

os temas que estiveram em cima da mesa nas Reuniões havidas em Bustos e na Mamarrosa, 

contudo questionou o Presidente da Câmara a fim de saber se desejaria dar uma resposta de 

imediato aos intervenientes do público. ---------------------------------------------------------------------------  

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

referiu estar permanentemente atento às situações, tendo igualmente tido a oportunidade de 

ler a acta resultante da Reunião da Mesa da Assembleia Municipal com os elementos da Junta 

e Assembleia de Freguesia da Mamarrosa, considerando bastante grave que o Presidente da 

Assembleia de Freguesia não saiba o ponto de situação e a fase praticamente de adjudicação 

da construção do novo Pólo Escolar da Mamarrosa, pelo que são mentira as afirmações 

produzidas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que à Rua das Obras Sociais diz respeito, considerou serem igualmente mentiras 

as afirmações e comentários que têm sido efectuados, uma vez que quem tem mais vontade 

que a obra avance e termine o mais rapidamente possível, contudo, é a Câmara Municipal, que 

o deve fazer correctamente e não somente colocar alcatrão. ----------------------------------------------  

 ----------- Mais disse, depender da vontade da população da Mamarrosa o terminar daquela 

obra, tendo sido já realizadas diversas reuniões com proprietários confinantes com o 

arruamento, havendo alguns que têm levantado sistemáticas dificuldades, pelo que as 
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negociações têm sido bastante difíceis, como é do conhecimento do Presidente da Junta de 

Freguesia, tendo este chegado a afirmar que alguns terrenos seriam bem pagos pela quantia 

de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros), contudo os proprietários afirmam não vender por 

menos de 22.500,00 € (vinte e dois mil e quinhentos euros). -----------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu ainda que há cerca de dois anos que não chove na Escola da Mamarrosa, 

uma vez que a Câmara Municipal efectuou ali uma intervenção, como aliás realizou em todas 

as demais Escolas do Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à sede da Junta de Freguesia, referiu que esta é uma preocupação 

que tem de partir da vontade das entidades da Mamarrosa, recordando a existência de um 

edifício que começou a ser feito para esse fim, tendo posteriormente sido entendimento que 

esse mesmo edifício fosse destinado a um Projecto novo que foi acolhido igualmente pela 

Autarquia, que é o IEC. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Afirmou que em relação aos arruamentos da Freguesia da Mamarrosa, no final do 

último Mandato Autárquico e após terem sido implementadas as redes de saneamento, foram 

praticamente todos intervencionados e colocado novo asfalto. --------------------------------------------  

 ----------- Em relação à iluminação, referiu que a Autarquia deverá intervir no sentido de que a 

iluminação se apague mais cedo, com vista à redução do consumo. ------------------------------------  

 ----------- Referiu que o jardim junto à Igreja da Mamarrosa é um problema porque a Câmara 

Municipal decidiu por vontade própria adquirir aquele espaço, caso contrário não era um 

problema e mantinha-se a habitação degradada. Deu no entanto a conhecer estarem abertos 

os concursos destinados à execução de seis espaços públicos, entre os quais o da 

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

 ----------- Para terminar, recordou que a Freguesia da Mamarrosa foi, proporcionalmente, a 

Freguesia que mais investimento teve no último Mandato. -------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi solicitado o uso da palavra por parte do líder da Bancada do 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 23.09’11   9|99 

PPD/PSD. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – recordou que o Regimento da 

Assembleia Municipal não permite que durante o Período Aberto ao Público sejam abordados 

assuntos que façam parte da Ordem de Trabalhos, nem que sejam colocadas questões ao 

Presidente da Câmara Municipal, situação esta, que terá de ser evitada no futuro. -----------------  

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

SANTOS – referiu que sempre fez e tudo fará para cumprir escrupulosamente o Regimento da 

Assembleia Municipal e tal terá sucedido na presente Sessão, uma vez que os intervenientes 

do público se dirigem à Mesa da Assembleia porque assim tem de ser, muito embora possam 

cometer um ou outro lapso que deve ser relevado. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à questão de ter sido abordado um assunto que consta da presente 

Ordem de Trabalhos, relembrou ter sido acordado na Reunião da Comissão Permanente que 

esta seria uma situação excepcional, sendo dada a oportunidade aos habitantes das 

respectivas Freguesias, hoje da Mamarrosa e de Bustos, poderem dizer algo neste Período da 

Ordem do Dia, sendo que a excepção é isso mesmo, é para ser excepção, tendo por isso 

mesmo sentido algum desconforto com a intervenção do Membro Nuno Barata, que parece 

pretender não permitir às pessoas a máxima participação. -------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ----------- AARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – entregou a sua 

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

 ----------- “… O assunto que eu trago aqui diz respeito ao início do ano escolar e às 

acessibilidades da escola EB1 de Oiã. Nós estamos a fazer um investimento enorme nos pólos 
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escolares, no sentido de proporcionar melhores condições às nossas crianças, não é por isso 

de todo aceitável que o acesso dito de principal a um dos pólos escolares com mais crianças, a 

EB1 de Oiã, seja feito por uma estrada estreita em que não se conseguem cruzar dois carros e 

em terra batida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A confusão é mais que muita no período da manhã e no período da tarde, tendo 

inclusive levado já à intervenção da própria GNR e à colocação de sinalização vertical que 

obviamente não resolve o assunto. Os munícipes merecem e exigem outro tipo de 

consideração. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Como se isso não bastasse só é facultado o acesso ao recinto da escola às crianças 

após as 9 horas menos um quarto, imaginem o transtorno que isto está a trazer a dezenas de 

pais que obviamente têm que cumprir os seus horários de trabalho. Para agravar a situação, o 

inverno aproxima-se e a situação só tenderá a agravar-se se não houver uma intervenção 

consequente: a estrada irá ficar intransitável e as crianças não podem ficar à chuva à porta da 

escola à espera que o portão abra sem qualquer tipo de abrigo por perto. Urge requalificar as 

acessibilidades, para que os pais ou os próprios filhos possam ir para a escola em segurança, 

é necessário criar um abrigo para que as crianças possam esperar pela abertura da escola, ou 

então é necessário que se crie com a escola as condições para que as crianças possam entrar 

no recinto da escola mais cedo e possam brincar ou ir para a biblioteca concluir os trabalhos de 

casa ou ler um livro. A escola tem que ser um local de acolhimento e tem que ser sensível aos 

problemas das próprias famílias, não se pode fechar e virar as costas à comunidade. -------------  

 ----------- Pois é a esta comunidade, que estão a ser pedidos sacrifícios para suportar o 

investimento nos pólos escolares e que em breve vai suportar também a requalificação das 

EB23, de Oiã e Oliveira do Bairro …” -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL - entregou a sua intervenção por 

escrito passando-se a transcrever o teor da mesma na sua íntegra: -------------------------------------  
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 ----------- “… Exmo. Sr. Presidente da Câmara a situação económica e financeira do país 

preocupa-me muito, a situação da divida publica portuguesa criada pelo Estado Português 

arrastou o nosso pais para esta situação que vivemos, mas como é óbvio quem vai pagar a 

crise são as famílias e as empresas; as autarquias, na sua grande maioria, são em minha 

opinião boas gestoras dos dinheiros públicos, mas neste momento nada disso interessa; a 

autarquia de Oliveira do Bairro tal como toda a administração publica vai sofrer cortes 

orçamentais e restrições ao financiamento pelo menos ao longo dos próximos 2/3 anos, isto se 

tudo correr como previsto pelo plano de reestruturação da divida publica nacional. -----------------  

 ----------- Sr. Presidente da Câmara, já sabe qual será o verdadeiro impacto financeiro que a 

nossa autarquia vai sofrer nos próximos anos? ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente da Câmara que medidas de restrição orçamental vão ser necessárias 

tomar, que actividades ou projectos a nossa autarquia não vai poder executar nos próximos 

anos? ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente da Câmara todos nós sabemos que algumas medidas vão ter que ser 

tomadas, no entanto não podemos de deixar da apoiar aqueles que mais precisam, e não 

podemos deixar de continuar o nosso projecto no sector cultural e educativo …” --------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – informou ter sido 

publicada uma Resolução do Conselho de Ministros, que estipula uma série de orientações 

para a futura legislação à reorganização do território, gestão municipal e respectivo 

financiamento, tendo solicitado que fosse agendada uma Reunião da Comissão Permanente 

para debater este assunto, de forma a serem criados métodos e ferramentas de 

acompanhamento destas novas propostas de legislação e participar na sua discussão pública.  

 ----------- Relembrou que os intervenientes do público não possuem os mesmos direitos que os 

Membros da Assembleia Municipal e por isso mesmo, não podem solicitar o uso da palavra 

para defesa da sua honra, se tal fosse possível, certamente que tal teria sucedido na presente 
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Sessão, uma vez que a linguagem utilizada pelo Presidente da Câmara para refutar alguns 

pontos referidos pelos cidadãos intervenientes, não foi a mais correcta. O Presidente da 

Câmara pode não concordar, mas terá de respeitar a forma como as pessoas colocam as suas 

questões. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que em 7 de Dezembro de 2010, a Assembleia Municipal autorizou a 

venda do Armazém Municipal e respectivo logradouro, tendo ficado definido que a realização 

da respectiva Escritura Pública de Compra e Venda se realizaria até ao final do primeiro 

semestre de 2011, data até à qual estaria construído o novo Armazém e Canil Municipal. --------  

 ----------- Mais relembrou que aquando da respectiva discussão em Reunião de Câmara, o 

Vereador Jorge Mendonça tinha referido que aquele prazo lhe parecia demasiado curto, 

podendo daí resultar algumas responsabilidades para o Município, uma vez que a não 

celebração da Escritura poderia equivaler a um não cumprimento contratual, com a 

consequente restituição do sinal em dobro por parte do Município. --------------------------------------  

 ----------- Em face disto, questionou se a Escritura já tinha sido outorgada, se o novo Armazém 

Municipal já estava construído, ou se o Município irá pagar alguma indemnização por 

incumprimento do prazo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à alteração dos Estatutos da Fundação Comendador Almeida Roque, 

relembrou que a Escritura notarial foi outorgada em 30/08/2011, tendo versado na sua 

essência pela alteração da designação de Escola Profissional, para Instituto Industrial e da 

composição do respectivo Conselho Geral. Em 27/05/2010 a Câmara Municipal deliberou 

sobre a alteração do Conselho Geral e em 29/07/2010, sobre a alteração da designação, tendo 

igualmente revogado a deliberação tomada em 27/05/2010. Contudo, nenhuma destas 

deliberações do Executivo Municipal foi ratificada pela Assembleia Municipal, apesar da 

Escritura Notarial de modificação dos Estatutos ter sido já outorgada. ----------------------------------  

 ----------- No que respeita ao Voto de Congratulação ao atleta João Tomás, proposto em pelo 
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Vereador Jorge Mendonça, e que foi analisado em Reunião de Câmara de 09/06/2011, por 

aquele Vereador não se encontrar presente, a Câmara Municipal deliberou adiar a discussão e 

votação do assunto. Tendo em atenção que já decorreram muitas Reuniões de Câmara após 

aquela deliberação, com a presença do Vereador proponente, nomeadamente em 14/07/2011, 

questionou porque é que o assunto não foi ainda apreciado e votado e se alguma vez o irá ser.  

 ----------- Informou constar das actas da Reunião de Câmara de 28/07/2011 e 08/09/2011, que 

o Vereador Jorge Mendonça faltou sem ter apresentado justificação, pelo que, questionou o 

Presidente da Câmara se já participou essas mesmas faltas ao Ministério Público. -----------------  

 ----------- ROSALINA ROSA GRANGEIA FILIPE – iniciou a sua intervenção, questionando se já 

tinha sido efectuado algum levantamento relativamente à ocupação dos Pólos Escolares já em 

funcionamento, nomeadamente se todas as salas estão ou virão a estar ocupadas, procurando 

igualmente saber quais as medidas que irão ser tomadas para fazer face ao acréscimo de 

despesas de electricidade, gás e água. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda em relação a este tema, questionou se já existe o terreno necessário para 

implantação do novo Pólo Escolar da Mamarrosa. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Pelo que se apercebeu, a contratação de professores para as AEC’s teve lugar mais 

cedo que no ano transacto, tendo questionado se os mesmos garantem alguma continuidade 

dos professores, uma vez que tinha sido referido que os critérios de selecção deveriam ser 

alterados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Constatou que em algumas Freguesias do Concelho poderá estar em causa a 

continuidade da prestação de serviço por parte dos Correios, pelo que indagou no sentido de 

ver esclarecida esta possibilidade. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que no Troviscal ainda não reabriu a Extensão de Saúde e muito embora 

não dependa da Câmara Municipal, esta poderá fazer alguma pressão no sentido de a mesma 

reabrir o mais rapidamente possível. ------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Procurou ainda saber se a Autarquia já tem conhecimento de como é que o Concelho 

irá ser reestruturado, tendo em atenção a necessidade de haver uma reforma administrativa do 

País, no que às Autarquias diz respeito, uma vez que, na sua opinião, se tem de começar a 

pensar seriamente no assunto pois irá certamente afectar algumas das obras em curso. ---------  

 ----------- Relativamente à questão da venda dos terrenos onde se situa o Estaleiro Municipal, 

procurou saber o ponto de situação, questionando se não seria melhor reequacionar o local 

para o novo Armazém Municipal, fazendo com que este seja o mais central possível. -------------  

 ----------- JORGE DA COSTA GRANGEIA – relativamente à abertura de Concurso para 

beneficiação de arruamentos do Concelho, mais concretamente três concursos, à razão de um 

por ano, para beneficiação de arruamentos do Concelho relembrou já ter tido a oportunidade 

de se reportar a alguns arruamentos que se encontravam em mau estado de conservação, com 

especial ênfase na Freguesia de Bustos, contudo aquela Freguesia foi muito pouco 

contemplada, pelo que, questionou para quando se prevê a beneficiação das estradas onde foi 

implementado o saneamento e se encontram em muito mau estado, nomeadamente na Rua 

Padre António, Rua Assis Rei, Rua de São João, Rua dos Reis, Rua David Pessoa e Rua do 

Cabeço, entre outras. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Perante a situação económica que atravessa o País, questionou se a Câmara 

Municipal já tem conhecimento de como é que a mesma poderá vir a afectar o Concelho, 

nomeadamente no que ao corte na transferência de verbas por parte do Governo diz respeito. -  

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA - entregou a sua intervenção por escrito passando-

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

 ----------- “… A bancada do Partido Socialista, tem vindo, desde o início do mandato deste 

executivo, a alertar para a crise que afecta o mundo, em especial a Europa e mais em particular 

Portugal.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- As Autarquias de nosso país dizem em uníssono, que em nada contribuíram para a 
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crise que afecta o país e que se sentem “bodes expiatórios” dos erros cometidos pela 

Administração Central e pelas suas empresas públicas, e que não há qualquer razão para que 

este governo faça novos cortes às Autarquias, uma vez que nada contribuíram para as 

dificuldades acrescidas em que estamos mergulhados, e por isso os autarcas do nosso país 

sentem-se injustiçados. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- À primeira vista parece verdade que a Administração local não tenha contribuído em 

nada, para o défice que hoje se verifica, mas, analisando as medidas impostas pela “TROIKA”, 

estas contém aspectos que tocam muito de perto procedimentos que são fundamentais para 

uma gestão transparente e rigorosa em todas as autarquias do nosso país e em particular o 

Município de Oliveira do Bairro; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Senão vejamos, os Municípios terão que reduzir em cerca de dois por cento no seu 

pessoal, as transferências da Administração Central irão reduzir 5,5% por ano, nos anos de 

2012 e 2013, prevendo-se uma redução de mais de 844 milhões de euros até 2013 e ainda 

mais, poderá haver “devolução de verbas comunitárias”, no que diz respeito ao actual QREN 

(Quadro de Referência Estratégico Nacional), sabendo-se que o Governo tem dívidas por 

regularizar aos municípios e que alguns se encontram no seu limite do endividamento. -----------  

 ----------- Continuamos a afirmar que o executivo do nosso Concelho, continua a “assobiar para 

o lado” e a sentir-se num qualquer arquipélago designado “por paraíso fiscal”, com um nível de 

riqueza, fruto de rendimentos e receitas, capazes de aguentar a crise, sem ter que repensar a 

sua gestão e os seus investimentos, em defesa do apoio social, crescimento económico e 

emprego no Concelho e em especial no bem estar futuro da sua população. -------------------------  

 ----------- Desejamos deixar aqui algumas considerações e perguntas ao Sr. Presidente da 

Câmara, nomeadamente: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1.º - Começo por perguntar, se o Sr. Presidente se sabe dos sucessivos cortes da 

água pública, havidos nos últimos meses na freguesia de Oiã, da cor barrenta e do cheiro a 
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lixívia que esta apresenta? Se Já foram tomadas medidas junto da ADRA, se a água se 

encontra analisada e se oferece confiança no seu consumo?  ---------------------------------------------  

 ----------- 2.º - Na inauguração da 25.ª Fiacoba, dia 08 de Julho, tivemos a honra de receber o 

Dr. António Almeida Henriques, Secretário de Estado Adjunto da Economia e Desenvolvimento 

regional do XIX governo da Nação, antes da cerimónia da Inauguração este membro do 

Governo visitou oficialmente as Empresas RECER, S.A. e a PROCER, S.A., perguntamos: 

houve algum critério para a escolha destas duas empresas a visitar e quem as definiu? Todos 

sabemos que a Recer é uma empresa de referência no Concelho, porém a Procer, tem 

concerteza acima, outras empresas no Concelho que marcam de forma notória a sua 

importância na economia Nacional e Internacional, deve haver uma explicação lógica, que nós 

ignoramos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3.º - Os semáforos de Oiã estiveram quase todo os mês de Agosto intermitentes, com 

alguns acidentes de viação de permeio, pergunto durante esse tempo a Câmara fez algumas 

diligências junto de quem de direito? ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4.º - Por último, nestes últimos tempos temos conhecimento de um aumento da 

fixação de residência de cidadãos Romenos no Concelho, alguns dos quais mandados pela 

Câmara, para o Serviço de Finanças para de colectarem “com a actividade de sucateiros”, é 

importante para nós saber, de que forma o executivo está a acompanhar e a controlar a sua 

fixação no Concelho e a sua integração na sociedade Oliveirense …” ----------------------------------  

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

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

 ----------- “… No próximo dia 9 de Outubro, passam dois anos, sobre a data das Eleições 

Autárquicas de 2009. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  A estas eleições, concorreram aos Órgãos do Município, Câmara Municipal e 

Assembleia Municipal, listas de candidatos, propostas pelos partidos PSD, CDS/PP, PS e 
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CDU. ----  Para estes dois órgãos do Município, Iograram eleger candidatos o PSD, o CDS/PP e 

o PS. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Passados estes quase dois anos e ao voltarmos o nosso olhar, para as Iistas que 

foram apresentadas então, e os seus elementos eleitos, ficamos surpresos ao verificarmos que 

dos candidatos apresentados pelo partido CDS/PP, para a Câmara Municipal e Assembleia 

Municipal, tem ocorrido a desistência das funções para que foram eleitos de vários nomes bem 

sonantes e bem posicionados; vejamos: -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- a) Logo é partida a desistência do candidato a Presidência da Câmara Municipal e o 

1.º da lista, Sr. Dr. Acílio Domingues Gala. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- b) Durante estes quase dois anos, e nesta Assembleia Municipal, temos sido 

confrontados com o sucessivo abandono de funções, dos seguintes membros: ----------------------  

 ----------- - Sr. Victor Manuel de Almeida Pinto, n.º 1 da lista a esta Assembleia e candidato a 

Presidente da mesma, que renunciou. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Sr. Prof. Óscar Neves Pinto Ribeiro, n.º 2 da lista a esta Assembleia, que renunciou.  

