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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA A 

VINTE E QUATRO DE FEVEREIRO DO ANO 

DE DOIS MIL E DOZE. ---------------------------------  

 

 ----------- Aos vinte e quatro dias do mês de Fevereiro, do ano de dois mil e doze, no Salão 

Nobre da Câmara Municipal, realizou-se a Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal, com 

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

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

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

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

 ----------- 4 - ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4.1. – Análise e votação para efeitos de autorização da integração do Município 

de Oliveira do Bairro, na Associação de Municípios do Carvoeiro Vouga, nos termos 

aprovados pela Câmara Municipal em reunião datada de 06-02-2012; -----------------------------  

 ----------- 4.2. – Apreciação e votação da Proposta da Comissão Permanente referente à 

constituição da Comissão de Acompanhamento e Apoio resultante do Processo 

Administrativo conducente ao licenciamento para prospeção e pesquisa de caulinos na 

área geográfica de Bustos, Oiã, Palhaça e Troviscal; ----------------------------------------------------  

 ----------- 4.3. – Apreciação e análise sobre a metodologia a adotar com vista à Reforma da 

Administração Local. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

igualmente presentes nesta Sessão da Assembleia Municipal, os Vereadores do Executivo 
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Municipal Carlos Manuel Ferreira Ferreira, Laura Sofia Pires, Lília Ana da Cruz Oliveira Martins 

Águas e Henrique Santiago Tomás. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

SANTOS – disse que gostaria de apresentar, na qualidade de Presidente da Assembleia 

Municipal de Oliveira do Bairro, o seu sentido e profundo voto de pesar, pelo falecimento do 

competente médico, amigo, autarca e grande humanista que foi o Dr. Fernando Peixinho. -------   

 ----------- Informou também, que a Mesa da presente Assembleia Municipal e a Comissão 

Permanente irão apresentar uma proposta de voto de pesar na próxima Assembleia Municipal.  

 ----------- Esclareceu que a proposta não era apresentada na presente Assembleia, por esta ser 

Extraordinária e o Regimento não o permitir. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu de 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. -------------------  

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

Assembleia Municipal GLADYS DEL CARMEN FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA JOÃO 

RODRIGUES, MARISA PATO DOS SANTOS, ACÍLIO DIAS VAZ E GALA E MIRIAM ZULAY 

PEREIRA FERREIRA. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

por doze meses, sendo substituída pelo Membro CLARA OLIVEIRA. -----------------------------------  

 ----------- Informou ainda que o Membro MARIA JOÃO RODRIGUES, justificou a sua ausência 

sendo substituída pelo Membro FERNANDO HENRIQUES. ------------------------------------------------  

 ----------- Mais informou que o Membro ACÍLIO DIAS VAZ E GALA, não pode estar presente 

justificou a sua falta, sendo substituído pelo Membro SÓNIA SILVA. ------------------------------------  
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  ---------- Informou que o Membro MARISA PATO DOS SANTOS, estava presente mas, enviou 

uma carta à Mesa da Assembleia, a informar que pedia a suspensão do mandato, por um 

período de um ano, a contar do dia 01 de Março do corrente ano, por motivos pessoais. ----------   

 ----------- Informou também que o Membro MIRIAM ZULAI, não pode estar presente tendo 

também justificado a sua ausência, sendo substituída pelo Membro MARCOS GALA.  ------------  

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

SANTOS em relação ao ponto 2 – EXPEDIENTE, deu nota da correspondência chegada à 

Assembleia Municipal, passando a ler o teor dos ofícios chegados; --------------------------------------  

 ----------- 1ª Uma Moção sobre o apoio financeiro ao Sport Clube Beira Mar, tendo sido 

endossada pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Estarreja, passando a transcrever o 

teor da mesma na sua integra; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “No passado dia 19 de Agosto o Conselho Executivo da Comunidade intermunicipal da 

Região de Aveiro (CIRA) deliberou, entre outras coisas, apoiar financeiramente o Sport Clube 

do Beira-Mar, no valor de 20.000 Euros, conforme a própria CIRA divulgou em Nota de 

imprensa a 24 de Agosto e que se encontra disponível no site da mesma. -----------------------------  

 ----------- De acordo com as notícias da comunicação social esse apoio revestiu-se na compra 

de um camarote para que, ao que se sabe, os Srs. Presidentes de Câmara pudessem assistir 

aos jogos de futebol com os amigos. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No capítulo das GOP referente ao desporto apenas se enuncia a promoção de uma 

identidade desportiva da Região de Aveiro e a criação de uma rede de programação desportiva 

assente no desporto de natureza relacionado com a água (rios, ria e mar). No orçamento é 

necessário um cabal esclarecimento da rubrica em que foi inserido esta despesa da CIRA. ------  

 ----------- Recorde-se que a CIRA é um ente publico conforme se pode Ier claramente no n.º 1 

do Artigo 1° dos Estatutos da mesma. (vide Anuncio n.º 6215-A/2008, publicado em Diário da 

Republica a 16 de Outubro de 2008) e em nosso entender este financiamento carece de 
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Iegalidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Lei de Bases do Desporto (Lei n.º 30/2004 de 21 de Julho) é clara nos seus artigos 

65° e 66° dizendo que o financiamento público só é devida a clubes desportivos tendo “por 

objeto planos ou projetos específicos que não caibam nas atribuições próprias das associações 

e federações e não constituam um encargo ordinário dos mesmos clubes". ---------------------------  

 ----------- Diz ainda que, com a exceção supracitada, só as federações desportivas dotadas de 

estatuto de utilidade pública desportiva podem beneficiar de subsídios, comparticipações ou 

empréstimos públicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É ainda referido que os apoios públicos carecem sempre de contratos-programa de 

desenvolvimento desportivo regulados pelo Decreto-Lei n.º 273/2009 de 1 de Outubro. Que no 

seu artigo 1° é também clara quanto à necessidade imperativa de contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo no que concerne a apoio financeiro, material, Iogístico e 

patrocínios desportivos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim a Assembleia Municipal de Estarreja, ao abrigo das disposições legais e 

regimentais habilitantes, requer de imediato ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal de 

Estarreja que solicite ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Estarreja: ----------------------------  

 ----------- a) O Contrato-Programa realizado com o Sport Club do Beira-Mar que proporcionou o 

apoio de 20 mil euros; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- b) O esclarecimento cabal por parte do Sr. Presidente da Câmara Municipal de 