 ----------- - Sr. Prof. Carlos Ascensão da Conceição, n.º 10 da lista a esta Assembleia, que 

apresentou a sua renúncia. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Srª. Drª. Nutric. - Lina Maria das Neves Roque, n.º 9 da lista a esta Assembleia e que 

desistiu mesmo antes de tomar posse. ---------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Ao reflectirmos sobre esta problemática e as suas causas, que como é óbvio, retiram 

protagonismo e poder de intervenção, ao maior partido da oposição, ficamos sem saber o 

porque destes abandonos, e se eles, à parte das justificações institucionais, configuram a 

insatisfação reinante nas hostes do partido, ou a sua inadaptação continuada às circunstâncias 

de serem oposição ou ainda, por não se identificarem com este CDS e a sua forma actual de 

fazer politica? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -----------  E já agora, não será também esta a opinião generalizada da população do nosso 

Concelho?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Bem, vamos ter de esperar, um pouco mais dois anos para avalizarmos essa 

realidade …” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – interveio a fim de 

esclarecer ser muito mau colocar em causa ou tentar encontrar justificações para o facto de as 

pessoas não poderem continuar a participar nas Assembleias Municipais e que na situação em 

que se encontram não dariam o melhor de si, seja por razões pessoais, familiares ou outras, 

pelo que, na sua opinião não se deve fazer juízos de valor pelos impedimentos ou pela 

consciência de cada um, porque a ser assim, terá de questionar os motivos que levam aos 

pedidos de substituição dos Membros do PPD/PSD e se, aqueles pedidos, não terão que ver 

com o facto de os mesmos não concordarem com determinados assuntos que constam da 

Ordem de Trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- CARLOS VIEGAS MARTINS DOS SANTOS – esclareceu que não tinha feito 

qualquer juízo de valor em relação a ninguém, mas tão somente um juízo político passado dois 

anos de Mandato, sobre as pessoas que iam e afinal têm desistido. ------------------------------------  

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

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

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

referiu que há quatro anos se procedeu à abertura do arruamento, que dele necessitava há 

bastante tempo, contudo, apesar dos insistentes esforços por parte da Câmara Municipal, 

nunca ninguém quis usar aquela entrada, o que somente veio a suceder muito tempo depois e 

após muitas reuniões havidas, tendo a Autarquia investido no controlo de acessos, na melhoria 

do arruamento, na sinalética, verificando agora, que existe a necessidade de promover uma 

intervenção séria e rápida no local, sendo que a colocação do resguardo merecerá a sua 
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atenção se se vier a considerar necessário, relembrando que a abertura do recinto escolar 

mais cedo implica um grande esforço financeiro, que não se coaduna com o controlo de custos 

por parte da Administração Central no sector da Educação e aí a Câmara Municipal não se 

poderá sobrepor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que ainda não se sabe quais irão ser os cortes implementados pelo Governo, 

muito embora se saiba que efectivamente vão haver cortes nas verbas a serem transferidas 

para as Autarquias, tal como já sucedeu anteriormente e terão uma percentagem relevante, 

sendo que o Orçamento de Estado irá ser entregue em meados de Outubro.-------------------------  

 ----------- Afirmou que apesar dos eventuais cortes naquelas transferências, não irão ser 

reduzidos os apoios que a Autarquia concede às Associações, porque estas merecem ser 

apoiadas e os Projectos preconizados pelo Executivo Municipal irão avançar “com os pés bem 

assentes na terra”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu ser uma pessoa educada mas firme, pelo que, quando alguém afirma e consta 

de uma Acta, que não haver Pólo Escolar na Mamarrosa, porque nem Projecto existe, tal 

corresponde a uma mentira, ainda para mais quando essa pessoa tem responsabilidades 

autárquicas e tem obrigação de conhecer os projectos, e tal não fere a honra de ninguém. ------  

 ----------- Acerca do Armazém Municipal, informou que está a haver um acompanhamento da 

situação pela Câmara Municipal e pela empresa que adquiriu as antigas instalações, havendo 

inúmeras reuniões para se atestar do cumprimento dos prazos, quer do recebimento por parte 

da Câmara Municipal, quer da mudança para o novo espaço. ---------------------------------------------  

 ----------- Informou ainda, já ter sido cedido um espaço nas antigas instalações do Armazém 

Municipal à referida empresa e estão a ser ultimadas negociações, para posteriormente ser 

submetida uma Proposta à Assembleia Municipal e que tem a ver com acertos de timings em 

relação ao completo pagamento por parte da empresa e na disponibilização do espaço por 

parte da Câmara Municipal, estando os estudos e os respectivos Projectos praticamente 
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concluídos, pelo que, não haverá lugar ao pagamento de quaisquer indeminizações. --------------  

 ----------- Em relação à alteração aos Estatutos, afirmou que tudo o que foi solicitado pela 

Notária foi entregue, sendo que, se esteve apenas à espera da aprovação do Governo, não 

tendo sido exigido nada mais, sendo que a alteração do número de elementos do Conselho 

Geral foi por manifesta vontade do Comendador Almeida Roque e que tomarão posse muito 

em breve, após já terem sido indicados pelo próprio Comendador e pela Câmara Municipal. ----  

 ----------- Em relação à questão do voto de congratulação ao atleta João Tomás, recordou que o 

Vereador proponente nunca tinha levantado essa questão, mas concerteza que o fará e 

esclarecerá se quer ver aquele voto de congratulação votado ou não, ter sido votado e 

aprovado um voto de congratulação conjunto, que de entre outras individualidades contempla 

igualmente o referido atleta. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à participação ou não junto do Ministério Público, das faltas injustificadas 

que foram dadas pelo Vereador Jorge Mendonça, afirmou não haver prazo para se proceder a 

essa participação, estando a dar a oportunidade ao referido Vereador para que use do direito 

de justificar as referidas faltas. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que efectivamente as salas dos Pólos Escolares encontram-se ocupadas, 

sendo que os alunos, professores e funcionários irão continuar a ter a luz e o gás necessário 

para o conforto que teve por base a construção das novas Escolas. -------------------------------------  

 ----------- Em relação ao terreno da Mamarrosa destinado ao Pólo Escolar, o mesmo já se 

encontra indicado, estando a ser ultimadas as respectivas negociações com dois proprietários 

e por isso mesmo, o Pólo Escolar da Mamarrosa será uma realidade, apesar de já ter por 

diversas vezes mencionado que será o último a ser construído, apesar de o Projecto já ter sido 

adjudicado e a empreitada ter sido igualmente aberta, tendo havido candidatura ao QREN, 

estando o relatório final pronto para ser aprovado pelo Executivo Municipal. --------------------------  

 ----------- Referiu que o grau de satisfação com as AEC’s é bastante positivo, pelo menos no 
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que em relação aos resultados dos inquéritos diz respeito. -------------------------------------------------  

 ----------- Recordou que os CTT são uma empresa privada e por conseguinte possuem as suas 

próprias regras de gestão, pelo que estará em curso uma reorganização dos seus serviços, 

concerteza colocando em prática alguns conceitos da Troika, mas apesar de entender os 

anseios da população, uma empresa é uma empresa.-------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação ao Centro de Saúde do Troviscal, referiu ter mudado o Director Regional 

de Saúde do Centro, sendo que apenas faltará apenas mais uma vistoria por parte da EDP, 

não compreendendo no entanto a razão por tamanha demora. -------------------------------------------  

 ----------- Referiu que ainda ninguém tem conhecimento do que irá ser dito pelo Ministro em 

relação ao futuro Mapa Autárquico do País e somente após ter conhecimento é que poderá 

tirar as suas ilações, mas de momento não poderá tecer qualquer comentário. ----------------------  

 ----------- Confirmou esperar abrir mais dois Concursos para beneficiação de arruamentos no 

Concelho, para além daquele que foi recentemente aberto, sendo que não se pode proceder 

ao asfaltamento imediato das ruas que foram recentemente objecto de instalação de 

saneamento, uma vez que os terrenos ainda não se encontram solidificados, garantindo 

porém, que na segunda fase de alcatroamentos a maior incidência será nas Freguesia de 

Bustos e Mamarrosa. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que o Executivo Municipal está a fazer uma gestão rigorosa das contas do 

Município e não é pelo facto de ter entrado a Troika em Portugal, sendo certo que fará os 

cortes que forem impostos pelo Governo. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à devolução de verbas do QREN, referiu que em Oliveira do Bairro 

tudo se está a fazer para que o País não tenha necessidade de devolver qualquer verba que 

seja, aproveitando todos os fundos que forem possíveis. ---------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que não poderá subsistir qualquer dúvida de que a água de 

abastecimento é de boa qualidade, uma vez que a AdRA tem essa responsabilidade, tanto 
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mais que é uma empresa participada pelas Autarquias e pelo Estado Central. -----------------------  

 ----------- No que respeita à visita do Secretário de Estado, aquando da inauguração da 

FIACOBA, informou não ter sido visitada a firma Procer. ----------------------------------------------------  

 ----------- Em relação aos semáforos de Oiã, referiu não ter entendido a questão “será que a 

Câmara fez alguma coisa”, uma vez que passa diariamente naquele local, e poderá mostrar 

todos os ofícios e e-mails remetidos, tal como as respostas que foram obtidas. ----------------------  

 ----------- Acerca da questão dos Romenos, referiu que as pessoas têm direitos e têm deveres e 

no que à Câmara diz respeito, se eles cumprirem todos os pressupostos legais a Câmara tem 

a obrigação de dar sequência aos processos, recordando que o registo da actividade é 

efectuada nas Finanças. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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 – 

em relação à Actividade Municipal, relevou a abertura ao público da Junta de Freguesia, 

Auditório e Biblioteca de Oiã, o fim das obras do Edifício Público, a Chegada da Volta a 

Portugal em Bicicleta, a FIACOBA e a Feira do Cavalo e as inúmeras obras no Concelho que 

vão decorrendo a bom ritmo. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que a recepção dos Professores se realizou no novo Auditório em Oiã e que 

mereceu elogios por parte dos professores. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais informou estar a decorrer uma auditoria financeira ao Município, por parte da 

Inspecção Geral de Finanças. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu a conhecer que o Município irá receber a visita do Presidente da República, que 

começará por visitar os Paços do Concelho e posteriormente irá inaugurar o Edifício da Junta 
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de Freguesia, Auditório e Biblioteca de Oiã e cujos pormenores irão ser posteriormente 

divulgados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- LUÍS SÉRGIO DA SILVA PELICANO – entregou a sua intervenção por escrito 

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

 ----------- “… Um processo de desenvolvimento social integrador conta com o envolvimento e 

participação de todos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- As pessoas são o trunfo de qualquer modelo de crescimento e, por isso, ninguém 

deve ficar de fora.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para tal é necessário operacionalizar um verdadeiro programa de intervenção que 

simultaneamente, combata, integre e previna, envolvendo todos os parceiros com capacidade 

instalada, nas diversas vertentes, possibilitando o acesso a todos os recursos, prevenindo os 

riscos de exclusão social, possibilitando uma vida mais justa e solidária.  ------------------------------  

 ----------- Mas, sobretudo, um programa que capacite as pessoas para, por elas, conseguirem 

melhorar as suas condições de vida e bem-estar de forma sustentada e com autonomia. ---------  

 ----------- A autarquia intervém articuladamente com outras instituições, atuando nos vários 

domínios setoriais, de forma integrada, levando mais longe o seu esforço, de uma forma mais 

objetiva e pragmática, disponibilizando recursos humanos, logísticos e materiais, para criar 

melhores condições de vida aos seus munícipes. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Em Oliveira do Bairro tudo isto está a ser realizado de uma forma concertada com as 

Instituições ou até mesmo por iniciativa própria do Município como é o caso do recente Apoio 

Habitacional, Projeto onde já foi investido cerca de 80 mil €uros. -----------------------------------------  
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 ----------- Este projeto assenta essencialmente, no apoio a construção de habitações, em obras 

de conservação, reparação ou beneficiação de habitações degradadas, ampliação ou 

conclusão de obras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em suma a melhoria das condições de segurança e conforto de pessoas em situação 

de dificuldade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sem dúvida que nos dias que vivemos, este género de iniciativas são inquestionáveis, 

são o pilar de quem não tem outra oportunidade e desta forma é dado um passo significativo na 

melhoria das condições de vida de alguns Oliveirenses. ----------------------------------------------------  

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

 ----------- Executivo Municipal ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Caros colegas -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na minha opinião este género de iniciativas não deveria ficar por aqui, de facto 

melhora as condições da habitação. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No entanto não altera as condições que deixaram as pessoas cair na situação 

precária em que se encontram. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Temos que dar um passo mais longo. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- O ponto de partida destes apoios, terá de ser outro. ----------------------------------------------  

 ----------- Falo concretamente na promoção da educação financeira destas pessoas. ---------------  

 ----------- Na elevação da capacidade para lidar com as suas finanças pessoais, com saber, 

atitudes e responsabilidade de modo a libertarem-se da situação de precariedade em que se 

encontram. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Permitir que sejam cidadãos livres. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Só é livre quem é capaz de prover ao seu sustento e das suas famílias. -------------------  
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 ----------- Por isso, as pessoas deveriam ter a possibilidade de frequentar ações onde lhes fosse 

permitido perceber novas formas de administração da sua vida financeira.  ---------------------------  

 ----------- Só depois, em consequência disso, lhes seria dada a oportunidade de usufruírem 

destes incentivos. Obviamente que estas ações não poderiam ser exclusivas a potenciais 

candidatos e apenas a este projeto. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Será relevante pensar-se que a Educação Financeira, pode ser o ponto de partida 

para os mais diversos apoios sociais que existem ou possam vir a existir no concelho de 

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

 ----------- Mais, poderíamos desenvolver sob o ponto de vista pedagógico atividades junto dos 

mais novos, nas escolas, enquadradas nas AECS criando deste muito cedo um potencial de 

conhecimento financeiro que se irá repercutir no sucesso do futuro dos nossos filhos. -------------  

 ----------- Julgo que todos teríamos a lucrar em Oliveira do Bairro se estas medidas fossem 

adotadas, pois é um investimento na Educação com um amplo conceito social. Contribuindo 

para elevar o nível de conhecimentos da população e promover a adoção de comportamentos 

financeiros sãos e adequados estando a construir gerações mais livres …” ---------------------------  

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

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

 ----------- “… O executivo municipal vem desenvolvendo no concelho, uma série de actividades 

capazes de captar o interesse e atenção dos munícipes e visitantes, convidando-os a ficar, 

desfrutar e usufruir do município e suas valências. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Permitam-me afunilar a minha apreciação para um público que me é mais sensível – a 

juventude concelhia – porquanto, é com grande satisfação que verifico que Oliveira do bairro 

está cada vez mais na nossa agenda, oliveira do bairro é ponto de encontro e sobretudo, 

oliveira do bairro é uma opção para ficar em vez de procurarmos outros destinos para desfrutar 

do tempo livre! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- A juventude concelhia vem preferindo o seu concelho e dele vêm fazendo uma 

referência sua. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Da análise da actividade municipal saliento diversos eventos de relevo, sem 

desprimor para as outras actividades com igual valor: (já tive oportunidade de destacar nesta 

assembleia eventos como o viva as associações e a festa da criança, que se tornaram uma 

dupla de sucesso, trazendo milhares de visitantes ao espaço inovação, pelo que me vou abster 

de repetir o já dito.) -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Fiacoba e feira do cavalo ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A inauguração do certame contou com a presença do Sr. Secretário de Estado 

Adjunto da economia e desenvolvimento Regional e que muito enalteceu o evento e que 

proferiu palavras de incentivo e reconhecimento à iniciativa. -----------------------------------------------  

 -----------  A feira juntou 90 expositores, concertos, feira do cavalo, formação, 

empreendedorismo, sensibilização ambiental, associativismo, convívio e dinamismo. --------------  

 ----------- Mais uma edição de sucesso e uma referência concelhia. --------------------------------------  

 ----------- Feira medieval -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Destaco o facto da deslocalização anual da iniciativa, porquanto, será realizada um 

ano em cada freguesia, aproximando o evento de todos sem excepção, aproveitando os 

espaços requalificados e com actual capacidade de receber este e outros eventos. ----------------  

 ----------- Chegada da Volta a Portugal ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O que para alguns será um desperdício de recursos, para muitos mais será sinónimo 

de projecção para o concelho e reconhecimento público da sua gente e dos seus valores – 

aliás, disso não haverá dúvidas. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O evento reuniu muitos milhares de pessoas no coração da cidade, muitas delas 

oriundas de concelhos limítrofes que visitaram a nossa cidade, consumiram na nossa cidade e 
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inevitavelmente geraram consumo e estimularam o comércio local neste dia. -------------------------  

 ----------- Além da publicidade, promoção e divertimento, A transmissão televisiva em directo 

durante 3 horas, com referência na RTP1, RTP Internacional, RTPN (agora RTPInformação), 

RTP online, rádios e jornais, permitiu dar a conhecer o que de melhor se faz no concelho. -------  

 ----------- Com a passagem destas provas por Oliveira do Bairro o município estará até 2013 na 

mira de muitos espectadores, já que esta é uma das iniciativas desportivas com maior 

cobertura mediática e das mais vistas em televisão. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Município sem fronteiras ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta iniciativa juntou cerca de 150 jovens das seis freguesias, onde disputaram 

provas desportivas e recreativas, chamando ainda ao Espaço inovação amigos, conhecidos e 

familiares numa noite de cor, música, divertimento e de saudável disputa entre freguesias. ------  

 ----------- Oliveira do Bairro não se resume a festas, como por vezes se pretende fazer crer mas 

temos sim … um executivo dinâmico, que bem recebe e bem acolhe, sem contudo esquecer as 

suas responsabilidades sociais, educacionais e associativas … e isto não é fácil de contrariar. -  

 ----------- Oliveira do Bairro convida e prova disso mesmo é a sua crescente demografia, o que 

verificámos recentemente com os dados dos últimos censos …” -----------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA - entregou a sua intervenção por escrito passando-

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

 ----------- “… A bancada do Partido Socialista, analisou com pormenor e muita atenção a 

informação escrita do Presidente da Câmara acerca da actividade municipal, entre 31 de Maio 

e 14 de Setembro do corrente ano, retirando dela alguns comentários, dúvidas e deixando 

como certo que aceitamos pacificamente, o que no cumprimento da sua obrigação este 

executivo executou de forma positiva. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Página 2 – Departamento Administrativo e Financeiro – Recursos Humanos: ------------  
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 ----------- Verifica-se que o Município perde três funcionários, um por cessação de contrato e 

dois por aposentação, e imediatamente a seguir o executivo faz a abertura de procedimentos 

concursais comuns, para “cinco” novos postos de trabalho, Sr. Presidente justifique por favor, 

estes acréscimos de funcionários quando as indicações são reduzir 2% no pessoal da 

Autarquia! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Página 6 – Oficial Público – Contratos de Empreitada: ------------------------------------------  

 ----------- 1.º - No contrato de empreitada do Edifício Público, tem-se verificado com 

regularidade outros contratos de trabalhos complementares à conclusão do Edifício Público em 

Oliveira do Bairro, a Bancada do Partido Socialista perdeu a memória exacta do custo 

contratualizado com o empreiteiro da obra e custo real (até á presente data) suportado pela 

Autarquia até á data, assim agradecemos que nos seja prestada informação sobre o valor 

financeiro aplicado na obra por cada um dos condóminos, em particular pelo Município e 

quanto ainda está previsto investir, para que definitivamente a obra possa ser dada por 

concluída, aliás de forma mais simples, qual a “derrapagem” existente entre o inicialmente 

orçamentado e o já executado? -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2.º - Mais uma pergunta, Sr. Presidente, o saneamento deste edifício continua em 

baixa e a descarregar para os canaviais por detrás dos edifícios do outro lado da rua do Foral?  

 ----------- 3.º Pergunto, o contrato da empreitada de “aterro na ETAR na zona Industrial de 

Oiã”no valor de 137.989,00€, valorizou o terreno no caso de alienação? -------------------------------  

 ----------- Página 7 – Contratos de Prestação de Serviços. --------------------------------------------------  

 ----------- 1.º - Será de todo importante que o Sr. Presidente explique à Bancada do Partido 

Socialista, sobre o conteúdo do Contrato de prestação de serviços de comunicação, celebrado 

com o Editorial Jornal da Bairrada, pelo valor de 68.646,00€, bem como a sua duração. ----------  

 -----------  2.º - Este contrato e o seu valor, permite-nos pensar na hipótese de o executivo poder 

vir a extinguir o “Boletim Informativo mensal” Municipal, cujas notícias, na sua grande maioria já 
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foram publicadas e divulgadas pelo Jornal da Bairrada, em tempo útil, estando a ser mais um 

custo para o Município, sem qualquer retorno. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- 3.º - Solicitamos, ao Sr. presidente esclareça a bancada do Partido Socialista, porque 

razão é que somente é mencionado o contrato de prestação de Serviços do cantor Luís 

Represas na 25.º Fiacoba pelo valor de 21.750,00€ (que achamos exorbitante), é para nós 

importante saber o valor dos contratos dos restantes artistas intervenientes na última feira. ------  

 ----------- Página 11 – Unidade Administrativa e Jurídica. ----------------------------------------------------  

 -----------  No Processo n.º 830/06.02BEVIS – Acção Administrativa Especial – Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Aveiro, não se consegue saber se quem recorreu foi a autora, Maria 

de Fátima Domingues Duarte ou o Réu Município de Oliveira do Bairro, esclareça-nos esta 

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

 ----------- Página 14 – Sinalização horizontal de vias “empreitada de repintura e marcas 

rodoviárias longitudinais e transversais das vias municipais”, perguntamos a Câmara Municipal, 

não tem meios técnicos e humanos para executar estes trabalhos? Sr. Presidente, existem 

Municípios vizinhos que conseguem executar com os seus próprios meios as, passadeiras 

elevadas por baixo custo, os bons exemplos são para copiar. ---------------------------------------------  

 ----------- Páginas 16 e 17 – Unidade de Obras Municipais. -------------------------------------------------  

 ----------- 1.º - Para a ampliação e requalificação das Escolas Básicas do 2.º e 3.º Ciclo Dr. 

Acácio Azevedo e Dr. Fernando Peixinho (nome omitido na informação) e na empreitada da 

Casa da Cultura de Oliveira do Bairro – Dr. Alípio Sol, vão ser investidos mais de onze milhões 

de euros, perguntamos o financiamento destas obras está garantido ou nem por isso? ------------  

 ----------- 2.º - Deixem-me fazer dois pequenos, mas importantes reparos, a casa da cultura de 

Anadia está ao abandono, depois da Autarquia ter investido na sua requalificação milhares de 

euros, e não tem no Concelho os equipamentos para o mesmo que aqui existem, tiremos daqui 

as melhores e as piores ilações, quanto á requalificação das escolas siga-se o exemplo do Dr. 
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Castro Azevedo, presidente da Câmara de S. João da Madeira o qual requalifica as suas 

escolas por administração directa, mais um exemplo para nos por a pensar nos “porquês”? -----  

 ----------- 3.º - Reabilitação do edifício Público – Diz na sua informação Sr. Presidente “os 

trabalhos estão concluídos”, então a intervenção nas fracções G, H, I, Tribunal e Julgado de 

Paz, no valor de 112.500,00€ e a colocação dos novos estores em todo o edifício e a sua 

climatização? Quem é que vai suportar mais estas empreitadas? ----------------------------------------  

 ----------- Página 19 – Requalificação da rua das Obras Sociais da Mamarrosa. ----------------------  

 ----------- Sr. Presidente, qual foi o custo acrescido que houve para o Município, pelo facto de se 

ter iniciado esta obra, sem se ter tido o cuidado de negociar os terrenos, com os respectivos 

proprietários?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Página 20 – Auditório, Biblioteca e Junta de Freguesia de Oiã. -------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente, gostaria de ser informados se existe formalizado algum protocolo entre 

a Câmara e a Junta de Freguesia Oiã, conotado com o Auditório, Biblioteca, Junta e arranjos 

exteriores e em caso afirmativo, porque valor e com que duração? --------------------------------------  

 ----------- Página 22 – Unidade Orgânica de Planeamento, estudos e Projectos. ---------------------  

 ----------- Temos assistido a sucessivos adiamentos na 2.ª revisão do Plano Director Municipal 

de Oliveira do Bairro, o que nos parece trazer prejuízos aos Munícipes do nosso Concelho, 

perguntamos, quanto tempo mais o executivo vai precisar para elaborar/reformular a 

transposição da REN bruta para a cartografia 2K? ------------------------------------------------------------  

 ----------- Página 33 – Unidade de Desporto e Juventude. ---------------------------------------------------  

 ----------- No dia 25 de Junho, participaram no desfile de Marchas Populares do Concelho de 

Oliveira do Bairro, quatro marchas infantis e 3 marchas adultas, num total de sete marchas, e 

diz o Sr. Presidente que resultaram numa enorme manifestação cultural, não sei se o termo 

enorme manifestação, deveria ter sido usado, considerando o muito fogo de artificio a 
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contrastar com a diminuição dos apoios do executivo, aos grupos e às Associações que todos 

os anos se tem vindo a dedicar a este evento Concelhio …” -----------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – em relação ao 

Contrato de Serviços com os artistas que actuaram na FIACOBA, referiu ser mencionado um 

Contrato com o cantor Luís Represas no montante de 21.750,00 € (vinte e um mil setecentos e 

cinquenta euros), contudo haverá ainda a acrescer a Comparticipação Financeira à Associação 

Equestre da Bairrada no montante de 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros), através a 

celebração de um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo, o espectáculo do actor 

Fernando Mendes no montante de 12.870,00 € (doze mil oitocentos e setenta euros), concerto 

da cantora Áurea no montante de 13.100,00 € (treze mil e cem euros), a actuação do cantor 

José Cid no montante de 20.000,00 € (vinte mil euros), como Concurso de Saltos o montante 

de 7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros), Corrida de Touros 6.000,00 € (seis mil euros), pelo 

que, questionou a razão pela qual somente o Contrato com o cantor Luís Represas é 

mencionado na Informação da Actividade Municipal. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda em relação à FIACOBA, questionou se o Presidente da Câmara já tinha feito 

um balanço entre os custos e os proveitos do referido evento, sendo certo que pelo valores de 

que tem conhecimento se chega à quantia de 135.571,40 € (cento e trinta e cinco mil 

quinhentos e setenta e um euros e quarenta cêntimos). -----------------------------------------------------  

 ----------- Referiu ter tido a oportunidade de observar na Acta da Reunião de Câmara de 

26/08/2001, referente à aquisição de um terreno na Freguesia de Oliveira do Bairro, para 

implantação da Casa da Cultura Dr. Alípio Sol, questionando se o terreno faz parte do 

montante que já foi candidatado ao QREN, ou se fará parte da despesa não elegível. -------------  

 ----------- Ainda em relação à questão dos Estatutos da Fundação, solicitou que a Câmara 

Municipal, sendo as competências da Assembleia Municipal, trouxesse as alterações 

efectuadas à Assembleia Municipal para ratificação, para que a Fundação não possa ter 
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problemas no futuro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- FERNANDO OLIVEIRA HENRIQUES – em relação à Estação Elevatória na Rua Vale 

do Junco e que está a impedir a entrada em funcionamento da extensão Norte da rede de 

saneamento que foi efectuada em Oliveira do Bairro, questionou se efectivamente existem 

dificuldades na aquisição do terreno ou quais os motivos por ainda não ter sido construída, 

uma vez que já está prevista uma intervenção no melhoramento do arruamento sem que 

aquela mesma extensão de rede esteja a funcionar. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao Centro de Documentação “Espaço Saber, Vivências Conjugadas”, 

tendo o Projecto e Caderno de Encargos sido aprovado em Reunião de Câmara, questionou se 

o mesmo está relacionado com o Centro de Documentação da Cerâmica Rocha. ------------------  

 ----------- Constatou estarem a ser levado a efeito uma intervenção no Mercado Municipal, 

muito provavelmente resultante da inspecção que a ASAE efectuou há cerca de dois meses.---  

 ----------- Considerou ter havido um lapso de redacção na referência que é efectuada à 

“Revitalização Urbana no Concelho de Oliveira do Bairro 2010”, uma vez que é mencionado 

que os trabalhos decorrem a bom ritmo, estando concluídos os trabalhos na Rua de São João 

e D. Dinis em Oliveira do Bairro, contudo as mesmas ainda não foram objecto de intervenção. -  

 ----------- Relativamente à demolição das edificações no âmbito das obras da Alameda, referiu 

estar satisfeito pelo facto de as obras estarem a avançar em bom ritmo, contudo verificou no 

local, que as duas vedações das duas últimas moradias antes de chegar aos Bombeiros ainda 

ali se encontram, pelo que questionou se as mesmas irão ficar assim, ou se os muros são 

demolidos e ficarão no alinhamento nos que os antecedem ou se existe alguma dificuldade em 

negociar com os proprietários das habitações. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Constatou continuarem a haver dificuldades no que à Revisão do PDM diz respeito, 

nomeadamente por parte das entidades intervenientes no processo, pelo que, não será para 

breve que o mesmo estará terminado para ser colocado à Discussão Pública. -----------------------  
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 ----------- Considerou que o mais provável será Oliveira do Bairro não ter o Palácio da Justiça, 

uma vez que, com a Providência Cautelar agora interposta por um dos concorrentes e devido 

às disponibilidades financeiras do Governo, tal poderá não ser construído. ---------------------------  

 ----------- JORGE DA COSTA GRANGEIA – referiu que iria voltar a focar um assunto já por si 

mencionado numa Sessão da Assembleia Municipal e à qual obteve a resposta de que os 

Serviços Municipais estariam atentos e que se prende com o facto de os postes de iluminação 

da Rua Frei Gil e do arruamento contíguo ainda continuam tombados, pelo que seria bom que 

os Serviços Municipais efectivamente se deslocassem ao local e os colocassem direitos. --------  

 ----------- Em relação ao poste que se encontra em frente à Escola de Bustos e que iluminava a 

passadeira, tem a parte eléctrica protegida com fitas adesivas ainda se encontra naquele 

estado, não tendo sido substituído ou sequer reparado e o mesmo faz bastante falta no local. --  

 ----------- Referiu constar da Actividade Municipal determinada informação respeitante aos 

Serviços Urbanos, que respeita a actividades da AdRA, pelo que as mesmas deveriam ser 

inseridas noutro local do documento. -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- “… No dia 19 do corrente, última 2.ª feira, decorreu nas instalações da Junta de 

Freguesia de Oiã a reunião mensal dos Presidentes de Câmara, que fazem parte da (CIRA) 

Comunidade lntermunicipal da Região de Aveiro e que integra 11 Municípios. -----------------------  

 ----------- Paralelamente e na hora de intervalo para almoço, foi inaugurada a exposição 

denominada "PóIis Litoral da Ria de Aveiro", estrutura de que o nosso Município é associado e 

cujo objectivo se prende com um programa de obras a implementar, tendo em vista a defesa, 

preservação, manutenção e recreio, na orla marítima, na Ria de Aveiro e nos sistemas 

Iagunares adjacentes a ria e cuja acção se estende por vários concelhos da CIRA (Ovar-

Murtosa-Estarreja-Albergaria-a-Velha-Sever do Vouga-Aveiro-Ilhavo-Águeda-Oliveira do Bairro 
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e Vagos e também Mira do distrito de Coimbra. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Neste programa e no que diz respeito ao concelho de Oliveira do Bairro, as 

intervenções previstas executar no âmbito da operação Polis Litoral Ria de Aveiro têm a 

Pateira de Fermentelos como área chave. A criação das vias ecológicas cicláveis que 

circundam todo o plano da água, percorrendo também o território do Município de O. do Bairro, 

o arranjo dos percursos e a reabilitação do Parque do Carreiro Velho em Perrães, são as 

principais intervenções específicas no nosso território. No Total, o investimento previsto, com 

estas intervenções em O. do Bairro, cifra-se em 1.150.000 Euros, com o IVA incluído. ------------  

 ----------- Como se recordam, do nosso projecto politico, consta e reabilitação do parque do 

Carreiro Velho com as suas valências: Parque de merendas; bar de apoio; parque infantil; 

recuperação da Ilha grande e da Ilha pequena; reabilitação de um teatrário que existiu na ilha 

grande; casa agrícola; desassoreamento da vala; açude no Rio Cértima e a implantação de 

vias ecológicas cicláveis. etc., etc. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim este programa da Polis Litoral Ria de Aveiro, não só vem dar satisfação a uma 

parte dos nossos objectivos para as zonas ribeirinhas, com a reabilitação do parque do 

Carreiro Velho, em fase final de aprovação e a implantação das vias cicláveis que estão na 

fase de levantamento topográfico, estando mais ou menos nesta altura garantida a ligação, (a 

partir da pista envolvente a toda a pateira), do parque da Lagoa no Rego ao parque do Carreiro 

Velho em Perrães, com ligação para nascente à Piedade/Concelho de Águeda, junto à 

denominada Ponte de Perrães. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Com esta realidade, o Município tem projectos futuros e em grande percentagem já 

autorizados, para que a partir da Ponte de Perrães se faça uma derivação para a direita na via 

ecológica ciclável, que ligue ao parque do Prego em Perrães, ao parque do Ribeirinho na 

Giesta, ao parque da Pateira no Silveiro, faltando autorização para ligarmos ao Parque Verde 

da Cidade, tendo em vista a ligação a via ciclável da Alameda e ao parque dos Pinheiros 
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Mansos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Estes projectos de que falo, enquadram-se no Eixo 2 da Acção RA 7.1 da Polis e 

estão autorizados pelo P.O.Centro (+ Centro). -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Por isso Sr. Presidente, julgo de grande importância estes projectos, com estas 

valências, que têm como objectivo a valorização dos principais sistemas lagunares adjacentes 

à Ria, tendo em vista a conservação dos seus valores materiais e a promoção da nossa 

vivência e contacto com zonas que têm estado votadas ao abandono …” -----------------------------  

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

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

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

referiu que são muitos os que necessitam de educação financeira, mais do que aqueles que 

foram mencionados pelo Membro da Assembleia Municipal, muito embora seja difícil a 

educação de adultos no que a esta matéria diz respeito, sendo mais fácil educar os mais 

pequenos, sobretudo pelo exemplo dado. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que a Autarquia cumpre todos os rácios legais e obrigatórios, no que em 

matéria de Pessoal diz respeito, devendo essa análise não ser somente efectuada num 

determinado período temporal mas ser mais abrangente e ainda entender as razões pelas 

quais são recrutados novos colaboradores. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acerca do Contrato assinado com o Jornal da Bairrada, informou que este tem a 

duração de três anos e prende-se com o facto de ser sempre necessário efectuar divulgações, 

nomeadamente a FIACOBA, Feira do Cavalo, Gala do Desporto, evento este que será 

realizado durante os próximos três anos em Oliveira do Bairro, sendo certo que esse Contrato 

não irá de modo algum substituir o Boletim Municipal. -------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao Aterro em Oiã, confessou ter sido com alguma surpresa negativa, 

que após a venda do lote, uma vez que por baixo da tela onde se encontrava a ETAR o terreno 
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estava em muito más condições, e uma vez que fazia parte do contrato que o terreno deveria 

estar à quota e com capacidade construtiva teve de ser efectuado o aterro, o que significa que 

cerca de metade da verba arrecadada com a venda do lote foi para realizar o aterro. --------------  

 ----------- Informou que somente é mencionado o Contrato celebrado com o cantor Luís 

Represas, uma vez que foi somente este Contrato que foi celebrado, em relação aos restantes 

não houve a celebração de qualquer Contrato, estando tudo enquadrado na Lei em vigor. -------  

 ----------- Considerou que quando se faz uma determinada comparação entre os diferentes 

Municípios, se deveria antes optar por se efectuar uma comparação global. --------------------------  

 ----------- Em relação às Escolas Básicas do 2.º e 3.º Ciclo, informou estarem abertos os 

concursos, contudo não se procederá à adjudicação enquanto não tiver o Contrato assinado 

com o QREN de que tudo será elegível numa percentagem entre os 85% e os 95%. --------------  

 ----------- Relativamente à Casa da Cultura, informou igualmente que a mesma tem 

financiamento assegurado, tal como outras obras que se encontram a ser realizadas no 

Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que o novo Auditório de Oiã irá ter uma utilização em simultânea e 

conjugada entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Oiã, sendo brevemente 

celebrado o respectivo Protocolo, sendo que, a Autarquia certamente promoverá um evento 

anual naquele espaço com alguma dimensão, para trazer algum público àquela que é a maior 

Freguesia do Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acerca dos estores no Edifício Público, informou que os estores são aqueles que 

foram aceites e escolhidos, muito embora a Autarquia não instale estores nas fracções que não 

são suas, contudo o acordo foi efectuado entre todos os condóminos do Edifício Público, 

relativamente aquele modelo de estore para ser colocado em todas as fracções. -------------------  

 ----------- Em relação ao PDM e a REN bruta, referiu que o interesse e empenho da Autarquia é 

tanto, que verificando e sabendo que os técnicos de Coimbra que deveriam trabalhar e 
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melhorar a REN bruta face à actual legislação, não têm técnicos, a Autarquia disponibilizou-se 

a realizar esse mesmo trabalho. A Autarquia realizou aquele mesmo trabalho, que foi remetido 

e na próxima semana poderá haver algumas informações. -------------------------------------------------  

 ----------- Referiu terem estado presente sete Marchas Populares, sendo que as restantes cinco 

não estiveram presentes tendo em atenção a falta de saúde dos seus dinamizadores e como 

tal perfeitamente compreensível, sendo certo que no próximo ano, cada par receberá mais 

50% do que a verba que foi atribuída no presente ano. ------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em atenção que a Associação Equestre é uma Associação com carácter 

desportivo, teve de ser celebrando aquele tipo de contrato programa nos termos da legislação 

em vigor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou que a FIACOBA teve um balanço extremamente positivo e será para 

continuar o actual modelo de realização da FIACOBA em simultâneo com a Feira do Cavalo. --  

 ----------- Em relação ao poste junto à passadeira, informou que o mesmo será reposto, pelo 

que foi informado, na próxima segunda-feira. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em atenção que as intervenções, muito embora efectuadas pela AdRA, são 

realizadas no espaço geográfico de Oliveira do Bairro, considerou-se interessante delas dar-se 

conhecimento, mas se assim entenderem poderão começar a ser omitidas na Informação da 

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

 ----------- Informou que na próxima Reunião de Câmara será presente a aquisição de um 

terreno que irá permitir a implantação da ETAR, de modo a conseguir-se a ligação ao 

arruamento da Estância a Recamonde, mais referindo que os proprietários do terreno e por 

1.500 metros, pretendiam 60.000,00 € (sessenta mil euros). -----------------------------------------------  

 ----------- Confirmou que o Centro de Documentação referido é o da Cerâmica Rocha. ------------  

 ----------- Esclareceu que estão a ser levados a efeito os arranjos necessários no Mercado 
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Municipal estando praticamente concluídos e não tinham sido efectuados há mais tempo, uma 

vez que, como é do conhecimento de todos, a Autarquia pretende construir um novo Mercado 

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

 ----------- Reafirmou ter havido intervenção nos arruamentos de Vila Verde e que foram 

mencionados na Actividade Municipal, nomeadamente no que a passeios diz respeito e a nível 

de águas pluviais, encontrando-se na primeira fase do Concurso de asfaltamento de 

arruamentos do Concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu estar a ser cumprido o Projecto da Nova Alameda da Cidade, muito embora 

possa haver uma ou outra adequação, tendo em atenção a dimensão da mesma. ------------------  

 ----------- Em relação ao novo Palácio da Justiça, confirmou a existência de algumas obras que 

iriam ser levadas a efeito pelo Ministério da Justiça que foram paradas e a de Oliveira do Bairro 

não consta e, apesar de ter havido uma Providência Cautelar, já foi adjudicado e celebrado um 

Contrato, por esse motivo, não tem nenhuma razão para não continuar a acreditar que o 

Palácio da Justiça de Oliveira do Bairro irá ser construído. -------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi solicitado o uso da palavra por parte do Membro Acácio Oliveira a 

fim de solicitar um esclarecimento. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – questionou relativamente à situação dos 

contratos de arrendamento do Tribunal e do Tribunal de Família e Menores, em que dois anos 

foram inicialmente contratualizados, estando nesta fase o Município a exigir a celebração de 

um Contrato de Arrendamento, de forma a poder ter um retorno do investimento realizado. -----  

 ----------- No que respeita à ligação do Edifício Público ao saneamento em baixa, questionou se 

o problema já se encontra resolvido. ------------------------------------------------------------------------------  

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

respondeu que o problema do saneamento já se encontra resolvido, sendo que, uma das 

intervenções mais difíceis no âmbito da requalificação do Edifício Público, foi precisamente a 
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questão do saneamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto à questão dos Contratos de Arrendamento, relembrou que foi grande a luta e 

as dificuldades que tiveram de ser ultrapassadas pelo então Presidente de Câmara, para que 

fosse instalado o Tribunal da Comarca em Oliveira do Bairro, por isso mesmo não está a 

pensar em cobrar qualquer renda ao Tribunal, tanto mais conhecendo a realidade actual do 

País e das contas do Estado e de forma a poder manter em Oliveira do Bairro o Tribunal. -------  

 ----------- No que diz respeito à Casa Verde, onde se encontra o Tribunal de Família, relembrou 

que esta é uma situação distinta, uma vez que aquele edifício foi adquirido já pelo actual 

Executivo Municipal, e inicialmente a cedência do edifício era somente por dois anos, agora, 

passados que foram esses dois anos, o Tribunal de Família pretende ali ficar mais dois anos, 

daí que se tenha entrado em negociações de uma forma muito cordial, tendo sido já 

estabelecido em Reunião de Câmara o montante da renda mensal, o qual está a ser analisado 

pela contraparte. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.2. – Análise e 

votação para efeitos de aprovação da 1ª Revisão às Grandes Opções do Plano e 

Orçamento de 2011, sendo dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara. ----------------------  

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

referiu que a presente Revisão é meramente técnica, uma vez que, por um lado é obrigatório 

haver uma Revisão por ano e que tem sido prática ao longo dos seus dois Mandatos, por outro 

lado, inclui a adequação à realidade, cumprindo e garantindo todos os pressupostos e perante 

todas as entidades e por força disso existe uma adequação nas Despesas e nas Receitas. -----  

 ----------- Relembrou que a presente Revisão mereceu a concordância de todos os Vereadores, 

uma vez que não houve qualquer voto contra. ------------------------------------------------------------------  

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

usar intervir. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA - entregou a sua intervenção por 

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

 ----------- “… Estamos aqui hoje para discutir e votar a 1.ª Revisão Orçamental às Grandes 

Opções do Plano deste ano. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre esta matéria importa, no nosso entender, salientar os seguintes aspectos: -------  

 ----------- Primeiro: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta é uma revisão obrigatória por força de Lei, portanto tem que se realizar. ------------  

 ----------- Mas se é verdade que a revisão é obrigatória, não menos verdade será dizer que tem 

sido estratégia, desde Executivo Municipal liderado pelo Partido Social Democrata, que esta 

revisão obrigatória seja também a única a ser realizada em cada ano. ----------------------------------  

 ----------- Foi uma opção deste Executivo que entendemos ser uma demonstração formal de 

uma extraordinária capacidade de planificação permitindo, desta forma, tornar mais eficiente a 

capacidade de gestão da Autarquia que entendemos ser merecedora de referência e de elogio.  