Estarreja (membro do Conselho Executivo da CIRA) e do Sr. Presidente da CIRA e Presidente 

da Câmara Municipal de Ílhavo a justificação do apoio financeiro e se o mesmo se trata, 

efetivamente, da aquisição de um Camarote ao Beira-Mar e excluindo os restantes clubes 

desportivos abrangidos pela Comunidade intermunicipal, como por exemplo o Clube Desportivo 

de Estarreja e a Associação Atlética de Avanca. ---------------------------------------------------------------  
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 ----------- c) O Regulamento de atribuição dos lugares disponíveis no camarote aos cidadãos de 

Águeda, Vagos, Aveiro, Estarreja, Sever do Vouga, Albergaria-a-Velha, Murtosa, Anadia, 

Ílhavo, Ovar e Oliveira do Bairro; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- d) Que envie a presente Moção e respetiva deliberação a todas as Assembleias 

Municipais dos Municípios da CIRA, bem como a todos os órgãos sociais da CIRA. ----------------  

 ----------- O Presidente da Assembleia Municipal de Estarreja.” --------------------------------------------  

 ----------- 2.º Disse ter recebido por parte da ADREP, como tem vindo a ser habitual, um oficio a 

dar nota dos bons resultados em várias modalidades do atletismo. --------------------------------------  

 ----------- 3.º Disse ter recebido também da Sr.ª Presidente da CPCJ, o relatório anual de 

atividades dessa mesma comissão, que estará disponível e que será presente na próxima 

Comissão Permanente da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------  

 ----------- 4.º Disse que recebeu também uma comunicação do Sr. Subdiretor Geral de 

Economia, pedindo ao 1.º Secretária da Mesa para ler o teor dessa mesma informação, que 

passo a transcrever na sua íntegra; --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Assunto: Prospeção e Pesquisa de depósito minerais de caulino no concelho de 

Oliveira do Bairro. Processo n.º MNPPP243 “ Área de PaIhaça. ------------------------------------------  

 ----------- Requerente José Aldeia Lagoa & Filhos, S.A. ------------------------------------------------------  

 ----------- No seguimento do V. pedido de informação do processo de prospeção e pesquisa de 

depósitos minerais de caulino no concelho de Oliveira do Bairro e dos pedidos de 

esclarecimentos suscitados pelo Senhor Vice Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do 

Bairro, na reunião da Comissão Mista de Coordenação da Revisão do PDM de Oliveira do 

Bairro, realizada em 31-01-2012 na CCDR do Centro, informo V. Exa. ----------------------------------  

 ----------- 1. O que está em causa são os procedimentos administrativos respeitantes a 

atribuição de uma área de prospeção e pesquisa e não de qualquer concessão de exploração; -  
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 ----------- 2. O pedido de prospeção e pesquisa encontra-se na fase de publicitação (n.º 1 do 

art.º 6.° do Decreto Lei n.º 88/90 de 16 de Marco); ------------------------------------------------------------   

 ----------- 3. Ainda não decorreu o prazo para todas as publicações terem lugar pelo que o 

processo ainda não se encontra concluído, tendo sido por email de 24-01-2012, comunicado à 

Eng.ª Sandra Carla dos Santos Costa, colaboradora dessa autarquia, este ponto de situação do 

processo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4. Agradecemos a participação da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro e da sua 

respetiva Assembleia Municipal, neste procedimento, importando deixar sublinhada, que essa 

participação, será tida em devida conta na decisão do pedido de prospeção e pesquisa de 

depósitos minerais de caulino em referência. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Com os melhores cumprimentos -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Subdiretor Geral------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Carlos A. A. Caxaria” --------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS disse que ainda não se tinha debruçado sobre o assunto, mas de qualquer forma 

informou que a Sr.ª Eng.º Sandra Carla dos Santos Costa, que recebeu uma informação sobre 

a matéria em causa, não terá dado conhecimento a si dessa mesma informação. -------------------  

 ----------- Disse ter recebido também da parte do Sr. Presidente da Assembleia Municipal da 

Mealhada, a informação de uma Moção sobre a Reforma da Administração Local, que passou a 

ler, e da qual se transcreve a sua integra; ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “"Repúdio pelo ataque em curso ao poder local, incluindo a conhecida intenção de 

extinguir autarquias como a freguesia de Antes” ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Tomando posição perante o chamado "Documento Verde da Reforma da 
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Administração Local", para já no que diz respeito ao eixo ai enunciado como "Organização do 

Território", eixo que abre caminho para a brutal liquidação de, possivelmente, milhares de 

autarquias por todo o País, incluindo, no nosso concelho, a freguesia de Antes, a Assembleia 

Municipal da Mealhada, reunida em 27 de Janeiro de 2012, delibera: -----------------------------------  

 ----------- 1. Manifestar, desde logo, a sua convicção de que, pela exiguidade dos recursos 

públicos que lhe são afetos e pela forma, regra geral, exemplar como são aplicados, as 

autarquias têm um importante papel na promoção das condições de vida local e na realização 

de investimento publico. É um papel indispensável ao progresso local, no combate as 

assimetrias regionais e ainda, no presente quadro, as ações que contribuam para atenuar os 

efeitos da chamada "crise“, em particular os reflexos sociais mais negativos que a aplicação do 

atual programa de ingerência externa esta a impor aos portugueses. A extinção de autarquias, 

que em quase nada contribuiria para reduzir a despesa pública, acarretaria novos e maiores 

gastos para um pior serviço às populações e seria um fator de empobrecimento da vida 

democrática local e de resposta ás aspirações das populações. ------------------------------------------  

 ----------- 2. A Assembleia Municipal delibera, em consonância, repudiar a intenção de extinguir 

autarquias existentes, seja pela sua pura eliminação, seja por recurso a qualquer forma de 

engenharia politica que lhes retire o que têm de essencial, a saber, os seus órgãos 

democraticamente eleitos, as suas atribuições próprias e a parte dos recursos públicos 

essenciais a sua existência e funcionamento nas condições de autonomia previstas na 

Constituição da Republica. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3. A Assembleia Municipal da Mealhada delibera, em particular, manifestar 

publicamente a oposição frontal ao desaparecimento, extinção ou fusão da freguesia de Antes, 

independentemente dos critérios técnicos inventados e invocados pelos promotores desta 

intolerável ofensiva sobre o poder e a democracia locais. O que esta em causa é que, a 

semelhança do que se verifica em muitos outros concelhos, com centenas e centenas de 

freguesias em risco, a freguesia de Antes não pode nem deve ser eliminada, muito menos, 
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registe-se, em resultado de opções de cega obediência a ditames estrangeiros, de obsessão 

pela austeridade e cortes de despesas em áreas fundamentais para o desenvolvimento do país 

e para a qualidade de vida das pessoas e das populações, politicas que também servem 

inaceitáveis objetivos centralizadores e de desvalorização do poder local que pouco ou nada se 

coadunam com o desenvolvimento da democracia. -----------------------------------------------------------  