 ----------- Em segundo lugar importará também referir que esta revisão reflecte, genericamente, 

um conjunto de reajustamentos facilmente enquadrados na gestão dos múltiplos projectos nele 

elencados e das necessidades normais de dar resposta positiva às exigências processuais, 

financeiras e temporais inerentes aos mesmos. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Em terceiro lugar salientamos ainda o reforço das rubricas relativas às instituições 

sem fins lucrativos em cerca de meio milhão de euros e a inscrição da obra de requalificação 

da vala da zona industrial de Vila Verde no valor de 120 mil euros. --------------------------------------  

 ----------- Esta obra irá de uma vez por todas corrigir uma má decisão do anterior executivo 

(mais uma) liderado pelo CDS-PP relativa ao encaminhamento das águas pluviais da zona 

industrial de Vila Verde que tanto tem prejudicado os agricultores e moradores do Picoto em 

Montelongo da Areia e de quem circula por aquelas vias em alturas de chuvas. ---------------------  
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 ----------- Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados ---------------------------------------------------  

 ----------- Muito relevante, também, será constatar que esta revisão não deixa cair nenhum dos 

grandes projectos do Partido Social Democrata de Oliveira do Bairro, mais uma prova de que 

continuamos empenhados na concretização efectiva do nosso manifesto eleitoral e da nossa 

visão para Oliveira do Bairro e fica claro, também, que para este Partido Social Democrata de 

Oliveira do Bairro, e até ao final do mandato, só existem três tipos de promessas: ------------------  

 ----------- - Aquelas que já cumprimos; -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - As que estamos a cumprir; -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - E as que vamos cumprir …” ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL - entregou a sua intervenção por 

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

 ----------- “… Neste ponto vamos discutir a 1ª Revisão às Grandes Opções do Plano e 

Orçamento de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Um dos objectivos desta revisão obrigatória por lei é a incorporação no orçamento de 

2011 do saldo apurado no exercício de 2010. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação às restantes alterações nas rubricas do Orçamento de 2011 vou agora 

fazer referência a duas situações revistas em baixa que são as principais responsáveis pela 

diminuição de cerca de 2 milhões e duzentos mil euros.  ----------------------------------------------------  

 ----------- A primeira é referente á diminuição de 1 milhão e 800 mil euros em transferências do 

Estado de Participações Comunitárias em Projectos co-financiados para creches e escolas; 

caros colegas da oposição, tenho a certeza que terão a tentação de dizer que o plano 

educativo do PSD está atrasado, que a Autarquia não tem capacidade de executar as obras 

que projectou, não o façam, por desde já vos explico que de facto podem existir ligeiros atrasos 

derivados dos processos judiciais interpostos por diversas entidades sobre estes projectos; ou 
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seja, a responsabilidade directa por estes atrasos nunca pode ser colocada sobre o executivo 

ou sobre os serviços municipais, se estiverem atentos verificam que nunca existiu tanto 

empenho por parte da nossa autarquia como na execução do nosso projecto educativo. ---------  

 ----------- A segunda é referente á diminuição de 1 milhão e 500 mil euros em transferências do 

Estado de Participações Comunitárias em Projectos co-financiados para Construções Diversas. 

Nesta rubrica a obra da Alameda da Cidade é a principal responsável por esta diminuição, 

caros colegas da oposição, novamente podem ceder á tentação de dizer que a obra está 

atrasada, mas se forem analisar a situação ao pormenor vão verificar que estas diferenças 

advêm das diferenças entre o cronograma de execução dos trabalhos e o cronograma 

financeiro que numa obra desta dimensão nem sempre estão a par. ------------------------------------  

 ----------- Em relação às rubricas onde existiram reforços de verbas faço referência à Casa da 

Cultura Dr. Alípio Sol com mais 110 mil euros, requalificação da vala da ZI de Vila Verde mais 

120 mil euros, protocolos com IPSS para criação de Infra-estruturas mais 150 mil euros, entre 

outras. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De toda esta revisão orçamental apenas gostaria de questionar o Sr. Presidente da 

Câmara sobre o porque da necessidade do reforço da verba para a prestação de serviços com 

a Suma e a Ersuc em 100 mil euros, um aumento de cerca de 17 % sobre o que estava 

previsto? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Caros colegas, Sr. Presidente da Câmara, minhas senhoras e meus senhores, a 

bancada do PSD votará favoravelmente a aprovação da 1ª revisão às grandes opções do plano 

e orçamento de 2011 …” ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ROSALINA ROSA GRANGEIA FILIPE – referiu que a presente Revisão orçamental é 

de carácter obrigatório, verificando-se uma nova distribuição na parte das Receitas e das 

Despesas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que diz respeito às Receitas, verificou que as verbas aumentaram bastante, 
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nomeadamente em bens de investimento, sobretudo, desceu a participação da Administração 

Central, muito provavelmente pelo facto de as verbas do QREN proveniente dos investimentos 

objecto de Candidatura e que estão a ser efectuados ainda não terem sido inscritos. --------------  

 ----------- No que à Despesa diz respeito, verificou o aumento da Despesa com Pessoal, juros e 

encargos, não tendo havido diminuição daquilo que considera prioritário e que tem a ver com a 

Cultura, podendo mesmo observar-se, uma diminuição de verbas em 2011, mas com o reforço 

das mesmas para o ano de 2012 e 2013, nomeadamente a nível de remodelação de Escolas e 

Construção de Pólos Escolares. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou preocupante o facto de haver um reforço de verba para a Construção da 

Casa da Cultura no ano de 2011 e os encargos elevados para os anos de 2012 e 2013, 

relembrando que a tomada de posição do Governo é o de repensar e rever aquelas obras que 

se traduzem num aumento de encargos no futuro, optando-se por estudar a relação entre 

encargos, manutenção e retorno dos investimentos efectuados. ------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que sempre defendeu e continuará a defender a Cultura, contudo, não 

concorda que se avance ao mesmo tempo com a construção dos Pólos Escolares e com a 

Casa da Cultura, que apesar de terem comparticipação do QREN, significa que a Autarquia 

terá de igual modo, realizar um avultado investimento e mais do que isso, terá, posteriormente 

de suportar as despesas inerentes à sua manutenção. ------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que ainda em Junho foi inaugurado o Auditório de Oiã, pelo que 

questionou se será assim tão prioritário avançar-se de imediato com a construção da Casa da 

Cultura, nomeadamente tendo em atenção a conjuntura económica que se atravessa e os 

custos que advirão da respectiva manutenção. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Alertou para o facto de muitos dos equipamentos culturais nos Concelhos limítrofes 

serem bastante deficitários, nomeadamente o cineteatro de Anadia e de Aveiro, recordando 

igualmente os investimentos avultadíssimos que foram efectuados na construção dos estádios 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 23.09’11   44|99 

para o Euro 2004 e que agora estão ou a ser vendidos ou em vias de demolição. ------------------  

 ----------- Assim sendo, considerou que Oliveira do Bairro está a avançar a uma velocidade que, 

provavelmente, levará a um arrependimento, pois ir-se-á deixar para as gerações vindouras o 

ónus do pagamento destes investimentos. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – em relação à 

afirmação do Presidente da Câmara, referiu que, na sua opinião, abstenção não é 

concordância. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu não entender como é que numa só intervenção se consegue afirmar que esta 

é uma Revisão mínima, com introdução no saldo da gerência, com questões de 

recalendarização, que é espelho do melhor planeamento, contudo, de imediato se refere que 

foram efectuados reajustamentos. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse, concordar com o Presidente da Câmara quando este refere que a 

presente Revisão se prende com a incorporação obrigatória do Saldo de Gerência, mas 

também concorda com o Membro João Sol, quando este se refere a questões de 

recalendarização e que não estava prevista inicialmente. ---------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que o CDS-PP não se irá por à presente Revisão Orçamental, contudo, 

uma vez que a mesma mantêm a mesma linha orientadora inicial, com a qual não concordam, 

não poderão votar a favor, optando antes pela abstenção, reafirmando uma vez mais que, 

abstenção não é concordância. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara, a fim de 

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

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

referiu que votar contra é discordar, contudo, reiterou o facto de não ter havido qualquer voto 

contra na Reunião do Executivo Municipal, pelo que, na sua opinião houve uma concordância, 

frisando que cada um fará a leitura que entender. -------------------------------------------------------------  
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 ----------- Informou que o reforço de verbas se prende com o facto de haver cada vez mais 

toneladas de resíduos seleccionados para a ERSUC e, por outro lado, com o aumento da 

produção de mais toneladas de lixo, o que, associado ao incremento do tarifário pela empresa, 

houve a necessidade de proceder ao reforço agora efectuado. -------------------------------------------  

 ----------- Recordou que o Executivo Municipal se encontra a executar um Projecto e a 

Autarquia irá honrar os seus compromissos com o empreiteiro, tanto mais que existe 

financiamento assegurado, acreditando que, com maior ou menor número de utentes e 

utilizadores daquele espaço, confessando esperar assistir a muitos e bons espectáculos 

naquele novo espaço, relembrando que a Cidade de Oliveira do Bairro, cinquenta anos depois 

vai voltar a ter uma casa de espectáculos, espaço este com a dignidade que a Cidade precisa 

e merece. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que o Concelho de Oliveira do Bairro cresceu em termos populacionais, 

e cresceu tendo em atenção um conjunto de situações e por isso mesmo a Câmara Municipal 

tem de continuar a apostar em infra-estruturas que fixem as pessoas, quer sejam mais ou 

menos jovens, mas com especial ênfase nos mais jovens, porque esses irão criar raízes e 

gerar mais vida.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu não haver atrasos decorrentes do atraso na aprovação da Candidatura pelo 

QREN, Fundos de Coesão ou do Mais-Centro, mas antes a adequação da execução do 

projecto decorrente de todo o procedimento de abertura de concurso e respectiva tramitação 

processual até à consignação definitiva da obra e consequentemente, também as verbas 

provenientes da respectiva candidatura são recebidos mais tarde por parte do Município, uma 

vez que a transferência somente é efectuada após ter sido elaborado o respectivo auto de 

medição e efectuado o pagamento do mesmo, mas o financiamento está assegurado. -----------  

 ----------- Informou que o Município de Oliveira do Bairro goza de uma boa saúde financeira e 

tem capacidade para obter os fundos necessários da União Europeia, de forma a garantir a 
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execução de todos os Projectos, sendo que, presentemente, o único projecto que ainda se 

encontra em reprogramação financeira, é o Projecto da Casa da Cultura, uma vez que se tinha 

esgotado a verba de financiamento já no limite, cerca de um milhão e seiscentos mil euros, 

estando a Câmara Municipal a diligenciar no sentido de se conseguir mais cerca de um milhão 

de euros de apoio para esta obra e tudo indica que se irá conseguir. -----------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia Municipal que 

desejassem usar novamente da palavra. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – referiu que de acordo 

com as palavras do Presidente da Câmara, somente existem duas possibilidades de voto, ou a 

favor, ou contra, deixando assim de poder haver um meio termo. ----------------------------------------  

 ----------- Reconheceu que a presente Revisão é levada a efeito por imposição legal, logo, não 

irá votar contra uma obrigação legal, da mesma forma como reconhece que a Revisão tem a 

ver com reajustamentos e recalendarizações, já explicadas pelo Presidente da Câmara. 

Contudo, a génese do presente Orçamento, a base da presente Revisão, não concorda com 

ela e se não concorda, não pode votar a favor.-----------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – não querendo entrar na troca de 

argumentos entre o Presidente da Câmara e o Membro André Chambel, referiu que na sua 

opinião, o voto de abstenção é uma não discordância. ------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que na sua intervenção inicial mencionou que o facto de existir somente 

uma Revisão é demonstração formal de uma extraordinária capacidade de planificação 

permitindo, desta forma, tornar mais eficiente a capacidade de gestão da Autarquia e que nada 

tem a ver com a necessidade que existe em haver alguns ajustamentos. ------------------------------  

 ----------- Mais disse ter levado a efeito uma avaliação do desempenho do Executivo Municipal, 

avaliação esta que tem de possuir alguns parâmetros e um desses parâmetros pode ser o 

facto deste Executivo somente efectuar uma só Revisão e que nada se compara ao número de 
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Revisões que foram efectuadas pelos Executivos do CDS/PP. --------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que a essa mesma avaliação, deve ser acrescentado o nível de 

investimento presente no Plano de Actividades e Orçamento, o que significa que a avaliação é 

ainda mais positiva para o Executivo Municipal. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que o Executivo do PPD/PSD está a cumprir o que prometeu, estando 

até a fazer mais do que assumiu perante o eleitorado, como é o caso da requalificação do 

Edifício Público. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado novamente 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 – 

interveio somente para referir não ser necessário o Membro André Chambel justificar-lhe o seu 

sentido de voto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efectuada a votação, verificou-se que o assunto 5.2. – Análise e votação para 

efeitos de aprovação da 1ª Revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2011, 

foi Aprovado por Maioria, com 9 Abstenções e 18 Fotos a Favor. ------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros que pretendessem apresentar 

uma Declaração de Voto. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ROSALINA ROSA GRANGEIA FILIPE – procedeu à leitura da seguinte Declaração 

de Voto em nome da Bancada do Partido Socialista: --------------------------------------------------------- 

 ----------- “… O Partido Socialista abstêm-se na Proposta de Revisão do Plano e Orçamento, 

porque esta é uma revisão técnica, necessária para incluir o saldo de gerência anterior, mas 
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que não altera no essencial o Plano e Orçamento anteriormente apresentado ao qual nos 

opusemos …” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.3. – 

Apreciação e análise das actas das reuniões havidas nas Freguesias de Mamarrosa e 

Bustos, no cumprimento do artº 60º alínea b) do Regimento da Assembleia Municipal. ----  

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

SANTOS – informou os presentes que, com base no ponto regimental mencionado em 

epígrafe, a Comissão Permanente entendeu iniciar aquele trabalho com o objectivo de dar 

mais voz aos eleitos autárquicos do Concelho de Oliveira do Bairro e que não tem por objectivo 

qualquer tipo de intervenção naquele que é o rumo, objectivo e plano de acção e actividade do 

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

 ----------- Acrescentou que as duas reuniões tiveram uma grande participação, tendo a 

Comissão Permanente feito uma avaliação muito positiva e muito válida e que deve continuar, 

muito embora possam ser efectuados alguns pequenos ajustes. -----------------------------------------  

 ----------- Mais disse ter sido entregue a todos os Membros da Assembleia Municipal, uma 

adenda à Acta da reunião realizada na Freguesia de Bustos, com algumas correcções 

relativamente às intervenções do Presidente da Junta de Freguesia. -----------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – interveio a fim de 

apresentar um ponto de ordem à Mesa. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que está próxima a hora de términos da presente Reunião, para além de que 

tinha sido aventado na reunião da Comissão Permanente que seria feito o convite às pessoas 

que participaram nas referidas reuniões, de que o assunto seria somente discutido na segunda 

reunião.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, propôs que fossem suspensos os Trabalhos e que os mesmos fossem 
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retomados na próxima quarta-feira. --------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – considerou oportuno o presente ponto de Ordem, esclarecendo que, apesar de a 

Comissão Permanente ter orientado os Trabalhos dessa forma, não pretendia condicionar o 

desenrolar da presente Reunião, tanto mais que se encontram presentes alguns elementos da 

Freguesia da Mamarrosa e se a discussão fosse iniciada, não se perderia nada, estando a 

decisão de interrupção nas mãos dos Membros da Assembleia Municipal, ou então 

prosseguir-se até à meia-noite e aí interromper-se. -----------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – tendo em atenção o facto de 

haver elementos do público, que estão presentes devido ao facto de pretenderem assistir à 

discussão deste ponto da Ordem de Trabalhos, sugeriu que o ponto fosse iniciado e, 

excepcionalmente, levado até ao final. --------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – relembrou ter sido 

combinado na Reunião da Comissão Permanente que o presente ponto seria discutido logo no 

início da segunda Reunião, de modo a permitir que o público pudesse estar presente e a 

assistir à discussão, tanto mais que os convites remetidos tiveram em consideração este 

pressuposto, daí que esse, até pode ser o motivo pelo qual não se encontre ninguém da 

Freguesia de Bustos presente. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – questionou se nos convites 

foi referido que o presente assunto iria somente ser tratado na próxima quarta-feira.---------------  

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

SANTOS – confirmou que este assunto somente iria ser tratado na segunda reunião da 

Assembleia Municipal, tendo em atenção a Ordem de Trabalhos da presente Sessão da 

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

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi colocado à votação, a 
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interrupção dos Trabalhos da presente Reunião da Assembleia Municipal.----------------------------  

 ----------- Efectuada a votação, verificou-se a seguinte votação: 1 Abstenção e 26 Fotos a 

Favor. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – antes de dar por terminada a presente Reunião, questionou se havia alguma 

oposição, a que se aprovasse as Deliberações tomadas em Minuta. ------------------------------------  

 ----------- Não havendo nenhum Membro da Assembleia Municipal que se opusesse, 

considerou-se aprovada em Minuta a deliberação tomada relativamente ao ponto 5.2. - Análise 

e votação para efeitos de aprovação da 1ª Revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento 

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

 ----------- Seguidamente e de acordo com o previsto no Regimento da Assembleia Municipal de 

Oliveira do Bairro, os Trabalhos referentes à presente Sessão da Assembleia Municipal de 

vinte e três de Abril de dois mil e onze, foram interrompidos, sendo novamente reatados em 28 

de Setembro de dois mil e onze, de acordo com o enunciado na Convocatória enviada a todos 

os Membros da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------  

 -----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

dos Paços do Concelho, realizou-se a segunda Reunião relativa à segunda Sessão Ordinária 

da Assembleia Municipal do corrente ano, convocada para o dia vinte e três de Setembro do 

corrente ano, cuja Ordem de Trabalhos, já tinha sido previamente distribuída aquando da 

respectiva Convocatória: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

secretariados por GILBERTO MARTINS DA ROSA e CARLOS VIEGAS MARTINS DOS 
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SANTOS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Municipal Laura Sofia Aires Ferreira Pires, Carlos Manuel Ferreira Ferreira, 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, tendo de seguida 

dado o uso da palavra ao 1º Secretário GILBERTO MARTINS DA ROSA, a fim de que este 

verificasse a presença dos Membros na presente Sessão. -------------------------------------------------  

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

Assembleia Municipal MARIA INÊS MARTINS PATO, MARISA PATO DOS SANTOS e ACÍLIO 

DIAS VAZ E GALA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – recordou que, o Membro Inês Pato tinha solicitado por escrito, a justificação da falta 

à presente Sessão da Assembleia Municipal, tendo a mesma sido considerada justificada e a 

sua substituição pelo elemento seguinte da respectiva Lista, que se encontrava presente, 

sendo convidada a participar nos Trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal 

CLARA MARIA DE JESUS OLIVEIRA PERALTA. ------------------------------------------------------------   

 ----------- Informou, que o Membro Acílio Gala tinha solicitado por escrito, a justificação da falta 

à presente Sessão da Assembleia Municipal, tendo a mesma sido considerada justificada e a 

sua substituição pelo elemento seguinte da respectiva Lista, que se encontrava presente, 

sendo convidados a participar nos Trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal 

SÓNIA MARIA DE JESUS SILVA. ---------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Informou ter recebido um ofício remetido pelo Vereador Jorge Mendonça relativo à 

retomada de funções enquanto Vereador. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente e estando reunidas todas as condições para dar seguimento à Sessão 

da Assembleia Municipal, passou-se de imediato à análise e discussão do ponto seguinte 

constante da Ordem de Trabalhos 5.3. – Apreciação e análise das actas das reuniões 

havidas nas Freguesias de Mamarrosa e Bustos, no cumprimento do artº 60º alínea b) do 

Regimento da Assembleia Municipal, sendo dado o uso da palavra aos Membros que 

desejassem intervir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

escrito e que seguidamente se transcreve: ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Permitam-me uma nota prévia sobre estas reuniões e os seus pressupostos. -------  

 ----------- Estas foram as primeiras duas reuniões de um conjunto de 6, uma por freguesia. -------  

 ----------- Esta é uma iniciativa que vem dar cumprimento a uma obrigação regimental desta 

Assembleia e assim sendo a sua realização não será mais do que o cumprimento daquilo que 

são as nossas responsabilidades enquanto Assembleia Municipal.  -------------------------------------  

 ----------- Porém não posso deixar de aqui afirmar publicamente que é a primeira vez que tal 

iniciativa está a ser levada a efeito e esse mérito tem que ser creditado ao senhor Presidente 

desta Assembleia pois é ele o grande responsável pela sua realização, pela sua organização e 

respectiva implementação. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Digo isto porque vivemos um tempo em que é muito fácil assistirmos a situações em 

que o trabalho abnegado e a competência no desempenho das suas funções de muitos é 

relegada para um papel secundário para que uns poucos possam assumir como seus, méritos 

que não lhes pertencem. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E como não faço parte desse grupo de poucos quero aqui hoje publicamente aplaudir 
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o Sr. Presidente da Assembleia Municipal pelo mérito desta iniciativa. ----------------------------------  

 ----------- Uma outra palavra para as estruturas de freguesia com as quais já reunimos. -----------  

 ----------- Vi sempre esta iniciativa como fundamentalmente uma oportunidade de conhecer 

melhor a realidade das nossas freguesias e de a ouvir da boca dos representantes que mais de 

perto lidam com essa realidade. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas sobretudo transmitir às estruturas de freguesia uma mensagem de 

disponibilidade e de abertura da Assembleia às suas preocupações. -----------------------------------  

 ----------- Gostaria também que cada um dos elementos das Assembleias e dos Executivos das 

Juntas vissem naquela nossa presença junto deles uma clara e inequívoca demonstração do 

nosso reconhecimento pelo trabalho que desenvolvem e do respeito institucional que esta 

Assembleia tem pelas estruturas ao nível de freguesia. -----------------------------------------------------  

 ----------- Um outro aspecto que não deve deixar de ser tido em linha de conta é o de que o 

papel desta Assembleia não é executivo mas sim deliberativo e assim sendo não está no 

âmbito das nossas competências e poderes dar resposta efectiva às solicitações e anseios 

apresentados pelas estruturas de freguesia nessas reuniões. ---------------------------------------------  

 ----------- O nosso papel será, no meu entender, o de procurar junto dos vários órgãos do poder 

antárctico e, mesmo fora deles, sinergias e consensos no sentido de, em conjunto, possamos 

servir todos mais e melhor as populações que nos elegeram… Afinal é para isso que aqui 

estamos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Sras. E Srs. Deputados -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tanto na reunião com o Executivo e Assembleia de Freguesia da Mamarrosa como na 

de Bustos foram elencados um conjunto vasto de preocupações e de aspirações que, de uma 

forma geral, se encontram reproduzidas nas actas lavradas das duas reuniões e que estão na 
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posse de todos os membros da Assembleia e do Executivo Municipal. ---------------------------------  

 ----------- De todas as preocupações referidas procurei perceber quais as que reuniam um 

consenso mais alargado e a que era dada maior prioridade pelos intervenientes, para depois as 

poder trazer formalmente ao conhecimento desta Assembleia: --------------------------------------------  

 ----------- Começando pela Mamarrosa: ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Penso que o assunto que me pareceu ter sido mais repetido ao longo de todas as 

intervenções terá sido o da necessidade da construção de uma nova sede para a Junta de 

Freguesia, o estado da rua das obras sociais e o atraso da revisão do PDM e a construção do 

novo Pólo Escolar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão da sede da junta de freguesia parece-me evidente a necessidade de 

um espaço físico com as condições adequadas ao bom funcionamento da junta e dos serviços 

que presta aos munícipes e que, manifestamente, hoje não estão reunidas. --------------------------  

 ----------- Não posso, no entanto deixar de reconhecer que este executivo e o anterior 

procuraram responder a essa necessidade investindo na construção de uma nova sede e que 

por iniciativa das gentes da Mamarrosa entre as quais se encontrava o anterior Presidente da 

Junta de Freguesia esse projecto da sede da junta que se encontrava já alvorado e diga-se em 

abono da verdade com graves deficiências de construção, algumas delas até ilegais, fosse 

repensado no sentido de ser a sede do I.E.C.. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Penso que esta foi uma decisão feliz e que muito dignifica a Mamarrosa mas também 

foi uma opção que se tomou e que fez desviar o projecto do que seria a nova sede da junta 

para um outro fim. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Depois a divisão do espaço onde actualmente funciona a junta de freguesia 

entregando espaços a outras entidades terá sido mais um gesto certamente ponderado e 

também este significativo na solidariedade que a estrutura da Junta de Freguesia teve para 

com outras entidades, mas foi uma opção que acabou por deixar a freguesia evidentemente 
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carenciada das valências que naturalmente necessita para desenvolver o seu trabalho. ----------  

 ----------- Certamente que todos compreenderão que algumas decisões tomadas pela freguesia 

acabaram por contribuir para esta situação. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- No entanto estou certo que o Executivo Municipal dará atenção a esta realidade que 

aliás bem conhece, como também os responsáveis ao nível de freguesia da Mamarrosa 

compreenderão que não é possível chegar a todo o lado ao mesmo tempo e que o Município 

até já investiu seriamente numa nova sede para a junta e que não se pode, hoje abdicar de um 

equipamento, pelos melhores motivos é verdade, mas ainda assim abdicar dele, para depois, 

no dia seguinte, pedirmos outra vez ao município para construir outro novo. --------------------------  

 ----------- No que se refere ao estado da rua das obras sociais procurei perceber o que se 

passava com aquela obra e o porquê de não se avançar com a solução. ------------------------------  

 ----------- Ora o que constatei é que se fez o projecto, se abriu o concurso, se adjudicou a obra 

mas existem muitas dificuldades em resolver várias situações relacionadas com as cedências e 

negociações de algumas parcelas de terreno. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta é uma obra cujo estado é merecedor de grande preocupação de todos e deste 

executivo também e estou certo que terá o Sr. Presidente Mário João, todo o interesse em ver 

o problema resolvido e resolvido com a qualidade que se exige.  -----------------------------------------  

 ----------- Certamente que os Mamarrosenses quererão que a requalificação seja completa e 

não apenas uma retocarem de maquilhagem, para isso, é necessário que todos participemos e 

talvez a junta de freguesia possa ter um papel preponderante na solução deste problema. -------  

 ----------- Apelo assim à junta e ao Executivo que procurem, em conjunto com os moradores, 

uma solução que sirva todas as partes e em particular a Mamarrosa. -----------------------------------  

 ----------- Por último a questão do PDM ou melhor da sua revisão… Como tive oportunidade de 

esclarecer na reunião da Mamarrosa esta é uma questão cuja resolução não está nas mãos 
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deste Executivo. O que não disse porque não sabia e hoje sei é que este executivo quer tanto 

este problema resolvido que até fez trabalho que não era da sua responsabilidade para agilizar 

os processos que são tão lentos que dá tempo para ser alterada a legislação e o trabalho que 

há muito estava concluído, pela demora na aprovação nas instâncias superiores, tem que voltar 

para trás para ser novamente refeito… ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda assim aqui fica mais este apelo ao Executivo para que não descanse sobre esta 

matéria obviamente estruturante para todos nós.  -------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação ao novo Pólo Escolar, ao contrário do que se possa dizer, será uma 

realidade e na eventualidade de ser o último a ser construído, isso não é, necessariamente, um 

aspecto menos positivo, porque a julgar pela melhoria evidente da construção do segundo Pólo 

em relação ao primeiro, fruto de alguns ajustamentos e aprendizagens, o que fará com que o 

Pólo da Mamarrosa, além de ser tão bom como os outros, provavelmente será o melhor de 

todos. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- Quanto a Bustos e tentando utilizar o mesmo critério, penso que a principal 

preocupação tem a ver com a questão da zona envolvente à sede da Junta de freguesia e 

particularmente os acesso ao parque infantil; o polidesportivo e o parque de lazer. -----------------  

 ----------- Numa outra perspectiva foi também evidente uma preocupação com o estado de 

degradação de alguns imóveis historicamente relevantes como o Cine-Bustos e o Palacete. ----  

 ----------- A revisão do PDM foi também aqui um assunto muito sublinhado. ---------------------------  

 ----------- Sobre a questão do PDM o que referi anteriormente aplica-se obviamente também 

para o caso da freguesia de Bustos mas, em todo o caso, fica aqui mais uma vez o sublinhado.  

 ----------- Sobre a questão do acesso ao Parque infantil penso que de facto me parece 
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importante e relativamente simples a resolução desse problema já que o mais difícil já está feito 

e muito bem feito, um parque infantil seguro, muito bem equipado e absolutamente em linha 

com as exigências actuais para estes equipamentos e que vieram dar resposta a uma situação 

calamitosa no nosso concelho. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto às questões referentes ao polidesportivo e parque de lazer quero sensibilizar 

o Executivo no sentido de continuar a ajudar a Junta de Freguesia a levar estes projectos a 

bom porto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta é uma zona nobre da freguesia que poderá, pela concentração de equipamentos 

que encerra, ser uma clara mais valia para a freguesia e para as suas gentes.-----------------------  

 ----------- Finalmente em relação ao Palacete esta é uma questão que ultrapassa as 

competências e o poder da Câmara Municipal já que é um equipamento entregue a uma 

associação, ainda assim reforço o apelo ao Executivo para que continue disponível, como sei 

que tem estado, no sentido de ajudar a encontrar solução para o problema e estou certo que 

este executivo saberá apoiar a associação como alias tem feito com esta e com muitas outras e 

em valores globais muito mais significativos do que em executivos anteriores.  ----------------------  

 ----------- No que se refere ao Cine-Bustos, da análise que procurei fazer sobre a questão, pude 

perceber que esta é mais uma situação em que o empenho do executivo e de muitos dos seus 

técnicos tem sido evidente no sentido de procurar uma solução.  -----------------------------------------  

 ----------- Faço votos para que, em ambos os casos, o futuro próximo traga boas noticias já que 

se tratam de dois imóveis cujo valor e importância extravasa largamente as fronteiras da 

freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Antes de terminar permita-me Sr. Presidente que acrescente a esta Assembleia e aos 

representantes das juntas aqui presentes que além do que aqui hoje referi a Bancada que 

lidero desenvolveu e irá continuar a desenvolver várias diligências junto de outras estruturas 

políticas e associativas no sentido de lhes solicitar apoio para a resolução dos problemas 
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apresentados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Termino deixando uma garantia e um pedido: ------------------------------------------------------  

 ----------- A garantia é a de que as gentes das freguesias de Bustos e da Mamarrosa podem 

contar com a nossa disponibilidade para ajudar no que estiver ao nosso alcance. ------------------  

 ----------- O pedido é que gostaríamos muito que quer os elementos das Assembleias de Junta 

e respectivos Executivos nos honrassem mais vezes com a sua presença nesta Assembleia …” 

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

por escrito e que seguidamente se transcreve: -----------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Antes de mais gostava de fazer um reconhecimento público ao senhor Presidente 

da Assembleia Municipal por ter criado as condições para que estas reuniões se realizassem. 

Eu sei que o nosso regimento diz explicitamente no artigo sexagésimo, ponto 1 alínea b, que 

compete à Comissão Permanente “Auscultar regularmente as Assembleias e Juntas de 

Freguesia (…) por forma a inteirar-se dos problemas locais;” e que por isso ao realizar estas 

reuniões não estamos a fazer mais que a nossa obrigação, não estamos a fazer mais do que 

aquilo que nos compete. Mas mesmo assim, e atendendo a que não me recordo das mesmas 

se terem realizado no passado, acho que devo aqui deixar este reconhecimento, tanto mais 

que tantas vezes para que as coisas funcionassem bem bastaria que cada um fizesse aquilo 

que lhe compete e acho que neste aspecto estamos a dar um bom exemplo, fazendo aquilo 

que é suposto fazermos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Feita esta introdução gostava de deixar a minha opinião sobre a forma como estas 

reuniões decorreram e sobre algumas questões levantadas.-----------------------------------------------  

 ----------- Desde logo apraz-me dizer que a adesão foi excelente, na Mamarrosa tivemos o pleno 

com a participação de todos os elementos da Junta e da Assembleia de Freguesia e em Bustos 

faltou apenas um elemento da Assembleia de Freguesia, certamente por motivos justificáveis. 

O que desde logo é de louvar porque mostra o empenho e a disponibilidade que os elementos 
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das juntas e das assembleias demostraram quando foram chamados a pronunciar-se sobre 

questões em concreto da sua freguesia. Sobre as atas eu queria fazer um reparo, que também 

me passou quando fiz a leitura prévia, pois na da reunião da Mamarrosa diz-se que estiverem 

os representantes da Assembleia de Freguesia, quando de facto quem esteve foram os 

membros da Assembleia de Freguesia e foram os membros todos, como depois vem 

corretamente descriminado, e na ata da reunião de Bustos, certamente, por lapso não é 

referida a presença dos membros da assembleia de freguesia.  ------------------------------------------  

 ----------- Sobre as atas ainda, chegou-nos um documento da Junta de Freguesia de Bustos 

com um conjunto de correções à ata, sobre isto eu tenho a dizer que fizeram muito bem, e julgo 

que deve-se arranjar forma de incluir essas correções, mas como estes haverá muitos outros 

pequenos pontos a corrigir. No entanto, é também bom ter presente as circunstâncias em que a 

ata foi elaborada, ao contrário daquilo que se passa aqui nas reuniões da Assembleia e do 

Executivo, não há qualquer sistema de gravação, o que significa que a funcionária que 

elaborou as atas teve que as fazer em tempo real o que obviamente não é fácil, acrescentando 

ainda o facto de a funcionária estar à pouco tempo a desempenhar estas funções é natural que 

as atas contenham algumas imprecisões, mas julgo que mais importante do que discutir as atas 

é discutir os problemas das freguesias, sem prejuízo de possíveis correções que entendam 

fazer de forma que as atas fiquem o melhor possível. --------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre o modo como as reuniões decorreram, estas decorreram de forma muito aberta 

e com um grande voluntarismo e participação de todos os intervenientes o que também julgo 

ser importante salientar. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre o sentimento das pessoas, julgo ser na generalidade um sentimento de alguma 

frustração e até alguma impotência, de quem tem visto as freguesias vizinhas a avançarem e 

as suas a estagnarem. O nosso Concelho tem evoluído e tem crescido nos últimos anos (e 

quando falo em anos estou-me a referir aos últimos 20 anos em grande medida fruto de um 

processo de industrialização, que veio criar emprego, riqueza e que atraiu pessoas, e que fez o 
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nosso Concelho crescer, isso é bem visível nos resultados dos últimos Censos que mostram 

que no período entre 2001 e 2011 a população residente no Concelho aumentou quase 10%, 

mas mostram também que esse aumento se ficou a dever ao crescimento das freguesias de 

Oliveira do Bairro, que cresceu 8,5%, de Oiã que cresceu 15,9% e da Palhaça que cresceu 

14,4%, porque as outras três freguesias (Mamarrosa, Bustos e Troviscal, duas das quais 

estamos aqui a discutir) tiveram um crescimento praticamente nulo. Isto de fato não é mais do 

que uma constatação objectiva e quantitativa até de que o crescimento no Concelho tem sido 

feito a duas velocidades. As freguesias de Oliveira do Bairro, Oiã e Palhaça beneficiam de 

melhores acessibilidades, de zonas industriais mais dinâmicas e de uma maior proximidade 

com Aveiro, o que beneficia o seu crescimento, sendo que as outras vão perdendo cada vez 

mais capacidade de fixar e de atrair pessoas. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Este é um problema sério, com que nos devemos preocupar e procurar através da 

nossa ação contrariar, de forma a fazermos um aproveitamento mais racional do nosso 

Concelho, que tem uma área reduzida. Certamente que a construção de uma circular interna ao 

Concelho, aproveitando parcialmente as vias já existentes, mas que melhorasse de forma 

substancialmente as acessibilidades das freguesias da Mamarrosa, Bustos e Troviscal, teria 

um impacto enorme, e isto é algo que o PS tem vindo a propor pelo menos há três mandatos, 

mas as opções têm sido outras, mas é importante que se diga que as opções podiam ter sido 

diferentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Isto possibilitaria nomeadamente a criação de novas zonas industriais nestas 

freguesias. Pois com sabemos a Freguesia da Mamarrosa não tem uma zona industrial e a 

freguesia de Bustos está muito dependente da indústria cerâmica, que como também sabemos 

atravessa uma crise profunda, fruto da crise do pais e em particular da crise do sector da 

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

 ----------- Esta foi uma preocupação que nos foi levantada pois para fixar pessoas é preciso 

criar empregos, mas é preciso também criar espaços onde as famílias se possam instalar e 
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aqui o problema da revisão do PDM foi também levantado. O processo de revisão do PDM vai-

se eternizando e a verdade é que muitos casais jovens vão desesperando e vão procurando 

outras paragens. Ainda associado com esta questão está a criação de habitação social e/ou a 

custos controlados que poderia também ser uma forma de cativar e atrair casais jovens para 

estas freguesias. Existem terrenos, alguns que foram oferecidos especificamente para esse fim, 

tem contudo vindo a faltar vontade política para avançar com projetos nesta área que possam 

ajudar a dinamizar estas freguesias.-------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Estes são no meu entender os três factores chave que têm condicionado o 

desenvolvimento destas freguesias, as fracas acessibilidades, a dificuldade em atrair empresas 

e os entraves à construção. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Depois há problemas concretos que nos foram levantados. As condições precárias da 

Junta de Freguesia da Mamarrosa. O caso da Rua das Obras Sociais, que 

incompreensivelmente começou sem que se tivesse chegado a acordo com os testantes e que 

se encontra agora num impasse. A falta de passeios para o Parque do Rio Novo, o arranjo do 

largo da igreja e naturalmente, que as pessoas também nos confrontaram com os nossos 

projetos, e em particular na Mamarrosa fomos confrontados com o fato do PS não ter defendido 

a construção de um Pólo Escolar na Mamarrosa, e isso é verdade, defendemos a construção 

de menos pólos escolares e em particular a construção de um pólo escolar equipado com 

pavilhão e piscina coberta para servir as freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa, porque 

entendíamos e continuamos a entender que essa era a melhor forma de servir as pessoas, 

gerindo com racionalidade os meios disponíveis, e respondendo às necessidades das 

populações. Mas essa não foi a opção, a opção passou por construir um pólo em cada 

freguesia e dois nas freguesias maiores, e tendo sido esta a opção é de todo legítimo que a 

Mamarrosa exija o seu pólo. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na reunião havida em Bustos, foram também referidos um conjunto de problemas 

concretos que as pessoas gostariam de ver resolvidos, como a eterna questão dos barreiros, o 
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terreno da feira e do campo de futebol, a valorização do centro de Bustos em que o Cine-

Bustos e o Palacete poderiam ter um papel preponderante, a falta de espaços verdes e o 

arranjo de toda a zona envolvente à Junta de Freguesia, a degradação do polidesportivo e a 

degradação da rede viária. Todos estes são problemas mais ou menos conhecidos, mas aos 

quais é importante ir dando resposta. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para terminar gostava de referir dois assuntos que foram aflorados, um mais na 

Mamarrosa e outro mais em Bustos, mas que eu julgo serem transversais a todo o Concelho. 

 ----------- Um é o problema da insegurança e da pequena criminalidade. Este é um assunto que 

para as pessoas está cada vez mais no topo das prioridades, e o poder político tem que 

interiorizar isso e tem que procurar soluções com as forças de segurança, com os serviços 

sociais, com os vários agentes locais de forma conter este flagelo. --------------------------------------  

 ----------- O outro diz respeito ao Associativismo, e à falta de complementaridade que há entre 

as diferentes associações. O Concelho é rico em associações e estas desempenham um papel 

importante junto das populações, mas é importante que haja uma definição mais clara de linhas 

de ação por parte do executivo para que o trabalho possa ser mais consequente, nas 

diferentes áreas de atuação do movimento associativo. -----------------------------------------------------  

 ----------- Eu ficaria por aqui, sem contudo deixar de dizer, que estas duas reuniões foram muito 

proveitosas e acredito que ajudaram a Assembleia a ter uma percepção mais correta das 

aspirações destas freguesias, e depois de concluída a ronda por todas as freguesias, das 

aspirações das gentes do nosso Concelho, e isso é importante para o trabalho desta 

Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Termino apenas fazendo votos para que de alguma forma esta nossa ação possa 

ajudar a desbloquear e a acelerar a resolução de alguns dos problemas que nos foram 

mencionados …” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – entende que as 
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reflexões que se fossem fazendo relativamente a estas reuniões, devem ter sempre em 

atenção o melhor interesse das Freguesias e do Concelho, uma vez que, pelo que se pode 

aperceber, os intervenientes falaram abertamente das dificuldades e das necessidades das 

Freguesias, não tendo pensado em Partidos Políticos e em interesses de uma ou outra Lista, 

mas sim, essencialmente, falou-se dos interesses e preocupações para as Freguesias. ----------  

 ----------- Acrescentou que essas mesmas preocupações ou interesses dos vários elementos 

que participaram na Reunião, acabam por ser praticamente as mesmas, divergindo apenas 

pontualmente num ou noutro aspecto. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que este trabalho é efectuado nos termos do Regimento da Assembleia 

Municipal e o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal entendeu que deveria ser 

cumprido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita às pretensões surgidas na Reunião da Mamarrosa, relevou o facto de 

ser consensual que a Junta de Freguesia deveria ter um espaço próprio, uma vez que, 

presentemente, o espaço que ocupa é cedido, além de ser exíguo e não ter condições e tal 

sucede por a Junta de Freguesia ter cedido as instalações que iriam ser suas, para permitir a 

instalação do Instituto de Educação e Cidadania, decisão esta que deveria ser relevada e tida 

em conta por parte da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- De igual modo, a Rua das Obras Sociais foi focada na referida Reunião, tendo tido 

conhecimento antes do início da presente Reunião, que a Câmara Municipal se encontra a 

tentar resolver este problema. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De igual modo, a Revisão do PDM foi um assunto debatido em ambas as Freguesias, 

o que revela a preocupação por parte das populações, tendo o Presidente da Câmara já 

reafirmado o empenho da Câmara Municipal na referida Revisão, tendo disponibilizado os 

Técnicos da Câmara Municipal para apoiar o trabalho a desenvolver pelos Técnicos da REN e 

da RAN, o que comprova a importância que esta Revisão do PDM tem no desenvolvimento do 
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Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda em relação à sede da Junta de Freguesia da Mamarrosa, teve conhecimento 

que se teria realizado uma reunião da Assembleia de Freguesia no edifício do Instituto de 

Educação e Cidadania, tendo posteriormente a Direcção daquele Instituto, informado que não 

seria oportuno que outras reuniões se realizassem naquele espaço. ------------------------------------  

 ----------- Desconhecendo os motivos daquela decisão, entende que a Mesa da Assembleia 

Municipal deveria diligenciar no sentido de procurar saber as razões pelas quais o Instituto de 

Educação e Cidadania entende que o órgão máximo da Freguesia da Mamarrosa não deve 

reunir nas suas instalações. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que um dos assuntos que foi por diversas vezes levantado na Reunião na 

Freguesia de Bustos, prende-se com o Bairro Económico, tendo o Presidente da Junta de 

Freguesia de Bustos mencionado que tem tido algum apoio por parte da Câmara Municipal, 

nomeadamente a nível de criação de infra-estruturas. -------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à questão dos Barreiros de Bustos, solicitou ao Executivo Municipal 

que tivesse a melhor atenção aos fundos comunitários que vão surgindo, destinados à 

reconversão deste tipo de passivos ambientais, uma vez que as Juntas de Freguesia não 

poderão ser promotoras de candidaturas ao QREN. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que aquela situação além de ser um perigo ambiental, é igualmente um 

perigo para a segurança da população. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à passagem dos camiões de barro pelo centro da Vila de Bustos e que 

degradam bastante aquelas vias de comunicação rodoviária, referiu ser um problema de difícil 

resolução, contudo, solicitou à Câmara Municipal que tivesse a maior atenção relativamente a 