 ----------- 4. A freguesia de Antes é uma realidade territorial consolidada, um espaço de 

identificação territorial e social, um Pólo de participação e de trabalho autárquico. A Assembleia 

Municipal da Mealhada, sublinhando que, o que aqui está verdadeiramente em causa não é 

uma mera discussão técnica mas um posicionamento político que afirme a identidade das 

nossas populações e proteja legitimamente os seus interesses e aspirações, rejeita a 

possibilidade de extinção, para já, de freguesias e expressa a sua discordância sobre o 

processo encetado com o dito "Documento Verde da Reforma da Administração Local".  ---------  

 ----------- Mais do que isso, a Assembleia Municipal apela à mobilização, ao protesto e à 

manifestação dos legítimos sentimentos de indignação contra este tipo de medidas e manifesta 

a sua disponibilidade para apoiar a sua expressão pública, em função da vontade e 

determinação das populações em contrariar a ofensiva em discussão. ---------------------------------  

 ----------- Por último, a Assembleia Municipal delibera fazer chegar esta sua posição aos 

seguintes destinatários: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Assembleia da Republica;  ------------------------------------------------------------  

- ---------- Presidente da Republica; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Comissão Parlamentar do Ambiente, Território e Poder Local da Assembleia da 

Republica; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Grupos parlamentares da Assembleia da Republica; ---------------------------------------------  

. ---------- Primeiro-ministro;  ------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Ministro-adjunto e dos Assuntos Parlamentares;  --------------------------------------------------  

 ----------- ANAFRE; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Todos os órgãos das Freguesias do Município de Mealhada; ----------------------------------  

 ----------- Todos os órgãos dos Municípios do Distrito de Aveiro;-------------------------------------------  

 ----------- ANMP; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- CIM Baixo Mondego; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Órgãos de comunicação social. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mealhada, 27 de Janeiro de 2011, ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Presidente da Assembleia Municipal de Mealhada ---------------------------------------------  

 ----------- José Miguel da Rosa Felgueiras” -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ter recebido da parte do Sr. Presidente da Câmara, o relatório de avaliação do 

grau de observância do respeito pelos direitos e garantias, constantes na Lei n.º 24/98 referente 

a 2011, o Estatuto de Direito de Oposição. Assunto que foi apreciado e votado em reunião de 

Câmara que deliberou por maioria, com voto contra do Sr. Vereador Jorge Mendonça e a 

abstenção da Sr.ª Vereadora Lília Águas. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ter recebido do grupo Municipal do CDS/PP, a informação dos nomes dos 

representantes da Bancada, para a Comissão de Acompanhamento e apoio no processo 

administrativo condicente ao licenciamento para a prospeção de caulinos. ----------------------------  

 ----------- Tendo sido nomeados os Membros, Jorge da Costa Grangeia e André de Campos 

Silvestre Chambel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ter recebido também da Bancada Parlamentar do PSD, os nomes dos 

representantes da Bancada, para a Comissão de Acompanhamento e apoio no processo 

administrativo condicente ao licenciamento para a prospeção de caulinos. ----------------------------  
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 ----------- Tendo sido nomeados os Membros, Pedro Miguel Pereira Carvalho e Luis Sérgio da 

Silva Pelicano. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

desculpa aos presentes, por não serem lidos os pontos do Regimento, como tem sido habitual, 

pelo facto da 2.ª Secretária da Mesa da Assembleia, não se encontrar nas melhores condições 

para o fazer. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

que não veio a suceder. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 4.1. – Análise e 

votação para efeitos de autorização da integração do Município de Oliveira do Bairro, na 

Associação de Municípios do Carvoeiro Vouga, nos termos aprovados pela Câmara 

Municipal em reunião datada de 06-02-2012; sendo dado o uso da palavra ao Presidente da 

Câmara.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Começou dizer que o ponto em questão, que depois de ter sido solicitado por si, pela razão e 

caráter de urgência, o aditamento na anterior Assembleia Municipal, tendo a mesma decidido 

que o presente assunto fosse tratado numa Assembleia Extraordinária. --------------------------------   

 ----------- Acrescentou que acreditava que os Membros da Assembleia tenham tido tempo 

suficiente para estudar bem o processo.  -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que a população de Oliveira do Bairro, há muito que reivindica este momento. --  

 ----------- Disse ainda que, estando o PSD na oposição, muito lutou para que, quer no Executivo 

Municipal quer na Assembleia Municipal, este momento tivesse chegado mais cedo. Finalmente 

o momento chegou, depois de muito trabalho desenvolvido pelo Executivo que lidera, passando 

a explicar; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Desde logo a insistência a persistência junto dos seus colegas, nomeadamente o 

Presidente das Águas do Carvoeiro, para que a adesão viesse a ser uma realidade. ---------------  

 ----------- Explicitando as razões, disse pensar que bem compreendidas pelos munícipes de 

Oliveira do Bairro, talvez não tão bem compreendidas no tempo certo, pelas pessoas que 

lideravam o Município de Oliveira do Bairro. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que depois de muitas diligências, muitas reuniões e muitos estudos, a decisão 

que está para ser tomada, era uma decisão que será tomada sobre Oliveira do Bairro, mas não 

podendo ignorar que será uma decisão, que irá envolver outros Municípios, nomeadamente a 

extinção ou a adesão do Município de Vagos e envolve investimentos avultadíssimos, 

principalmente no concelho de Oliveira do Bairro e permitirá que o concelho e os seus 

munícipes tenham garantida a distribuição de água em quantidade e em qualidade.----------------  

 ----------- Disse que não se estaria a negociar nada, mas que foi solicitada a adesão a uma 

Associação que existe, que está a funcionar e essa mesma Associação, colaborando com o 

Município, atendendo principalmente aos novos aderentes, desenvolveu uma série de trabalhos 

tendentes a que essa entrada fosse ao menor custo possível, com o maior investimento 

possível, com o maior financiamento comunitário possível, com a aprovação das Entidades 

Reguladoras na matéria, fazendo o que para isso fosse necessário. -------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que este acordo, era dos que chamava de “ótimo acordo de adesão”, 

acrescentando que quem decide entrar para uma nova sociedade, naturalmente que ou aceita 

as condições ou rejeita as condições, não podendo introduzir nenhuma atenuante por envolver 

muitos outros parceiros num âmbito mais alargado da Região de Aveiro. ------------------------------      

 ----------- Referiu que a candidatura ao POVT, referida de quase 17.000.000,00€ de apoio, 

estava aprovada, tendo sido todos de parecer favorável em que a adesão viesse a ser 

consumada.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que enquanto Presidente da Câmara e depois de todas as labutas e 
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persistência, foi chegado o momento de um dia grande para o Concelho de Oliveira do Bairro. 