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

 ----------- DUARTE DOS SANTOS ALMEIDA NOVO – referiu que esta é uma forma mais 

simples de alguns elementos das Freguesias se poderem exprimir e manifestar as suas 
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opiniões, permitindo de algum forma que se interiorizem novas prioridades nas diferentes 

Freguesias, quer por parte da Junta de Freguesia quer por parte da Câmara Municipal. ----------  

 ----------- Tendo em atenção a publicação do “Documento Verde da Reforma da Administração 

Local”, referiu estar algo preocupado em relação ao mesmo, uma vez que é algo que pode 

mudar a estrutura das Freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JORGE DA COSTA GRANGEIA – foi com agrado que pode constatar esta iniciativa 

da Mesa da Assembleia Municipal e da Comissão Permanente, uma vez que desta forma, os 

representantes locais podem colocar e dar a conhecer os problemas e necessidades da sua 

Freguesia às diferentes Bancadas e estas, tendo um maior e melhor conhecimento, poderão vir 

debater os mesmos nesta Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Confessou não entender as palavras proferidas pelo Membro Armando Humberto, 

quando este referiu na Reunião efectuada em Bustos, que nas Assembleias Municipais não 

são debatidos muitos dos principais problemas das Freguesias, lamentando que não haja mais 

intervenções por parte dos representantes das Freguesias. Sobre esta situação, relembrou que 

a grande maioria dos assuntos que foram levantados na referida Reunião, foram já tema de 

discussão na Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à frase proferida pelo Membro Nuno Barata em Bustos, de que “a 

Freguesia de Bustos se encontra deficitária, o que não significa que seja o parente mais pobre 

do Concelho de Oliveira do Bairro”, questionou se aquele Membro reconhece que de facto 

existem parentes pobres no Concelho de Oliveira do Bairro. -----------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que em Bustos existem Associações que aproveitam bem os poucos 

recursos que lhe são concedidos e devolvem ao Concelho notoriedade e participam em 

eventos que o Executivo promove. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que o Palacete do Visconde existente em Bustos, deve ser preservado o 

mais brevemente possível, uma vez que se degrada de dia para dia e é um edifício único no 
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Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apesar de o Executivo Municipal poder estar atento às situações e de não poder 

acudir a todos ao mesmo tempo, contudo, a equidade é necessária para promover o 

desenvolvimento sustentável, que permitam a fixação das pessoas no Concelho e para isso, a 

fixação de infra-estruturas nas diferentes Freguesias é necessária, para que estas cresçam 

todas à mesma velocidade. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – referiu ser sua opinião que 

efectivamente os representantes das Juntas de Freguesia trazem poucos temas para debate a 

esta Assembleia Municipal, exceptuando o caso do Presidente da Junta de Freguesia de Oiã, 

que efectivamente costuma colocar várias preocupações da sua Freguesia em debate. ----------  

 ----------- Acrescentou que o próprio Membro André Chambel, na referida Reunião, dá uma 

justificação para esta situação, nomeadamente pelo facto de os Presidentes da Junta terem 

mais oportunidades de estar pessoalmente com o Presidente da Câmara e por isso não 

sentem necessidade de levar os seus assuntos às Assembleias Municipais. -------------------------  

 ----------- Na sua opinião, a Assembleia Municipal poderia sair mais valorizada, se houvesse 

uma participação mais activa por parte dos Presidentes de Junta de Freguesia. ---------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – acerca da sua intervenção na 

Freguesia de Bustos, informou que a mesma tinha vindo na sequência de um dos 

intervenientes, que referiu que Bustos era o parente pobre do Concelho. Na sua opinião não 

existem parentes pobres no Concelho, há prioridades e há carências, no caso de subsistirem 

dúvidas, solicitou que os Membros da Assembleia Municipal consultassem os investimentos 

realizados pelo actual Executivo Municipal na Freguesia da Mamarrosa, no decurso do último 

Mandato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – relativamente à 

intervenção dos Presidentes de Junta na Assembleia Municipal, é da opinião que os mesmos 
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devem ter mais intervenção, no entanto, entende-se perfeitamente a razão porque não o 

fazem, nomeadamente, por estarem mais vezes com o Presidente da Câmara e poderem com 

ele tratar mais objectivamente os diferentes assuntos. -------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – felicitou o Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, por ter levado a cabo semelhante iniciativa, sendo a demonstração de 

mais um instrumento do modo de funcionamento democrático da Assembleia Municipal.---------  

 ----------- Assim sendo, propôs que fosse ligeiramente alterado o modo de funcionamento das 

referidas Reuniões, sendo importante, permitir que todos os Membros da Assembleia Municipal 

possam estar presentes naquelas reuniões, sem no entanto, poderem intervir, ou seja, teriam o 

papel de observadores, permitindo desta forma, uma melhoria substancial do debate que é 

realizado posteriormente na Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------  

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

este respondesse às questões formuladas. ---------------------------------------------------------------------  

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

referiu que todos os presentes têm conhecimento de quais os poderes e competências de uma 

Junta de Freguesia, nomeadamente os pacotes financeiros que são atribuídos a cada uma 

delas, transferências estas que foram decididas pelos representantes da Nação. -------------------  

 ----------- Recordou que foi por sua iniciativa, ter sido decidido a nível de Delegação de 

Competências nas Juntas de Freguesia, o aumento em cerca de 50% na verba a transferir do 

Orçamento da Câmara Municipal para as Juntas de Freguesia. ------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que o Executivo Municipal está a executar o Projecto que foi sancionado 

pelo eleitorado nas últimas Eleições Autárquicas e é a esse Projecto que, enquanto líder do 

Executivo, está obrigado a cumprir perante o eleitorado e o Povo. ---------------------------------------  

 ----------- Confirmou que por diversas vezes se reúne com os Presidentes de Junta a fim de 

tratar de diversos assuntos e todos as matérias focadas nas reuniões havidas pela Comissão 
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Permanente, foram já debatidas nessas mesmas reuniões, pelo facto de merecerem uma 

preocupação por parte do Executivo Municipal, sendo que, algumas das respostas, como é o 

caso do PDM, já foram dadas na Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------  

 ----------- Em relação ao Pólo Escolar da Mamarrosa, recordou ter sempre afirmado que o 

mesmo seria o último a ser construído no Concelho, estando já o Projecto aprovado, tendo o 

respectivo Concurso de empreitada sido já aberto, estando neste momento em fase de 

adjudicação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à Rua das Obras Sociais, referiu que o Executivo tem estado 

bastante atento à situação, tendo estado sempre a trabalhar desde o momento em que 

adjudicou aquela empreitada, esperando que tudo esteja solucionado muito em breve, uma vez 

que o benefício é para os cidadãos da Freguesia da Mamarrosa. ----------------------------------------  

 ----------- Mais disse que, tal como todos os presentes, também gostaria de ver solucionados 

mais rapidamente todos os problemas que afligem o Concelho. ------------------------------------------  

 ----------- Acerca do Palacete de Bustos, recordou que a Câmara Municipal está impedida de 

candidatar a sua recuperação, tendo já afirmado anteriormente que não tomará a iniciativa 

sobre o que quer que seja, uma vez que é uma propriedade privada, não podendo a Autarquia 

ir além do que a Lei permite, estando contudo disponível para, em conjunto com a Direcção da 

Associação, encontrar uma solução para aquela situação e esse passo tem de ser dado pela 

Associação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita ao Cine-Teatro de Bustos, referiu não saber mais o que fazer, tendo 

já reunido com os Autarcas de Bustos, com Membros da Assembleia Municipal, com um dos 

proprietários daquele espaço, ficando no ar uma série de ideias e a resposta da parte de quem 

tem de ter a mínima abertura para esse efeito, não foi consequente. ------------------------------------  

 ----------- Em relação ao terreno da Feira, reafirmou não irá dar mais nenhum passo no sentido 

de solucionar a questão, porque ou são apresentados valores justos ou não irá perder mais 
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tempo. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que diz respeito ao Bairro Social, deu a conhecer que em 18/03/1991, o 

Presidente da Junta de Freguesia de então, mandou um ofício à Câmara Municipal 

relativamente àquela matéria, que esteve em Reunião de Câmara em 26/03/1992, tendo sido 

deliberado por unanimidade, aprovar o loteamento. Estranhou o facto de, há poucos dias, ter 

recebido um ofício da Junta de Freguesia de Bustos, onde o seu Presidente refere que a Junta 

não possui os meios financeiros para a execução do loteamento. Por confrontação destas duas 

situações, questionou quem é que não diligenciou no sentido de que o assunto avançasse e 

porque motivo o fez, contudo, prometeu ajuda por parte da Câmara Municipal em solucionar 

definitivamente esta questão. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Referiu que os terrenos dos Barreiros de Bustos, são na sua quase totalidade 

pertença de privados, pelo que, existem grandes limitações à possibilidade de a Autarquia 

poder fazer algo relativamente àquela problemática, embora tenha sido um assunto diversas 

vezes abordado com um dos principais proprietários. --------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação ao problema da Segurança, informou ter tido no dia de hoje, uma reunião 

com os Presidentes de Junta, Guardas Nocturnos, ACIB e GNR, a fim de debater algumas 

preocupações. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse, não compreender como é que algumas pessoas que são mais 

directamente interessadas, não comparticipam a actividade levada a cabo pelos Guardas 

Nocturnos que recentemente foram licenciados no Município e que estão a ajudar a combater a 

criminalidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A respeito das reuniões da Assembleia de Freguesia da Mamarrosa no Instituto de 

Educação e Cidadania, relembrou ter sido a Junta de Freguesia que solicitou à Câmara 

Municipal que o referido edifício fosse destinado ao IEC, pelo que, aquele mesmo órgão 

poderia ter pedido explicações por parte da Direcção do IEC, da razão de não poderem realizar 
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ali mais reuniões. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relevou o facto de o empenho da Câmara Municipal ser total, afirmando não haver 

qualquer parente rico ou pobre o Concelho desde que tomou posse, relembrando que, apesar 

de a Freguesia da Mamarrosa ser liderada por um partido político diferente, foi a Freguesia que 

mais investimento recebeu no decurso do seu primeiro Mandato, tendo reafirmado 

posteriormente que este Mandato, seria a vez da Freguesia de Bustos, o que está a ser 

cumprido, muitas das vezes contra tudo e contra todos, contando com a disponibilidade das 

populações das Freguesias de Bustos e da Mamarrosa. ----------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado novamente o uso da palavra aos Membros da Assembleia 

Municipal que desejassem intervir.---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- DUARTE DOS SANTOS ALMEIDA NOVO – relativamente à questão dos terrenos 

destinados ao Bairro Social, relembrou que esta foi uma promessa que tentou honrar desde o 

início, tendo em atenção a existência de terrenos para o efeito, promessa essa que já veio de 

executivo da Junta de Freguesia anteriores ao seu Mandato, daí que tivesse de dar os 

primeiros passos, tanto mais que os terrenos são pertença da Junta de Freguesia e encontram-

se todos devidamente registados e após o processo de loteamento haverá um registo final. -----  

 ----------- Referiu ter a consciência que os meios financeiros da Freguesia não permitem que se 

avance como desejaria, daí que tenha ficado satisfeito por escutar da parte do Presidente da 

Câmara, que este iria apoiar o Projecto de uma forma firme. ----------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – referiu não ter 

proferido qualquer crítica à actuação da Câmara Municipal na sua intervenção inicial, tendo 

apenas mencionado que daquelas reuniões resultaram preocupações dos Membros das 

Assembleias de Freguesia e de todos os quadrantes políticos com assento nas mesmas. -------  

 ----------- Acrescentou que, com as reuniões nas Freguesias, não se pretende criticar a 

actuação da Câmara Municipal, tendo sempre havido o cuidado da Comissão Permanente em 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 23.09’11   71|99 

afirmar que a discussão não poderia revestir uma crítica ao Executivo Municipal, mas antes, 

trazer à Assembleia Municipal, um Balanço da actividade da Comissão Permanente no 

cumprimento do Regimento. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse, ter ficado agradado por ouvir do Presidente da Câmara, que este é o 

Mandato da Freguesia de Bustos e certamente que a população daquela Freguesia ficará 

agradada com essas palavras. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

respondesse às questões formuladas. ----------------------------------------------------------------------------  

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

reafirmou ser importante o dossier relativo aos terrenos destinados à habitação social em 

Bustos, havendo documentos que datam de 1991 e que dizem nomeadamente que o 

loteamento é autorizado sob reserva de negociações, desconhecendo, do ponto de vista legal, 

o que tal significa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reiterou o facto de a preocupação em honrar o compromisso assumido com o 

benemérito é uma obrigação da Junta de Freguesia, lamentando que a doação tenha sido 

efectuada em 1993 e em 2011 ainda nada tenha sido feito. ------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que, para além de solucionar os diferentes problemas que vão surgindo 

no dia a dia, o Executivo Municipal tem-se deparado sistematicamente com a necessidade de 

solucionar outras questões como aquela, que já tem quase duas décadas. ---------------------------  

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

SANTOS – relativamente à questão das Associações, referiu ter sido mencionado, que haveria 

algumas que não estão em actividade, logo não estão a cumprir com as suas 

responsabilidades e foi essa a questão que se levantou na reunião havida em Bustos, 

reafirmando que, no movimento Associativo do Concelho de Oliveira do Bairro, há muitos bons 

exemplos de Associações e de movimento Associativo, mas também existem várias 
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Associações que não cumprem com as suas obrigações. --------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou, ficar bastante entristecido com o facto de em eventos ou iniciativas 

oficiais da Câmara Municipal, não haver uma significativa presença dos dirigentes associativos, 

porque para além de um dever é uma obrigação dignificar esses eventos e essas iniciativas 

com a respectiva presença, levando a que, certamente, esses mesmos eventos tivessem uma 

outra dignidade e grandiosidade e serviriam até de exemplo aos outros. -------------------------------  

 ----------- Em nome do Município de Oliveira do Bairro, solicitou, mais uma vez, que devem 

estar presentes representantes de todas as Associações do Concelho, quando a Câmara 

Municipal os convida para os diversos eventos. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Para terminar, agradeceu o empenho dos Secretários da Mesa da Assembleia 

Municipal e dos líderes das diferentes Bancadas que constituem a Comissão Permanente. -----  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – relembrou ter sido apresentada 

uma Proposta por parte de um Membro da sua Bancada, pelo que questionou se a mesma irá 

ser votada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – relembrou que, nos 

termos do Regimento, a apresentação de Proposta é efectuada no decurso da discussão do 

Período Antes da Ordem do Dia, assim sendo, à semelhança do que já foi feito no passado, a 

referida Proposta terá de ser presente na próxima Sessão da Assembleia Municipal. --------------  

 ----------- Mais disse, ter entendido aquela Proposta, como sendo tão somente uma Proposta à 

Comissão Permanente, que poderá ser adoptada ou não. --------------------------------------------------  

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

SANTOS – referiu assistir total razão ao Membro André Chambel, pelo que, se esta Proposta 

for entendida como sendo uma Proposta de Recomendação à Comissão Permanente, 

certamente que a mesma será analisada já na próxima Reunião e a situação ficará 
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automaticamente solucionada. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – referiu não detectar no 

Regimento, qualquer referência ao impedimento na apresentação de Propostas em períodos 

distintos do Período Antes da Ordem do Dia. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – referiu que a sua Proposta foi 

endereçada à Mesa e à Comissão Permanente e que certamente decidirão da forma mais 

correcta.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – referiu que apesar de 

poder haver uma omissão no Regimento, relembrou ter já havido um precedente relativamente 

a uma questão semelhante, mas tendo em atenção a intervenção do Membro João Sol a 

situação encontra-se por si mesma sanada. --------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – confirmou as palavras do Membro André Chambel, relativamente a uma Proposta 

então apresentada pelo Membro Acácio Oliveira, sendo certo que sendo uma Proposta de 

Recomendação à Comissão Permanente a mesma não necessita de ser votada e será 

discutida na próxima Reunião daquela Comissão. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.4. – Análise e 

votação para efeitos de aprovação da participação de 5% no I.R.S., sendo dado o uso da 

palavra ao Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

ainda no seguimento do ponto anterior, estendeu o apelo do Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, não só aos representantes Associativos, mas também a todos os 

Autarcas do Concelho e que normalmente são convidados e que também dignificariam muito 

as diferentes actividades promovidas pelo Município. --------------------------------------------------------  
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 ----------- Referiu que a presente Proposta foi subscrita por unanimidade em Reunião do 

Executivo Municipal, tendo sido referido no decurso da mesma que, com a presente Proposta 

não se está a aumentar os Impostos, relembrando, por outro lado, que nos últimos anos tem 

sido sistemática a diminuição do montante das verbas transferidas pela Administração Central, 

isto apesar de os impostos arrecadados pelo Governo terem vindo a aumentar, pelo que se 

entendeu ser prudente propor a referida manutenção da taxa de participação no IRS. -------------  

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

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

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL - entregou a sua intervenção por 

escrito e que seguidamente se transcreve: ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… O Executivo Municipal decidiu manter em 5 % a participação no IRS dos sujeitos 

passivos com domicílio fiscal no Concelho de Oliveira do Bairro, relativa aos rendimentos do 

ano anterior. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Caros colegas, minhas senhoras e meus senhores, o ano de 2012 será um dos mais 

difíceis a nível económico e financeiro para todos os portugueses, para as empresas e para as 

entidades publicas, a crise económica e financeira, a intervenção da troika no financiamento da 

divida portuguesa e respectivos planos de austeridade vão tornar o ano de 2012 um dos mais 

difíceis desde o 25 de Abril de 1974. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro não ficará imune a esta situação, as suas 

receitas serão diminuídas em inúmeras vertentes e em minha opinião estas receitas 

provenientes do IRS também diminuirão em 2012 apesar da taxa continuar a mesma. ------------  

 ----------- Caros colegas o impacto financeiro destes 5% nos orçamentos familiares, já por 

várias vezes aqui o defendi sempre foi muito baixo e quase nulo, neste momento e perante a 

asfixia financeira a que as famílias estão sujeitas, com o aumento de impostos, taxas, cortes 

salariais, alterações nas deduções fiscais em sede de IRS, etc., este impacto de 5% em IRS já 
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não será assim tão insignificante.  ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A decisão do executivo é correcta porque neste momento ainda ninguém conseguiu 

garantir com certeza o que irá acontecer ao orçamento municipal do próximo ano. -----------------  

 ----------- Sr. Presidente da Câmara, no entanto, venho solicitar que no próximo ano caso seja 

financeiramente comportável para o orçamento municipal, se analise a possibilidade de 

diminuição desta taxa. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A bancada do PSD votará favoravelmente a participação de 5 % no IRS dos sujeitos 

passivos com domicílio fiscal no Concelho de Oliveira do Bairro, relativa aos rendimentos do 

ano anterior …” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

por escrito e que seguidamente se transcreve: -----------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Uma das competências da Assembleia é a aprovação de um conjunto de impostos 

e taxas Municipais, como sejam: a parte variável do IRS, a derrama, o IMI e os direitos de 

passagem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para isso devemos ter em consideração diversos factores, dos quais eu gostaria de 

destacar cinco: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Primeiro: a crise que atravessamos. Atravessamos uma crise económica profunda, em 

que estão a ser pedidos sacrifícios colossais aos portugueses, palavras do senhor Primeiro 

Ministro. O estado central aumenta a carga fiscal e reduz as comparticipações sociais o que 

naturalmente coloca em dificuldade muitas famílias e cria perigosas tensões sociais, vivemos 

hoje por isso, numa situação muito delicada. Os portugueses estão a sentir uma redução do 

poder de compra acumulada próxima dos 20%, e a situação irá agravar-se nos próximos 

meses. Face a esta realidade não é de mais pedir à Câmara que faça aquilo que todas as 

famílias estão a fazer: que aperte o cinto. ------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Segundo: as necessidades reais da população, em tempos de crise temos que nos 

focar naquilo que é o essencial, e o essencial é o emprego, é o apoio social, é a segurança e é 

a educação. Deixemos para mais tarde as grandes obras, e melhor ainda, repensemos as 

grandes obras ajustando-as às reais necessidades da população. Cortemos nas festas e nas 

romarias, porque não nos podemos continuar a dar ao luxo de gastar 22 mil euros por noite na 

FIACOBA, para ouvir e ver um artista de renome, que depois de apagadas as luzes, pouco 

deixa no Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Terceiro: a envolvência local. Estamos rodeados de Concelhos vizinhos cada um 

procurando servir as suas populações da melhor forma possível. Concelhos vizinhos que têm 

optado na sua generalidade por reduzir a carga fiscal sobre as populações. Façamos nós 

também um esforço para aliviar a carga fiscal sobre as pessoas, que os munícipes agradecem. 