Não se irá ter a água nos próximos tempos, mas que depois da decisão que se iria tomar, na 

presente Assembleia, ficaria confiante que se iria ter a água a breve trecho. Tendo ainda a 

certeza que num ano seco como o presente, muitos dos presentes já se teriam lembrado do 

que poderia ocorrer por ainda não se pertencer a uma Entidade com capacidade de fornecer 

água em quantidade e com qualidade. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em tom de conclusão referiu que, o Executivo realizou uma reunião extraordinária 

para o efeito, sendo que são decisões complementares e indissociáveis, mereceram a votação 

unânime por parte dos elementos do Executivo Municipal. --------------------------------------------------  

 ----------- Apelou ao bom senso de todos e no maior interesse dos munícipes e concidadãos. ----  

 ----------- Seguidamente o Presidente da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES 

DOS SANTOS solicitou aos Membros presentes que desejassem usar da palavra, 

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

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

 ----------- CARLOS VIEGAS – começou por dizer que relativamente ao assunto da integração 

do Município de Oliveira do Bairro na Associação dos Municípios do Carvoeiro Vouga, que com 

a deliberação que se iria tomar na presente Assembleia, que vinha na sequência da decisão 

tomada por unanimidade pelo Executivo Municipal, na sua reunião extraordinária do dia seis de 

Fevereiro, realizada na Freguesia da Mamarrosa, que deu luz verde à integração do Município 

de Oliveira do Bairro na acima referida Associação, culminando assim, um longo processo de 

mais de quinze anos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que gostaria de salientar a importância que a referida integração tem para o 

Município de Oliveira do Bairro, na perspetiva de uma sustentabilidade no abastecimento, do 

bem tão precioso que é a água. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que as condições meteorológicas atuaís, são adversas o que configura 



 

Sessão da Assembleia Municipal Extraordinária de 24.02’12 13|42 

dificuldades futuras que com esta integração, disse acreditar que irão estar acauteladas. ---------  

 ----------- Referiu ainda que a sustentabilidade do abastecimento de água, ao território 

municipal, dependendo apenas das capacidades de captação aquífera no concelho que são 

bastante limitadas. Problemas de restrição, que já se fizeram sentir no passado, não se está 

livre de que possam acontecer novamente.  ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que tendo plena consciência da problemática, que é a disponibilidade de 

água, desde a época de 1992/1993 e quando é iniciado com mais força o abastecimento 

público, o PSD quer pelos seus Vereadores quer na Assembleia Municipal, apresentou 

sugestões e propostas, visando a adesão do município ao sistema intermunicipal das Águas do 

Carvoeiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Recordou as palavras do Presidente da Câmara Municipal, na altura, Dr. Acílio Gala, 

que refutava a posição do PSD e afirmava que o Concelho era autossuficiente no 

abastecimento de água.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Recordou ainda que pelos constantes alertas e por algumas insuficiências, que se iam 

detetando, no abastecimento de água, o Dr. Acílio Gala pediu a aderência do Município de 

Oliveira do Bairro à Associação de Municípios do Carvoeiro, em Julho de 1997 altura em que 

estaria a chegar ao fim o seu segundo mandato. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que o pedido atrás referido, foi recusado pela Associação de Municípios do 

Carvoeiro, no final do mesmo ano, 1997, conforme se pode verificar através do ofício n.º 167 da 

Associação em questão e que foi apreciado em reunião de câmara de 28 de Outubro de 1997, 

oficio esse que atesta bem, o relativo interesse do Presidente do Executivo de então, quando 

referiu no seu despacho aposto no referido oficio.  ------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou ainda, que o Dr. Acílio Gala teria dito “que não era para já uma 

preocupação da câmara a aderência à Associação de Municípios do Carvoeiro”. --------------------  

 ----------- Disse, que depois da recusa de adesão e por se tratar de água, o assunto esfriou 



 

Sessão da Assembleia Municipal Extraordinária de 24.02’12 14|42 

ainda mais, no poder instalado e para colmatar a previsível falta, iniciou-se a fase de captação, 

através de furos hertzianos um pouco por todo o Concelho.  -----------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que entre os anos de 1997 e 2005, foram mantidos alguns contactos entre 

o Município e a Associação, não obtendo qualquer tipo de resultados.  ---------------------------------  

 ----------- Disse que no ano de 2006, e já com o PSD e o Sr. Presidente Mário João Oliveira, ao 

leme do Município, o pedido de adesão / integração foi de novo ativado, contactos e 

negociações foram mantidas, nem sempre fáceis, mas com a convicção da mais-valia que esse 

objetivo constituía para o Município.  ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda, que o assunto não tinha sido descurado, durante seis anos e hoje ao fim 

de mais de vinte anos se pode afirmar que valeu a pena para o Município, não se ter baixado a 

mira. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Câmara, disse reconhecer que as negociações com 

uma entidade com um património tão valioso e detentora de um bem tão precioso, não devem 

ter sido fáceis, mas disse que também não se iria deter, querendo saber como foi feita a 

concertação de integração a custo zero.  -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse bastar-lhe, que a segurança futura de abastecimento público de água está bem 

acautelada, não esquecendo o deliberado envolvimento do Presidente da Câmara Municipal. ---  

 ----------- Acrescentou que o dever do projeto de expansão que consultou e que resultou 

principalmente da integração dos Municípios de Oliveira do Bairro e Vagos que assim se juntam 

a Águeda, Albergaria, Aveiro, Ílhavo, Estarreja e Murtosa, que existe um projeto aprovado no 

âmbito do POVT e relativo ao sistema regional do Carvoeiro II, cujo montante se situa nos 

30,400.000,00 €, sendo previsto para Oliveira do Bairro cinco pontos de entrega em alta. --------  

 ----------- Disse ainda que a integração do concelho na Associação intermunicipal, constituída 

no final de 1986 com os Municípios atrás referidos tendo sido alargada, mais tarde, a sua área 

de ação ao Município de Ovar respondendo às necessidades, sobretudo da Freguesia de 
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Válega, através do Sistema Regional do Carvoeiro, (SRC1), irá ser uma realidade de 

incontornável importância para o Município.  --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que o SRC, era o conjunto de obras no terreno que permite o fornecimento 

de água às populações. A concessão do SRC está atribuído á empresa Águas do Vouga, que é 

responsável pela gestão e expansão do mesmo, tendo como seu principal objetivo, servir os 

Municípios associados, mas principalmente os munícipes nas melhores condições de qualidade 

/ custo, parâmetro sempre associado a um bem cada vez mais escasso mas de grande 

importância social e económica. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse crer, pelo que viu nos documentos que foram distribuídos, que a capacidade de 

abastecimento que vai ser instalada, prevê a satisfação até 80% das necessidades do 

concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Câmara Municipal, disse que foram muitos anos de luta, 

de não baixar os braços, de prosseguir perseguindo o objetivo traçado, sem desânimo mas com 

convicção e daí o desfecho que crê que todos os presentes na presente Assembleia Municipal, 

consideram um desfecho feliz. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda, que era incompreensível a atitude de quem tinha sido o máximo 

responsável, no Município, durante 16 anos, que quando saiu, deixou uma mão cheia de quase 

nada, sobre o problema em causa e que há pouco tempo escreveu no Jornal da Bairrada, na 

sua crónica “Há volta de Oliveira do Bairro”, em Dezembro do ano de 2011, passando a citar, 

“…Numa evidência incontornável de falta de visão de futuro, nem uma palavra, nem uma 

questão sobre as águas, temos a volta connosco e as voltas que a água dá? Em caso de seca 

prolongada, o que é que está previsto para reforçar o caudal de água disponível, nas captações 

existentes? E se a Câmara criar uma organização com a dimensão que exija um reforço de 

água disponível, quem dá resposta a essa necessidade?” terminando o sua crónica com a 

seguinte frase ”…Responda quem sabe.”  -----------------------------------------------------------------------  



 

Sessão da Assembleia Municipal Extraordinária de 24.02’12 16|42 

 ----------- Dirigindo-se mais uma vez ao Presidente da Câmara Municipal, disse que a resposta 

estaria dada e de forma categórica, sem dilações ou falsos pretextos, o interesse municipal 

assim o exigia e foi na persecução desse interesse que o Presidente trabalhou ao longo destes 

seis anos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – começou por dizer umas 

breves palavras, relativamente ao falecimento do Dr. Fernando Peixinho, as quais passo a 

transcrever na sua íntegra: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Hoje o Concelho viu enterrar um dos seus mais ilustres filhos, o Dr. Fernando 

Peixinho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Homem simples e generoso, mas de fortes convicções. -----------------------------------------  

 ----------- Médico com um profundo sentido de solidariedade e disponibilidade. -----------------------  

 ----------- Amou a sua terra e as suas gentes como ninguém, pensou sempre nos outros antes 

de pensar em si. Deu sempre aos outros antes de dar a si. Foi uma mão, foi um braço em que 

tantos se apoiaram. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi um HOMEM com H grande, com muitas virtudes e certamente alguns defeitos.  ----  

 ----------- Foi alguém que sempre assumiu aquilo que era, aquilo em que acreditava. Foi um 

HOMEM com uma CORAGEM e um CORAÇÃO do tamanho do mundo. ------------------------------  

 ----------- Obrigado, Dr. Peixinho e descanse em paz.” -------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á adesão do Município de Oliveira do Bairro à Associação de 

Municípios do Carvoeiro, disse que era um assunto que o PS já em tempos tinha trazido à 

Assembleia Municipal, achando ser uma preocupação comum de todos os autarcas, em que as 

captações de água, em anos de seca, não serem suficientes para abastecer todos os 

munícipes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que foi uma preocupação que fez com que os vários Executivos, ao longo 
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dos anos, tentassem aderir ao processo do Carvoeiro, como já tinha sido referido pelo Sr. 

Presidente da Câmara e pelo Membro da Assembleia Carlos Viegas, acrescentando que se 

esqueceram de referir, que a adesão foi aceite agora, por só agora o Carvoeiro ter capacidade, 

pelo facto de terem sido construídas duas barragens em Ribeiradio, que permitiram uma maior 

capacidade do Carvoeiro, tendo sido sempre, esta a justificação oficial do Executivo do Dr. 

Acílio Gala e até do atual Executivo Municipal.  ----------------------------------------------------------------   

 ----------- Entregou a sua intervenção por escrito, passando-se a transcrever o teor da mesma 

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

 ----------- “A adesão do Município à Associação de Municípios do Carvoeiro é importante na 

medida em que irá garantir a existência de água em quantidade e qualidade suficiente para 

distribuir à população do Concelho, nos próximos anos. Dito isto vimos esta adesão como 

positiva, sendo que há um conjunto de aspetos do processo de adesão que gostaríamos de ver 

esclarecidos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Este processo de adesão tem subjacente um investimento de 30.4 milhões de euros 

em requalificação e expansão da rede de distribuição em alta. Parte deste investimento será 

suportado pelo POVT, a outra parte, cerca de 13 M€ será amortizado com o aumento do 

tarifário.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E esta para nós é a principal preocupação, pois fruto da adesão à ADRA o preço da 

água paga pelos munícipes aumentou e irá ainda continuar a aumentar de forma muito 

substancial. Para além dos aumentos que já estavam previstos no contrato de adesão à ADRA, 

a água irá ainda aumentar mais fruto desta adesão. ----------------------------------------------------------  

 ----------- É-nos dito que o aumento médio expectável do tarifário da ADRA, resultante do 

aumento do tarifário do Carvoeiro é de 4,6%. Não vi nenhum estudo da ADRA a confirmar este 

valor. E a minha primeira pergunta para o Senhor Presidente é até que ponto é que a ADRA 

participou neste processo e quais as garantias que deu que de facto o aumento expectável do 
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tarifário do Carvoeiro e a obrigatoriedade de satisfazer os consumos mínimos poderá ser 

incorporado com um aumento do tarifário junto do consumidor final de 4,6%? ------------------------  

 ----------- Depois há a questão temporal, o aumento do preço da água do Carvoeiro, que a 

ADRA compra para fornecer aos munícipes está previsto que seja feito por saltos. Com um 

primeiro salto em 2014 e outro em 2020. Como é que isto se irá refletir no tarifário da ADRA? --  

 ----------- Estes 4,6% irão ser incorporados de uma só vez e quando? Iremos ter aumentos da 

água muito superiores à inflação para além de 2014? --------------------------------------------------------  

 ----------- Depois gostava de perguntar ao Senhor Presidente se foi equacionada a possibilidade 

dos municípios suportarem o investimento ou uma parte substancial dele, de forma a não terem 

que ser as famílias diretamente a suportarem todos os encargos decorrentes deste esquema de 

financiamento? Certamente que os aumentos que se têm verificado no tarifário da água, e a 

situação de enorme aperto financeiro em que se encontram a generalidade das famílias, deve 

ter levado a que esta opção tivesse pelo menos sido equacionada. --------------------------------------  

 ----------- Gostava ainda de perguntar ao Senhor Presidente quais os critérios que foram usados 

para definir os consumos mínimos, e qual o impacto que estes terão na redução das 

transferências vindas da ADRA para o município? ------------------------------------------------------------  

 ----------- Finalmente, gostava de perguntar ao Senhor Presidente se aquilo que se prevê é 

encerrarmos completamente as nossas captações e sermos completamente abastecidos via 

Carvoeiro, ou se pelo contrário iremos manter as nossas captações e o Carvoeiro será um 

sistema complementar às nossas captações?” -----------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRE DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL, deixou uma referência 

pessoal, dizendo recordar com grande saudade as conversas que eram tidas depois das 

Assembleias Municipais, com o Dr. Fernando Peixinho. De campos ideológicos opostos, o Dr. 

Fernando Peixinho expunha sempre o seu lado mais humano, mesmo na discussão politica 

isso era notável. Deixou um grande abraço de saudade. ----------------------------------------------------  
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 ----------- Relativamente à adesão do Município de Oliveira do Bairro à Associação de 

Municípios do Carvoeiro, depois do preâmbulo deixado pelo Membro da Assembleia Carlos 

Viegas e da revelação por parte do Presidente da Câmara de que a população de Oliveira do 

Bairro sempre teve a ânsia para que o Concelho aderisse ao Carvoeiro e que finalmente veio 

colocar as vontades do povo, apesar de todo o historial já referido. --------------------------------------  

 ----------- “Disse ser um bom acordo, tendo em conta o investimento, a comparticipação do 

POVT, a inexistência, neste momento, de encargos para o município. É de nos congratularmos 

pela oportunidade. Porque agora sim, surgiu a oportunidade. ----------------------------------------------  

 ----------- Apesar do aumento para o consumidor do preço da água, esta é uma oportunidade, 

dada a incerteza da disponibilidade deste recurso. ------------------------------------------------------------  

 ----------- A integração do Município de Oliveira do Bairro na Associação de Municípios do 

Carvoeiro Vouga (AMC-Vouga) será uma forma de suprir a dificuldade existente na captação de 

água em quantidade e qualidade suficientes para abastecer uma previsível necessidade da 

população, dada a insuficiência dos recursos hídricos disponíveis no concelho. ----------------------  

 ----------- No entanto, o que nos está a ser pedido é que, para além disto, nos pronunciemos 

também sobre mais duas outras questões: a alteração estatutária da Associação de Municípios 

do Carvoeiro, e o aditamento ao contrato de concessão entre a concedente Associação de 

Municípios do Carvoeiro Vouga e a Concessionária Águas do Vouga – Exploração e Gestão do 

Sistema Regional do Carvoeiro, S.A.. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à alteração estatutária da Associação de Municípios do Carvoeiro, parece-

nos que o texto deveria ter contemplado uma ou duas situações para evitar eventuais situações 

de conflito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dois exemplos: quanto à possibilidade de abandono da associação por parte de um 

município, está previsto no art.º 32º da minuta dos estatutos que no caso deste abandono 

ocorrer depois do período de concessão, o município que saia tem direito a uma indemnização 
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calculada segundo juízos de equidade: no entanto, o que não está dito, é que entidade, irá 

fazer este juízo de equidade e que critérios devem ser adotados; esta situação é tão importante 

que, se atentarmos no que consta do contrato de concessão de serviço público de distribuição 

e abastecimento de água, outorgado entre a concedente Associação de Municípios do 

Carvoeiro e a Concessionária Águas do Vouga – Exploração e Gestão do Sistema Regional do 

Carvoeiro, S.A., verificamos que na cláusula 21ª está prevista a existência de um Tribunal 

Arbitral para dirimir as questões litigiosas. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda quanto ao abandono da associação por parte dos municípios, a minuta dos 

estatutos nada diz quanto à indemnização a atribuir aos municípios que efetivem esse 

abandono, pela utilização do respetivo domínio público municipal para a passagem e 

atravessamento necessários à instalação do sistema da rede em alta; ----------------------------------   

 ----------- Por último, uma outra nota: de acordo com a minuta dos estatutos, a extinção da 

associação pode ser deliberada por maioria simples; no entanto, o que a lei diz é que a estas 

associações, embora podendo manter a sua natureza de pessoa coletiva de direito público 

(art.º 38º, nº 6), se regem pelas disposições do direito privado (art.º 38º, nº 5), resultando claro 

do art.º 175º, nº 4 do Código Civil que as deliberações sobre a dissolução de pessoa coletiva 

exigem o voto favorável de ¾ do número total de associados. Esta disposição está, aliás, em 

oposição à regra prevista no art.º 33º relativamente à maioria necessária para a exclusão de um 

município da AMC-V, que é de 2/3 dos membros presentes! -----------------------------------------------  

 ----------- Quanto à proposta de aditamento ao contrato de concessão entre a concedente 

associação de municípios do carvoeiro e a concessionária Águas do Vouga – Exploração e 

Gestão do Sistema Regional do Carvoeiro, S.A., ponderando maduramente sobre a 

complexidade da questão, mantemos inalteradas duas das críticas que fizemos na altura da 

discussão sobre o Contrato de Parceria Pública com o Estado Português para a gestão das 

redes em baixa de água e saneamento básico: ----------------------------------------------------------------  
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 ----------- Afetação às leis do mercado da titularidade da sua água, um bem essencial que, tendo 

uma procura certa e crescente, tem uma quantidade cada vez menor e uma qualidade 

progressivamente escassa; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mercantilização de um recurso vital e necessário, sem atender às necessidades e 

dificuldades dos munícipes, e sem qualquer controlo por parte destes sobre esse importante 

recurso da humanidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação a esta questão interessa referir o seguinte: ------------------------------------------  

 ----------- A Associação de Municípios do Carvoeiro (AMC-V) tem por objeto promover, realizar e 

unificar a exploração do serviço público de abastecimento de água e a execução das respetivas 

obras, na área dos municípios associados, designadamente de captação comum, de 

tratamento, elevação e adução até aos centros de distribuição dos concelhos associados. -------  

 ----------- Ao conjunto de obras necessárias para o cumprimento deste objetivo de captação, 

tratamento e adução até aos centros de distribuição e armazenamento principal, convencionou-

se chamar Sistema Regional do Carvoeiro (SRC), cuja implementação permite o abastecimento 

de água em alta aos municípios associados; --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para explorar e gerir o SRC, a AMC-V, abriu um concurso público internacional para a 

sua concessão, tendo a concessão sido atribuída à empresa Águas do Vouga – Exploração e 

Gestão do Sistema Regional do Carvoeiro, S.A, concessão esta que é regulada por um contrato 

específico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação a este contrato de concessão, não vale a pena estar com rodeios: trata-se 

de um contrato desequilibrado, que impõe à concedente AMC-V normas e cláusulas 

verdadeiramente leoninas, uma vez em que na relação estabelecida, a concessionária Águas 

do Vouga – Exploração e Gestão do Sistema Regional do Carvoeiro, S.A., é quem retira lucros, 

benefícios e liberalidades, deixando a AMC-V numa situação de subalternidade, com clara 

desvantagem para os municípios que a integram. -------------------------------------------------------------  
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 ----------- Há no entanto duas grandes diferenças entre esta concessão e a adesão à AdRA: -----   

 ----------- Uma primeira reside no facto de a adesão à AdRA se ter destinado a resolver 

problemas decorrentes da gestão dos executivos dos municípios aderentes, permitindo um 

autofinanciamento sem recurso formal ao crédito, recebendo em meia dúzia de anos uma parte 

do que receberiam em 50 anos, trazendo inevitáveis implicações no nível de vida dos 

munícipes durante as próximas gerações, enquanto este contrato de concessão permite 

resolver um problema das próprias populações, traduzido na satisfação de uma necessidade 

básica, garantindo o direito ao acesso à água esse importante recurso vital e necessário da 

humanidade; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A segunda diferença reside no facto de a adesão à AdRA ter sido acordada por 50 

anos, com penalizações fortíssimas para os municípios que pretenderem desvincular-se da 

parceria, ao passo que neste caso, os municípios podem abandonar a AMC-V ao fim de 3 anos, 

cumprindo-lhes apenas pagar os respetivos consumos de caudal médio disponível, no caso de 

este não ser absorvido pelos outros municípios. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Recomendamos que o Município, logo que possível, tente sanar estes 

constrangimentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apesar destas reservas, e confiando que o Município terá claras vantagens na 

garantia futura no acesso a esse bem cada vez mais escasso que é a água de qualidade, 

votaremos favoravelmente a Proposta no sentido de Autorizar o Município a integrar a 

Associação de Municípios do Carvoeiro-Vouga, nos termos aprovados pela Câmara Municipal 

na reunião de 6 de Fevereiro de 2012.” ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – começou por agradecer ao Membro da 

Assembleia Carlos Viegas pelo relato histórico relativo ao interesse da integração na 

associação de Municípios do Carvoeiro Vouga.  ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que a Bancada do PSD, considerando a justificação dada pelo Presidente da 
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Câmara na sua informação/proposta 1/12, considerando também que no passado a referida 

integração foi escrito no manifesto eleitoral do Sr. Eng. Rui Barqueiro candidato a Presidente da 

Câmara Municipal de Oliveira do Bairro pelo PS, gostaria que fossem esclarecidas as seguintes 

questões; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quais os custos que o município terá que suportar na integração na Associação de 

Municípios do Carvoeiro Vouga; ------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------- Qual iria ser o aumento real do custo da água para os munícipes e quando entra em 

vigor esse aumento; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os oito municípios vão ficar com tarifas iguais? A que prazo? ---------------------------------  

 ----------- Qual seria o município de referência para a afixação das tarifas; -----------------------------  

 ----------- Existem garantias que permitam afirmar, que este investimento terá uma 

rentabilização sustentável a longo prazo e que o município e principalmente os munícipes 

beneficiarão com a integração na Associação de Municípios do Carvoeiro Vouga?;-----------------  

 ----------- Onde, como e quando entra o negocia da ADRA no negócio da água comercializada 

pela AMCV? ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Qual iria ser o futuro das captações de água existentes no Concelho?. ---------------------  

 ----------- JORGE GRANGEIA – disse que sobre a adesão da Câmara Municipal á Associação 

de Municípios do Carvoeiro Vouga, iria ser benéfica já que iria dispor de uma nova fonte de 

água para servir os munícipes, que serão prejudicados de uma forma ou de outra pelas obras, 

mas iria-se ter mais certezas no futuro para a possíveis faltas de água que poderão acontecer.  

 ----------- Deve-se ter a consciência que no futuro a água será cada vez mais um bem cada vez 

mais escasso, logo tudo o que se possa fazer para assegurar o seu fornecimento é benéfico. ---  

 ----------- Referiu que cada vez mais os munícipes deverão utilizar a água de uma forma 

criteriosa de forma a poupar o bem tão precioso.  -------------------------------------------------------------  
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 ----------- Acrescentou que as alterações ao fornecimento de água no concelho, vieram 

encarecer a mesma, sendo que esta adesão garante mais água para o futuro mas também um 

aumento do preço da mesma, pela forma do financiamento das obras e infraestruturas da rede 

de transporte de água em alta. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ter algumas dúvidas, que gostaria de ver esclarecidas pelo Presidente do 

Executivo Municipal, caso já tenha conhecimento de causa.  ----------------------------------------------  

 ----------- 1.ª Aderindo o Concelho de Oliveira do Bairro á Associação do Carvoeiro, quando 

terão inicio as obras e qual o prazo de execução para a instalação da rede de transporte de 

água em alta?  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2ª Qual o impacto que as referidas obras irão representar no meio ambiente e 

paisagem do Concelho?-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3ª As infraestruturas da rede serão acima do solo ou subterrâneas? Caso as condutas 

sejam subterrâneas, as mesmas irão passar pelas estradas do Concelho ou por terrenos rurais 

e outros? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4ª Sendo a rede de condutas instalada no subsolo das estradas do Concelho, já sabe 

dizer quais? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5ª Qual a entidade que irá supervisionar e dirigir as obras para a instalação das 

infraestruturas para ligar ao Carvoeiro? ---------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – de seguida deu o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara, para que este 

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

 ----------- Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro MÁRIO JOÃO FERREIRA DA 

SILVA OLIVEIRA – disse que iria começar pela intervenção do Membro da Assembleia 

Municipal, Jorge Grangeia, dizendo que reteve o que achou ser o mais importante e que a 
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adesão do Município de Oliveira do Bairro à AMCV era benéfica para todo o Concelho. -----------  

 ----------- Disse ainda que ficou perplexo com o facto de as obras que serão necessárias para a 

instalação da conduta de abastecimento de água, que irá atravessar o Concelho de Oliveira do 

Bairro para assim servir o Concelho de Vagos serem o problema. Havendo preocupação com a 

paisagem, o ambiente, saber o local onde vai passar, o trajeto, quem fiscaliza… --------------------  

 ----------- Esclareceu que são empreitadas, que como todas as empreitadas, têm entidades e 

pessoas para fiscalizarem todas as situações.------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a intervenção do Membro da Assembleia Municipal, Acácio Oliveira 

relativamente à questão do futuro das atuais captações de água do Concelho, disse que as 

mesmas existem, ficarão mais desafogadas ficando a água no solo do Concelho de Oliveira do 

Bairro, caso seja necessário responder a alguma necessidade, disse ainda que não iriam ser 

lacradas, iriam estar permanentemente ativas. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que na presente Assembleia Municipal não se estava a decidir nada sobre 

a ADRA, mas sim sobre aderir à AMCV, logo o onde, quando e como a ADRA  tomará conta da 

questão, disse não saber pois não faz futurismo. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente às questões de quais os custos que o Município iria suportar ou se 

seriam os munícipes a suportar, quais as garantias que se podem dar; disse que as garantias 

que dava seriam as que constavam nos documentos enviados a todos os Membros da 

Assembleia Municipal, sendo que as respostas ás questões levantadas estão respondidas nos 

mesmos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ----------- Dirigindo-se ao Membro da Assembleia Municipal, André Chambel, disse que não terá 

feito bem as contas, ao dizer que 13 milhões de euros seriam a dividir pelos oito municípios, 

esclareceu que desses oito municípios existem alguns onde praticamente não haverá nenhum 

investimento que não devem pagar o investimento de 10 milhões de euros, a fazer no Concelho 

de Oliveira do Bairro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Referiu que foi dito por um Membro da Bancada do CDS/PP que a adesão à AMCV, 

era benéfica e que o Membro André Chambel disse que os benefícios iriam todos para a outra 

parte não ficando nenhuns nos Municípios, acrescentando que não deixava de ser caricato o 

facto de se estar a lutar pela adesão à AMCV há tanto tempo e as preocupações da Bancada 

do CDS/PP, sentindo o mesmo na Reunião de Câmara são; “E se for o abandono como é que 

é?”, “Se houver extinção como será?”, “Quais as condições”, colocando as questões antes da 

adesão, esclarecendo que primeiro se vai aderir, depois tem-se a palavra e com 

responsabilidade se irá fazer o que é de dever e obrigação.  -----------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que na presente Assembleia deveria decidir se sim ou não ás propostas 

presentes em cima da mesa.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda, que efetivamente a presente adesão á AMCV, seria uma oportunidade, 

mas que as oportunidades se constroem e que fundos comunitários para saneamentos e água 

não existem apenas no Quadro Comunitário de Apoio.  -----------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que o fruto do trabalho intenso, persistente dos elementos do Concelho 

Executivo da Região de Aveiro, nomeadamente nos últimos dois mandatos, propiciou 

ambiência favorável para que se chegasse ao ponto em que se está com sucesso, garantindo 

ao Membro André Chambel que o maior ganho da presente operação seria seguramente para 

os munícipes do Concelho de Oliveira do Bairro. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que por força da operação que está montada, existe muita solidariedade 

dos outros munícipes e dos outros municípios que já fazem parte do Carvoeiro. ---------------------  

 ----------- Relativamente à Intervenção do Membro da Assembleia Armando Humberto, em 

relação á questão dos critérios dos consumos mínimos disse existir um histórico e que os 

dados são permanentemente usados, não se podendo ter um saneamento de x metros cúbicos 

e ter água ao dobro de x ou a metade de x. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que houve muitas diligências e que a melhor equação é a que está a ser 
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discutida, devendo-se ter em conta o investimento que seria necessário fazer em Oliveira do 

Bairro, se não se pudesse candidatar autonomamente a fundos para o efeito, porque a lei não o 

permitia, seriam 10 milhões de euros para o investimento e sem garantia de ter a água. ----------  

 ----------- Sobre a questão de só agora ter capacidade, esclareceu que o trabalho conjunto e 

muito persistente levou a que, em reuniões tidas na SIRA estão presentes elementos que 

representam todos os municípios, que fazem parte da sociedade ADRA nas condições e com a 

representatividade que esta Assembleia aprovou. Não se podendo, assim imaginar que os 

assuntos em questão são tratados de uma forma independente sem que a SIRA não os 

acompanhe ou aprofunde intensamente, estando em causa a garantia de futuro dos munícipes 

da região. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ----------- Em tom de conclusão agradeceu a intervenção do Membro da Assembleia, Carlos 

Viegas, por ter ajudado aos presentes a conhecer ou recordar a história do que foi a luta pela 

adesão do concelho de Oliveira do Bairro à Associação de Municípios do Carvoeiro Vouga. -----  

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

SANTOS – questionou os Membros da Assembleia presentes se pretendiam fazer uma 

segunda ronda de intervenções, pedindo para que fizessem a respetiva inscrição, dando de 

seguida a palavra ao primeiro interveniente. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – dirigindo-se ao Presidente da Câmara Municipal, 

disse que este já habituou os presentes, a responder ao que entende e a responder que 

deverão saber tudo, e “deverão ler os documentos que está lá escrito”, reafirma assim que 

perguntar não ofende, e que o Sr. Presidente da Câmara está presente para responder ás 

duvidas colocadas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou, mais uma vez se iria haver convergência tarifária, ou se os oito 

municípios iriam ficar com tarifas iguais? A que prazo? Qual será o município de referência para 

fixação das tarifas?, apelando a que estas questões fossem respondidas. -----------------------------  
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 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL - recordou que na sua 

anterior intervenção, quando falou que as Câmaras Municipais não tinham forma de financiar o 

investimento, não disse nenhuma mentira, tendo sido uma forma de responder à questão que 

tinha sido levantada pelo Membro da Assembleia Municipal Armando Humberto, pensando 

assim que tinha ajudado o