É tempo de deixar de aplicar as taxas máximas.  --------------------------------------------------------------  

 ----------- Quarto: os compromissos eleitorais. Todos nós nos apresentamos aos eleitores do 

Concelho com um conjunto de princípios, ideias e promessas que devemos procurar honrar. E 

uma das nossas promessas eleitorais foi precisamente aliviar a carga fiscal sobre os 

munícipes, e será dentro dessa linha que nos manteremos. ------------------------------------------------  

 ----------- Quinto: a realidade da autarquia. A Câmara vive no presente uma situação financeira 

equilibrada, cuja principal ameaça se prende não com a falta de receitas, mas com o 

crescimento da despesa. Despesa essa, que está a crescer e irá crescer pela opção seguida 

de avançar com obras sobre-dimensionadas, que acarretam desde logo despesas financeiras 

mais elevadas do que aquilo que seria necessário, e que no futuro irão fazer aumentar de 

forma significativa as despesas de manutenção e dinamização. ------------------------------------------  

 ----------- Dito isto iremos naturalmente opor-nos à intenção do executivo em manter as taxas 

máximas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não nos convence tão pouco o argumento que não sabemos o que aí virá e por isso 
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temos que manter tudo no máximo. A verdade é que a participação no IRS e a derrama só tem 

que ser comunicados a Direção Geral dos Impostos até 31 de Dezembro e o IMI até 30 de 

Novembro. Por isso a opção de trazer aqui hoje estas taxas foi do senhor Presidente da 

Câmara, e neste momento não existe nenhuma razão objectiva, antes pelo contrário em 

mantermos as taxas máximas. Como o senhor sabe em meados de Outubro iremos ter uma 

definição mais clara do Orçamento de Estado para 2012 e saberemos quais os seus possíveis 

impactos para a autarquia. Se a vontade não fosse manter tudo no máximo, faça chuva ou faça 

sol, poderíamos ter aguardado para depois dessa altura para definir as taxas a aplicar. Como 

de resto o senhor Presidente fez no ano das eleições autárquicas em que adiou a fixação das 

taxas máximas para o dia 19 de Novembro, para depois das eleições. ---------------------------------  

 ----------- Além disso, se a Câmara Municipal reduzir a sua participação variável no IRS, o que 

irá acontecer é que essa percentagem da colecta irá ser devolvida aos munícipes residentes no 

nosso Concelho. Atenuando os aumentos de impostos a que têm estado sujeitos devido à ação 

do nosso governo. As subidas das taxas de IRS e os cortes nas deduções e benefícios fiscais 

levarão a um aumento de 9,9% na colecta de IRS, de acordo com os dados do Orçamento do 

Estado para 2011, logo a Câmara verá a sua fatia da receita aumentada correspondentemente, 

seria por isso de todo expectável que o Executivo mostra-se sensibilidade para esta questão e 

reduzisse a sua comparticipação no IRS. Uma redução de meio ponto percentual, de forma a 

equiparar-nos ao Concelho de Aveiro, não iria por certo diminuir a receita da autarquia face 

aquilo que recebemos este ano, para já não falar numa redução de dois pontos percentuais 

que seria aquilo que seria necessário para nos equipararmos ao Concelho da Mealhada. --------  

 ----------- Em 2010 foram 66 os municípios que devolveram parte do IRS colectado aos seus 

munícipes, em 2011 foram mais de 180, mais de metade dos municípios portugueses devolvem 

parte da colecta do IRS aos seus munícipes, em 2012 ainda não sabemos, mas pelo andar da 

carruagem temo que ainda que não seja desta que nos desviemos da taxa máxima. ---------------  

 ----------- Talvez para o ano, quando nos aproximarmos mais das eleições autárquicas, haja 
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mais sensibilidade para estas questões …” ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – referiu que a maioria 

dos impostos que irão ser tratados na presente Sessão terão de ser comunicados até 30 de 

Novembro e outros até 31 de Dezembro, como aliás foi mencionado pelo Membro Armando 

Humberto, desconhecendo-se ainda o conteúdo do Orçamento de Estado e somente então é 

que se saberá o que é que a Autarquia poderá contar por parte do Estado. ---------------------------  

 ----------- Mais disse que se aproximam momentos difíceis para o Executivo Municipal, no que 

respeita à Despesa Corrente, uma vez que, na sua opinião, com todos os investimentos que 

vêm sendo feitos por parte da Autarquia, as Receitas Correntes não vão ser suficientes. ---------  

 ----------- Por isso mesmo, reiterou o facto de não considerar a construção da Casa da Cultura 

como sendo uma prioridade e esta obra irá trazer os seus custos correntes, que não irão ser 

assegurados pela própria gestão e receitas daquele equipamento. --------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que são diversos os investimentos realizados pela Autarquia que não 

irão ter asseguradas a cobertura das respectivas Despesas Correntes, daí que preveja que se 

irá continuar a cobrar as taxas máximas. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que esta é uma altura em que as famílias já vivem no seu limite, não só 

pela conjuntura económica, mas também pelo aumento brutal dos preços da água, por opção 

do Presidente da Câmara em vender a água à AdRA, e nesta altura, quando existe uma 

oportunidade de o Executivo Municipal devolver algo aos Munícipes que contrabalançasse 

aquele aumento, tal não é levado a efeito, mas esta é uma opção. --------------------------------------  

 ----------- Reiterou a sua opinião, de que as presentes Propostas poderiam vir mais tarde, 

consubstanciadas em decisões decorrentes da Proposta de Orçamento de Estado.----------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – relembrou os presentes que 

este é um imposto muito peculiar, tendo sido um imposto extraordinário criado pelo anterior 

Governo, para fazer uma boa figura entre os portugueses, uma vez que era dada a 
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possibilidade de os contribuintes receberem parte do seu IRS, mas se assim fosse, os 

Executivo Municipais tinham de abdicar dessa mesma Receita que já era sua. ----------------------  

 ----------- Por esse motivo, referiu que ao estar-se a debater a aplicação da taxa máxima, esta 

não é mais do que a manutenção da Receita que já era devida ao Município. ------------------------  

 ----------- Mais disse que o impacto da redução desse mesmo imposto, aplicado a cada 

contribuinte, era residual, enquanto que o impacto na Receita para o Município era significativo, 

tanto mais que os investimentos do Município são colocados à disposição dos contribuintes do 

Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu não entender como é que o Partido Socialista iria conseguir realizar os 

eventos que são levados a efeito no Concelho de Oliveira do Bairro, com a dimensão e a 

dignidade necessária, sem investir o dinheiro que se investe. ---------------------------------------------  

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

este respondesse às questões formuladas. ---------------------------------------------------------------------  

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

relembrou não ter efectuado qualquer promessa de redução das taxas de impostos, com 

excepção daquela que é aplicada em relação ao IMI, o que já foi efectuado no passado, 

continuando disponível para efectuar nova descida, assim que todas as avaliações estejam 

concluídas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na hipótese de se avançar com a suspensão de uma determinada obra, relembrou 

que deveriam ser pagas as respectivas indemnizações, tendo sossegado os presentes, 

mencionado que nenhum dos grandes investimentos concelhios irá parar, honrando desta 

forma todos os compromissos que foram tidos. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- No seguimento da comparação efectuada com os Concelhos limítrofes, lamentou o 

facto de não se fazer semelhante comparação, mas em tudo, uma vez que, se o Concelho de 

Oliveira do Bairro não tivesse uma política de atracção, não seria o Concelho do Distrito de 
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Aveiro que mais população fixou, segundos os últimos Censos de 2011. ------------------------------  

 ----------- No que diz respeito às opções pelos eventos realizados pelo Executivo Municipal, 

referiu que estas iniciativas irão continuar a ser realizadas, competindo a cada um analisar as 

mais valias e o retorno para o Município.-------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reiterou que a Casa da Cultura irá ser uma realidade e a mesma irá ser colocada ao 

serviço da Cultura, relembrando que a Cultura custa dinheiro em termos de Despesas 

Correntes, e esta é uma aposta do Executivo Municipal na Cultura. -------------------------------------  

 ----------- A respeito da questão da água e da AdRA, relembrou as palavras da Ministra do 

Ambiente, de que a utilização da água irá encarecer. --------------------------------------------------------  

 ----------- Reiterou a sua expectativa de que durante largos anos o Município continuará 

equilibrado no que à relação Receitas Correntes e Despesas Correntes diz respeito. --------------  

 ----------- Relembrou que ao efectuar-se um corte neste imposto, iria beneficiar sobretudo 

aqueles que mais IRS pagam, sendo que, o Executivo Municipal opta por não cortar nesses, 

receber o dinheiro e distribuir pelos que mais precisam.-----------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado novamente o uso da palavra aos Membros da Assembleia 

Municipal que desejassem intervir.---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – reportando-se à intervenção do 

Membro Armando Humberto, a respeito da crise económica e do facto de o Governo estar a 

reduzir um conjunto de participações sociais, referiu que este é um dos motivos pelo qual a 

Autarquia não deve enveredar pelo mesmo caminho e uma eventual redução da participação 

da Autarquia neste imposto iria afectar principalmente aqueles que menores rendimentos 

possuem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que não é o facto de haver a aplicação da taxa máxima que faz com que 

as pessoas não continuem a fixar-se no Concelho de Oliveira do Bairro, uma vez que a 
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população concelhia continua a aumentar, conforme foi mencionado. ----------------------------------  

 ----------- Confessou ter ficado surpreendido pelo facto de ter sido mencionado que o Partido 

Socialista pretendia reduzir as Taxas dos Impostos, quando, foi aquele Partido, enquanto líder 

do Governo, que mais aumentou a carga fiscal sobre os portugueses. ---------------------------------  

 ----------- Referiu ter ficado satisfeito por ouvir o Membro Armando Humberto mencionar que a 

situação financeira da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro era equilibrada. ----------------------  

 ----------- Quanto à questão das datas, referiu que esta era uma discussão estéril, uma vez que 

todos já sabem o que irá acontecer e por isso mesmo, o Executivo mantém as suas apostas, 

mantém o ónus dos 5%, explica as suas razões e certamente que os Munícipes do Concelho 

compreenderão, uma vez que, na sua opinião, não existe outra alternativa. ---------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – referiu que a questão 

do timing de apresentação da Proposta tem tudo a ver e apresentar agora esta manutenção de 

taxas terá o mesmo efeito se a mesma fosse apresentada em Janeiro ou Fevereiro, sendo da 

opinião que uma boa gestão, seria esperar até ao máximo possível para saber todos os índices 

determinantes e todas as questões que pudessem influenciar as maiores ou menores Receitas 

por parte do Município, mas não, o Presidente da Câmara opta por fazer uma futurologia mais 

ou menos fundamentada. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – reconheceu que o actual 

Governo está a aumentar de forma significativa a carga fiscal, sendo que a causa desse facto 

se encontra a nascente e foi provocado pelo anterior Governo. -------------------------------------------  

 ----------- Recordou o grande investimento da Autarquia em Pólos Escolares, em subsídios às 

Associações, em infra-estruturas de saneamento e rodoviárias, eventos de grande dimensão e 

visibilidade nacional e em serviços de mobilidade, pelo que para realizar essa obra é 

necessária Receita e essas mesmas Receitas não podem ser colocadas em causa. ---------------  

 ----------- Seguidamente foi dado novamente o uso da palavra ao Presidente da Câmara, a fim 
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de que este respondesse às questões formuladas. -----------------------------------------------------------  

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

considerou que por muito rigoroso que seja um Orçamento, as premissas são diariamente 

alteradas, ou seja, nunca se conhecem as premissas todas e no seu caso, confessou não 

gostar de aguardar pela última moda, porque ela nunca chega, vem sempre outra a seguir. -----  

 ----------- Considerou ser este o timing correcto, relembrando que a próxima Sessão da 

Assembleia Municipal Ordinária será para discutir o Orçamento para ao próximo ano, 

documento este, dos mais importantes que é presente à Assembleia Municipal e dessa forma, 

se estes assuntos não fossem hoje discutidos teriam de o ser nessa Sessão da Assembleia 

Municipal, com todas as consequências inerentes à mesma. ----------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efectuada a votação, verificou-se que o assunto 5.4. – Análise e votação para 

efeitos de aprovação da participação de 5% no I.R.S., foi Aprovado por Maioria, com 3 

Votos Contra, 6 Abstenções e 17 Fotos a Favor. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.5. – Análise e 

votação para efeitos de aprovação do Lançamento de Derrama sobre o I.R.C. a cobrar 

durante o ano de 2012, sendo dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara. ------------------  

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

referiu desconhecer, para tomar decisões politicamente mais direccionadas, que empresas 

pagam Derrama, sendo apenas do conhecimento da Autarquia o volume total da Derrama 

cobrada, a qual teve uma quebra de 40% há cerca de três anos, o que associado à conjuntura 

económica teve as suas consequências a nível de Receitas. ----------------------------------------------  

 ----------- Informou que a presente Proposta foi subscrita por unanimidade pelo Órgão 
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Executivo, ou seja, merece a concordância de todas as forças partidárias presentes nesse 

mesmo Órgão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Do seu ponto de vista, os apoios às empresas e aos empregadores deve ser uma 

prioridade, uma vez que sem emprego tudo o resto é muito complicado.-------------------------------  

 ----------- Mais informou, ter sido lançada a concurso uma Empreitada de asfaltamento e de 

melhoria das condições das vias de circulação da Zona Industrial de Oiã Poente, principal Zona 

Industrial do Concelho de Oliveira do Bairro e cujo montante leva uma parte significativa da 

Receita proveniente da Derrama. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ----------- “… Começo por uma afirmação, muito recente, de um Presidente de uma Autarquia do 

Sul, e cito: “ Impostos baixos são incentivos à comunidade, ao emprego e ao crescimento”, pois 

bem, este responsável autárquico, isenta no seu Concelho todas as empresas com um volume 

de negócios no ano anterior, inferior a 150 mil euros, e fixa a taxa de 0,67 para as restantes 

empresas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Este Presidente de Câmara, de um grande Concelho, justifica esta opção com o 

princípio de que “O município vai continuar a dar o seu contributo para que as famílias possam 

contar com mais algum rendimento disponível, dadas as condições económico-financeiras 

muito difícil em que vivemos. Diz, não ser o momento de sobrecarregar ainda mais os seus 

munícipes, é antes o momento de ajudar com todos os meios ao seu alcance”. ----------------------  

 ----------- Este e outros Executivos Municipais do nosso País, assumem que as receitas do IRS, 

Derrama e sobretudo do IMI, são importantes receitas municipais, mas, no actual contexto 

económico-financeiro, e na prossecução das suas políticas municipais, a descida das taxas 
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que aprovaram para o ano de 2012, são um importante contributo para a manutenção de 

postos de trabalho e para a sobrevivência e crescimento de muitas famílias e empresas. ---------  

 ----------- Para a Bancada do Partido Socialista, é um erro do executivo a fixação da taxa 

máxima de 1,5%, uma vez que a quebra da derrama é constante e os valores de hoje voltam a 

estar próximos daquilo que era cobrado há 16 anos atrás.--------------------------------------------------  

 ----------- Anadia, Concelho vizinho, decidiu isentar da derrama as empresas c/volume de 

negócios inferior a 150 mil euros e aplicar uma taxa de 1% às restantes, isto é mais um sinal da 

boa gestão autárquica que aí está a ser implementada, de uma visão realista sobre a vida e 

dificuldades dos seus munícipes e das suas empresas, ao contrário do que este executivo tem 

vindo a realizar, argumentando que estão a pôr em prática o seu programa eleitoral, mas Sr. 

Presidente, “não devemos ser escravos das decisões que tomamos; podemos e devemos 

ceder às circunstâncias, sem medo de mudar o necessário”…Qualquer extremo é um erro e 

mudar de opinião ou atitude, quase sempre é um verdadeiro acto de inteligência, coragem e 

força … não temos sentido isso por parte da maioria deste executivo, o que é pena, porque 

como diz o provérbio “A única constante da vida são as mudanças” …” --------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – mais uma vez 

considerou que o presente assunto poderia não ser agora discutido, uma vez que somente terá 

de ser comunicado à Direcção Geral dos Impostos a 31 de Dezembro. --------------------------------  

 ----------- Referiu sempre ter entendido que as forças políticas de esquerda gostam de intervir 

na economia, no Estado e na sociedade e quanto mais querem intervir mais Despesa têm e 

mais aumentam os impostos. Considerou que o actual Governo de coligação PSD-CDS 

encontra-se actualmente a aumentar impostos, não tanto por sua auto-recriação, mas por 

necessidade. O que lhe quer parecer é que o PPD/PSD de Oliveira do Bairro está a ir por 

caminhos mais de esquerda social democrata. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que, na sua opinião, a intervenção do Estado na sociedade deve ser 
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mínima, salvaguardando sempre aqueles que são mais desfavorecidos e sendo essa 

intervenção mínima, que acarreta menos Despesa e menos Impostos necessita de cobrar, 

relembrando que cada vez mais se está a onerar aquela fatia da população que é essencial 

para a economia, a classe média, e são essas pessoas que devem sentir o impacto na redução 

de algumas Taxas ou Impostos. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – considerou que a Câmara 

Municipal do Cartaxo e o seu Presidente farão o que bem entenderem como estratégia para 

fixarem empresas e população e a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro tomará as opções 

que entender como sendo as mais correcta, para prossecução daquilo que entende como 

melhor para Oliveira do Bairro. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reafirmou a sua opinião, de que uma eventual baixa no IRS, para as famílias da 

classe média, seria em montante residual distribuído por todos os meses do ano, sendo 

contudo, a ausência dessa Receita, significativa para a Câmara Municipal. ---------------------------  

 ----------- Seguidamente e tendo entregue a sua intervenção por escrito, seguidamente se 

transcreve a mesma: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Sobre a proposta do Executivo Municipal para a Derrama a cobrar em de 2012 

consideramos ser relevante sublinhar o facto de este ser um imposto que incide sobre o lucro 

tributável das empresas instaladas no nosso Município.  ----------------------------------------------------  

 ----------- Sublinhamos ainda e tendo em conta a conjuntura económica e financeira do País, 

será expectável uma eventual quebra nesta receita em função da eventual quebra nos lucros 

das empresas, não entendemos ser aconselhável mexer nesta percentagem já que poderia, a 

acontecer, implicar uma dupla redução da receita do Município numa altura em que 

continuamos na eminência de termos mais reduções das transferências de verbas para os 

Municípios por parte do poder central. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentamos também o facto de este ser um imposto que incide sobre o lucro e 
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estando o país inteiro a contribuir fortemente para o combate à crise da dívida soberana, 

parece-nos que este imposto, sendo sobre os lucros, embora naturalmente desagradável para 

quem paga, terá um peso relativamente menor pela sua natureza e, no lado de quem recebe 

tem actualmente uma relevância reforçada. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não menos importante será referir que a receita obtida com este imposto é importante 

para o investimento que este Município faz no serviço que presta precisamente ao tecido 

empresarial por exemplo na requalificação das zonas industriais.  ---------------------------------------  

 ----------- Assim sendo a Bancada do Partido Social Democrata, que junto de Vossas 

Excelências represento, votará favoravelmente a proposta de aplicação de uma derrama de 

1,5% sobre o Lucro Tributável sujeito não isento de IRC …” -----------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – revelou não ter entendido bem a 

intervenção do Membro Acácio Oliveira, sendo que, não se poderá fazer qualquer tipo de 

comparação entre o Município do Cartaxo e o Município de Oliveira do Bairro. ----------------------  

 ----------- Considerou importante que se fizesse uma análise ao que se encontra por detrás dos 

números, sendo certo que existem outros Concelho limítrofes a Aveiro ou a Coimbra, que não 

viram a sua população aumentar, enquanto que, muitos, optaram por se fixar no Concelho de 

Oliveira do Bairro, porque entenderam que ao longo dos anos as condições do Concelho têm 

vindo a melhorar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que o PPD/PSD é o verdadeiro Partido Político Português, dado ter sido 

criação de um grupo de pessoas de nacionalidade portuguesa que se juntaram e formaram o 

Partido, enquanto que os outros Partidos são uma continuação ideológica de tendência que 

existem na Europa Central e independentemente dos seus líderes, o PPD/PSD sempre 

defendeu o trabalho, o mérito, o esforço e a determinação para as pessoas poderem ter 

melhores condições de vida. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por muito que custe ouvir, referiu que a crise da dívida tem os seus responsáveis, 
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uma vez que desde 2005 e até 2011, a dívida pública foi duplicada. ------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – recordou os presentes nunca ter feito parte do 

Governo e por isso mesmo não assume as culpas em nome do que o Partido Socialista fez ou 

não fez num determinado contexto, tanto mais que, o que se está presentemente a discutir é o 

Concelho de Oliveira do Bairro e aquilo que as pessoas podem viver no seu dia a dia. ------------  

 ----------- Referiu que todos os presentes sabem as razões porque Oliveira do Bairro cresceu 

em termos populacionais e este crescimento pode ser constatado pelas inúmeras filas de 

carros que congestionam a E.N. 235 de manhã no sentido Oiã-Aveiro e à noite no sentido 

Aveiro-Oiã, ou seja, significa que Oliveira do Bairro é um Concelho dormitório para quem 

trabalha em Aveiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara, a fim de que este 

respondesse às questões formuladas. ----------------------------------------------------------------------------  

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

tendo em atenção as diferentes intervenções, referiu que por momentos se esqueceu do que 

se estava especificamente a discutir e que é a apresentação de uma Proposta de aplicação 

Derrama no Concelho de Oliveira do Bairro e que é aplicado às empresas e não às famílias. ---  

 ----------- Referiu que não gostaria de viver num Concelho em que os impostos baixos 

funcionassem como incentivos, porque muito mal estará o Concelho se tal suceder. ---------------  

 ----------- Relembrou que há 12 anos atrás, a Derrama incidia sobre o IRC, que hoje está a 25% 

e na altura estava a 35% e a Derrama podia chegar aos 10% desse imposto, enquanto que 

hoje em dia tal não sucede, o que significa que a redução de Receita é bastante significativa, 

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

 ----------- Mais disse não mudar de ideias quando entende que está no caminho certo, sendo 

uma pessoa de convicções e que luta por elas perante a Assembleia Municipal, perante a 

população e perante o eleitorado. ----------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Referiu desconhecer se está mais à esquerda ou não, contudo, não coloca de parte a 

social democracia, sendo exemplo disso mesmo as verbas que apoiam quem quer estudar 

com bolsas de estudo coerentes e não com migalhas como era efectuado anteriormente, 

também na questão social são aplicadas verbas por opção do Executivo, em vez de aplicar 

essas verbas em monumentos, pois as necessidades do Concelho continuam a ser muitas e 

lutará para que o desenvolvimento do Concelho continue a ser sustentável e desse modo 

permita cada vez mais a fixação de casais jovens que vêm trabalhar para o Concelho e fruto de 

muitos empresários e empreendedores que se vêm instalar no Concelho. ----------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado novamente o uso da palavra aos Membros da Assembleia 

Municipal que desejassem intervir.---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – referiu que se deveria elaborar um estudo que 

permitisse analisar e avaliar o impacto que as presentes decisões têm economia informal e 

sócio-cultural do Concelho, utilizando um modelo, denominado Modelo de Múltiplas Causas 

Múltiplos Indicadores, sendo esta a ferramenta apropriada para quando se estuda o 

comportamento de uma variável não observada directamente, pelo que, na sua opinião, a 

Câmara Municipal poderia avançar com este tipo de estudo, para que todos os presentes 

fiquem habilitados a analisar a mensuração da causa-efeito e do retorno, que o investimento 

traz ao Concelho, sendo sua opinião que, por vezes, se tem de parar um pouco para pensar, 

por muito que isso custe. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – relevou o facto de o 

Presidente da Câmara referir novamente a questão os Monumentos que ficaram e que são 

utilizados no marketing do Município, quer no site quer em panfletos ou em eventos televisivos, 

ou seja, têm algum retorno não quantificável, não concordando que se faça a sua comparação 

com os apoios de índole social. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que se deveria comparar esses apoios de índole social, com as verbas 
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que são despendidas com a FIACOBA e na Feira do Cavalo e nas Voltas a Portugal em 

Bicicleta, porque aí sim, este Executivo tem forma de optar entre uma coisa e outra, por isso 

solicitou que não se fizesse uma comparação com algo que já foi gasto há muito tempo, que 

está e ficará, quer se goste quer não se goste, mas que é utilizado pela Câmara Municipal, 

deve-se isso sim, comparar a forma como o Executivo gasta o dinheiro das Receitas 

Municipais, inclusivamente da Derrama, no Apoio Social ou em outro tipo de eventos. ------------  

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – referiu que na sua opinião as 

Receitas provenientes da Derrama irão diminuir nos próximos anos, a menos que a economia 

comece a crescer e por isso mesmo a Autarquia deve manter as mesmas taxas. -------------------  

 ----------- Constatou que efectivamente ser grande o fluxo de trânsito na E.N. 235 de manhã e 

no final do dia, mas o mesmo sucede na E.N. 109 entre Ílhavo e Aveiro, portanto esse não é 

um argumento plausível. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que nos estudos que são levados a efeito, estes têm sempre em conta 

inúmeras variáveis e tudo dependerá da utilização dessas mesmas variáveis e a respectiva 

interligação, sendo da opinião que já se elaboraram demasiados estudos no País, o que é 

necessário é apresentar projectos e executá-los, conforme ficou demonstrado nas últimas 

eleições autárquicas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi novamente dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara, a fim 

de que este respondesse às questões formuladas. -----------------------------------------------------------  

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

vincou o facto de se investir mais na FIACOBA, uma vez que esta é uma opção do actual 

Executivo Municipal, tal como se investe na Feira do Cavalo por iniciativa o Executivo 

Municipal e que continuará e da mesma forma a Volta a Portugal em Bicicleta irá continuar a 

ser uma aposta do actual Executivo Municipal. Apesar disto tudo, continuará a ser apoiada a 

Acção Social, as refeições escolares, os alunos, o TOB, a Misericórdia, as Associações, as 
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Bolsas de Estudo e muitas outras, como nunca antes havia sido apoiado, sendo que, todas 

estas iniciativas e apoios, são fruto de uma gestão criteriosa. ---------------------------------------------  

 ----------- Referiu que há largos anos que se elaboram estudos e mais estudos, onde são 

gastas centenas e centenas de milhar de euros, mas muitos deles são inconsequentes e por 

isso mesmo, é preferível parar e não avançar com estudos, mas elaborá-los quando puderem 

ter alguma consequência, porque o importante e saber que se quer seguir um determinado 

caminho e aí segui-lo até ao fim. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – não querendo justificar a sua permissividade com alguns dos intervenientes neste 

ponto da Ordem de Trabalhos, considerou ser efectivamente bastante difícil conseguir fazer 

com que todos os intervenientes se circunscrevam ao que está em discussão, apelando ao 

bom senso de todos os presentes, para que se cinjam efectivamente ao assunto que está em 

análise. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efectuada a votação, verificou-se que o 5.5. – Análise e votação para efeitos de 

aprovação do Lançamento de Derrama sobre o I.R.C. a cobrar durante o ano de 2012, foi 

Aprovado por Maioria, com 3 Votos Contra, 5 Abstenções e 18 Fotos a Favor. ----------------  

 ----------- Em seguida deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.6. – Análise e 

votação para efeitos de aprovação das Taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis, sendo 

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

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

recordou que, muito provavelmente, uma das decisões que irá ser tomada pelo Governo, será 

o de alterar este tipo de Imposto, daquilo que tem conhecimento, é que essa mexida resultará 

num aumento de Receita, mas, como todos deverão contribuir para suprir as necessidades 
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financeiras do País, esse aumento de Receita de um Imposto Municipal irá reverter para o 

Orçamento Geral do Estado.-----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que não se está a mexer na percentagem de aplicação deste imposto, que 

sofreu uma redução quando o actual Executivo Municipal tomou posse, sendo que semelhante 

redução poderá ser levada a efeito quando a totalidade dos prédios tiver sido objecto de 

avaliação, uma vez que, presentemente, mais de metade dos prédios do Concelho se 

encontram por avaliar. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – referiu que as Receitas 

provenientes da cobrança do IMI e inscritas nos últimos anos nos Relatórios de Contas da 

Câmara Municipal, verifica-se que a Receita arrecadada em 2005 foi de 923.000,00 € 

(novecentos e vinte e três mil euros), em 2006 de 1.099.000,00 € (um milhão e noventa e nove 

mil euros), em 2007 foi de 1.320.000,00 € (um milhão trezentos e vinte mil euros), em 2008 de 

1.686.000,00 € (um milhão seiscentos e oitenta e seis mil euros), em 2009 de 1.962.000,00 € 

(um milhão novecentos e sessenta e dois mil euros) e em 2010 de 2.061.000,00 € (dois 

milhões e sessenta e um mil euros). ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à promessa do Presidente da Câmara em baixar este impostos, mas 

somente quando o aumento fosse substancial, pelo que, tendo em atenção os valores 

apresentados e o facto de durante a actual presidência, a Receita proveniente do IMI ter mais 

do que duplicado, passou de 923.000,00 € (novecentos e vinte e três mil euros), para de 

2.061.000,00 € (dois milhões e sessenta e um mil euros), ou seja, é um aumento de 123%, 

pelo que não entende como é que o Presidente da Câmara pode afirmar que está à espera de 

um aumento substancial. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que este aumento se deve ao facto de cada vez mais Munícipes estarem 
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no novo regime e são estes que estão a sentir estes aumentos substanciais e por isso mesmo, 

o Partido Socialista não pode aceitar que o Executivo apresente uma Proposta de manutenção 

de taxas máximas, nomeadamente para aqueles que se encontram no novo regime, sendo 

preferível que aquela taxa fosse ajustada de forma a aliviar o peso que cai naqueles que estão 

no novo regime, na medida em que a base de tributação vai aumentando, sendo, os Concelhos 

vizinhos, bem mais sensíveis a essa questão, como seja Anadia que aplica uma taxa de 0,2%, 

Mealhada com 0,2%, Vagos e Aveiro com 0,3%, enquanto que, em Oliveira do Bairro se opta 

pela aplicação da taxa máxima de 0,4%. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que consta do Memorando com a Troika a reavaliação em massa dos 

imóveis, pelo que, a Receita arrecadada irá aumentar de forma substancial. -------------------------  

 ----------- Questionou quando é que o Presidente da Câmara cumprirá a sua promessa eleitoral, 

de baixar o Imposto sobre os Imóveis, pressagiando que muito provavelmente somente 

ocorrerá em ano de eleições. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

escrito e que seguidamente se transcreve: ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Quando se fala de IMI sabemos todos que se fala, muito provavelmente, do mais 

injusto dos impostos que se cobram aos contribuintes, em função da disparidade nas 

avaliações (ou na falta delas) dos imóveis. Mas sabemos também que tal responsabilidade não 

é atribuível aos Municípios. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tal como referi na minha intervenção sobre a Derrama, também aqui estamos perante 

uma receita cuja relevância para o orçamento municipal não pode ser ignorada, muito pelo 

contrário, e cujo enquadramento conjuntural nacional já fiz quando entrevi nesta Assembleia no 

ponto anterior e, para não me repetir, peço que me dispensem de a voltar a elencar.  -------------  

 ----------- Consideramos ser importante, na discussão deste assunto, lembrar que este 

executivo, no 1.º ano do seu mandato, reduziu esta taxa tendo, posteriormente, o poder central 
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baixado o limite máximo para o valor que este executivo tinha fixado e que, por força dessa 

decisão central, passou a ser o novo limite. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Depois consideramos também relevante sublinhar a ideia que a criação e fixação de 

impostos é uma competência do estado central, mas compete aos Municípios, fazendo uso das 

ferramentas que dispõem (e aqui incluo as verbas provenientes desta receita) procurar corrigir 

as eventuais injustiças e perversidades que os impostos poderão representar sobretudo para 

os mais necessitados. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ora é precisamente isso que este executivo tem feito, como esclareceu, e bem, a Sra. 

Vereadora Laura Sofia Pires na reunião de Câmara em que este assunto foi tratado. --------------  

 ----------- Quando elencou o apoio à acção social nas suas múltiplas facetas; à cultura; à 

educação; ao acesso a equipamentos desportivos; a transportes públicos a preços controlados 

ou no apoio ao tecido associativo onde se incluem as IPSS ou até em bolças de estudo; 

alimentação e transportes escolares. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Um conjunto muito significativo de apoios aos que deles mais precisam 

proporcionado, desta forma, o acesso a bens e serviços que, doutra forma, muitos munícipes 

não teriam possibilidades de usufruir. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas para podermos oferecer estes serviços, estas oportunidades de corrigir injustiças, 

que vão dos casos tão graves de famílias que não tinham tecto e agora podem ter, até à 

simples peça de fruta nos lanches dos meninos e meninas das nossas escolas, ou passando 

pela “Dona Maria” que já pode vir à vila ou à cidade nos TOB e antes não. ---------------------------  

 ----------- Mas estes serviços têm custos e para os suportar é necessária receita e a receita 

também vem deste imposto. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para concluir acrescentar que quando a generalidade dos imóveis forem reavaliados 

(o que parece estar para breve) e cumprindo-se a premissa de tal reavaliação represente um 

aumento receita Municipal estável e consistente (facto que me parece também muito provável) 
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reiteramos solenemente o compromisso assumido por este executivo, de fazer baixar o IMI. ----  

 ----------- Esta é uma promessa deste Executivo do Partido Social Democrata e é para cumprir.  

 ----------- E é tão certa como o nosso voto favorável …”------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – referiu que este é mais 

um imposto que poderia ter aguardado até se ter conhecimento do Orçamento de Estado do 

próximo ano, uma vez que o mesmo somente deve ser comunicado à Direcção Geral dos 

Impostos a 30 de Novembro. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou ter tido a oportunidade de ler o Anuário Financeiro dos Municípios de 2009, 

onde Oliveira do Bairro, que tem muitos indicadores de bom nível, contudo um deles é 

negativo, e tem a ver precisamente como o IMI, constatando-se ter havido um aumento em 

termos absolutos de 2008 para 2009, verificando-se que este Município foi o 14.º de entre 308 

Municípios Portugueses onde aquele Imposto mais aumentou, sendo que, percentualmente o 

aumento da Receita proveniente do IMI foi de 19,7%.  -------------------------------------------------------  

 ----------- Com esta informação, tentou transmitir o facto de haver muitos Municípios de grande 

ou de igual dimensão que ficaram atrás do Município de Oliveira do Bairro e todos eles estão 

igualmente a atravessar o mesmo processo de reavaliação de imóveis.--------------------------------  

 ----------- Constatou, pelas palavras do Presidente da Câmara, que somente haverá uma 

descida do IMI, quando todos estiverem a pagar o máximo possível e imaginário e muito 

provavelmente será apenas no último ano do seu Mandato. -----------------------------------------------  

 ----------- Confessou que, com os actuais indicadores e com a promessa do Presidente da 

Câmara de que somente depois é que haverá uma descida, só pode votar contra a presente 

Proposta, uma vez que os sinais não se dão quando a tempestade já passou. -----------------------  

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – considerou não haver imposto 

mais injusto em Portugal do que o IMI, sendo que, penaliza sobretudo os mais jovens que 
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adquiriram as suas habitações e agora estão a perder as isenções e todos os Partidos Políticos 

são responsáveis. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que, apesar de poder haver reavaliações em massa, decorrentes do 

acordo com a Troika, não se sabe se a verba que resulta desse mesmo aumento, irá para os 

cofres do Município, pelo que, considera que esta é a medida mais correcta a ter por parte do 

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

 ----------- Mais recordou que o actual Executivo Municipal, além de ter reduzido o IMI no 

primeiro ano do seu Mandato, reduziu igualmente esta taxa de uma forma indirecta, quando 

efectuou a reavaliação dos zonamentos. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi novamente dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara, a fim 

de que este respondesse às questões formuladas. -----------------------------------------------------------  

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

referiu que em relação aos dados constantes do Anuário Financeiro dos Municípios de 2009, 

ninguém sabe o ponto de partida e a base dos prédios avaliados em cada um dos Municípios 

ali mencionados no ano de 2007, pelo que, aquela informação deve ser desvalorizada, 

exemplificando que um Município que tivesse os imóveis praticamente todos avaliados, poderia 

até ter um decréscimo de Receita de IMI, contudo, desde há algum tempo que estão a ter 

muito mais Receita e muito mais gente a pagar o que é justo. ---------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que a decisão de manutenção da aplicação da Taxa de IMI, resulta em 

grande medida, do facto de muitos imóveis se encontrarem ainda por avaliar e essa injustiça 

não é eliminada por haver uma redução daquela taxa. ------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que não irá reduzir a Taxa de IMI por razões eleitorais, relembrando que no 

final do anterior Mandato tomou algumas posições no momento em que deviam ser tomadas e 

sem ser por razões eleitoralistas, pois, na sua opinião, a gestão não se compadece com esse 

tipo de timings. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Reiterou ser sua intenção de reduzir a taxa inerente a este Imposto, logo que o 

mesmo se encontre no equilíbrio da justiça entre pares no Concelho de Oliveira do Bairro. ------  

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

Membro João Sol justificou esta manutenção por uma questão de precaução, questionou como 

é que um Munícipe que viu o seu ordenado baixar, viu a água aumentar, vai ver a electricidade 

subir, o IVA a aumentar e os abonos a serem cortados, por precaução o que é que esse 

mesmo Munícipe pode fazer. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – referiu que o Munícipe já decidiu, 

quando retiraram o Governo do Partido Socialista do Governo e essa foi a medida de 

precaução que foi utilizada. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efectuada a votação, verificou-se que o 5.6. – Análise e votação para efeitos de 

aprovação das Taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis, foi Aprovado por Maioria, com 

5 Votos Contra, 4 Abstenções e 17 Fotos a Favor. --------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.7. – Análise e 

votação para efeitos de aprovação do valor da Taxa Municipal de Direitos de Passagem, 

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

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

informou que se dispensava de introduzir o assunto, ficando a aguardar alguma questão que 

fosse levantada pelos Membros da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------  

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

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

 ----------- ROSALINA ROSA GRANGEIA FILIPE – relembrou que esta Taxa é cobrada às 
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operadoras, contudo as mesmas reflectem esse valor na factura dos seus utilizadores. -----------  

 ----------- Recordou que se está, novamente, a propor a aplicação da taxa máxima, que por 

muito insignificante que seja, num período de crise, somado ao restante, representa um 

aumento de encargos para os Munícipes, pelo que, na sua opinião, não deveria ser aplicada a 

Taxa Máxima. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que o Partido Socialista concorreu às últimas Eleições Autárquicas com um 

determinado programa eleitoral, pelo, na prossecução das suas promessas, tudo farão para 

melhorar a qualidade de vida dos Munícipes. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que independentemente de quem for o Partido do Governo ou de quem 

está à frente dos destinos da Autarquia, deve-se permitir a apresentação de ideias e opções 

por parte dos Partidos da Oposição, tanto mais que, não foi o Partido Socialista que prometeu 

que iria resolver todos os problemas deste País e que iria cortar nas Despesas e não 

aumentando os Impostos, contudo, hoje, verificamos que este Executivo, ainda que 

estranhamente não esteja de braço dado com a Bancada do CDS, está a aplicar as Taxas 

Máximas dos Impostos no Concelho de Oliveira do Bairro. -------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara, a fim de que este 

respondesse às questões formuladas. ----------------------------------------------------------------------------  

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

recordou que o programa eleitoral, sufragado pelos eleitores do Concelho de Oliveira do Bairro 

do Partido Socialista, deve ter sido o mesmo para a Câmara Municipal e para a Assembleia 

Municipal, pelo que, com o respeito pela divergência de opiniões, não entende a razão de ser 

desta tão vincada divergência de opiniões, uma vez que o Vereador do PS votou 

favoravelmente a manutenção da taxa deste Imposto. -------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi solicitado novamente o uso da palavra por parte dos Membros da 

Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – esclareceu que em Oliveira do 

Bairro, não existe qualquer separação entre a Bancada do PPD/PSD na Assembleia Municipal 

e o PPD/PSD a nível Nacional, garantindo que respeita a existência dessa diferença no que 

respeita ao Partido Socialista. A ser assim, garantiu que a Bancada na Assembleia Municipal 

do PPD/PSD de Oliveira do Bairro nunca se esconderá, quando tiver que assumir 

responsabilidades, por decisões que o PPD/PSD tomou, em Oliveira do Bairro ou no País.------  

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – considerou que nenhum dos 

elementos da Câmara e da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro eleitos pelo Partido 

Socialista, é responsável directamente pelo que se está a passar, no entanto, os mesmos são 

os responsáveis socialistas no Concelho de Oliveira do Bairro e todos devem responder pelo 

bem e pelo mal que o Partido faz, tanto mais que o que faz no País se reflecte no Concelho e 

vice-versa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – esclareceu que o Partido 

Socialista não pretendia que o Executivo Municipal baixasse todos os Impostos Municipais, não 

pode é aceitar que o Executivo pretenda manter todos os Impostos Municipais na sua Taxa 

Máxima, atendendo às dificuldades por que estão a passar a famílias portuguesas e mais 

concretamente as famílias do Concelho. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado novamente o uso da palavra ao Presidente da Câmara. --------  

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

confirmou que a taxa apresentada é a decorrente da Proposta do actual Executivo Municipal. --  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efectuada a votação, verificou-se que o 5.7. – Análise e votação para efeitos de 

aprovação do valor da Taxa Municipal de Direitos de Passagem, foi Aprovado por 

Maioria, com 3 Votos Contra, 6 Abstenções e 17 Fotos a Favor. -------------------------------------  
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 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – 

antes de dar por terminada a presente Sessão da Assembleia Municipal e tendo em atenção 

que se deveria dar imediato seguimento aos assuntos constantes da presente Ordem de 

Trabalhos, questionou os Membros, se tinham alguma oposição a que se aprovasse o teor das 

respectivas deliberações em minuta. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo nenhum Membro da Assembleia Municipal que se opusesse, 

considerou-se aprovada em Minuta as deliberações tomadas relativamente aos assuntos 

constantes da Ordem de Trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal, 5.3. – 

Apreciação e votação do Relatório de Gestão de 2010 e dos Documentos de Prestação de 

Contas 2010 e 5.4. – Aprovação da proposta da Câmara Municipal para aplicação do 

Resultado Líquido do exercício de 2010. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Posto isto, o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, deu por encerrada 

a presente Sessão da Assembleia Municipal, na qual se Aprovou em Minuta, as deliberações 

sobre os seguintes assuntos constantes da Ordem de 5.4. – Análise e votação para efeitos de 

aprovação da participação de 5% no I.R.S., 5.5. – Análise e votação para efeitos de aprovação 

do Lançamento de Derrama sobre o I.R.C. a cobrar durante o ano de 2012, 5.6. – Análise e 

votação para efeitos de aprovação das Taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis e 5.7. – 

Análise e votação para efeitos de aprovação do valor da Taxa Municipal de Direitos de 

Passagem, sendo lavrada a presente Acta, que vai ser assinada pelo Presidente, respectivos 

Secretários e outros Membros da Assembleia que o desejem fazer. -------------------------------------  

 


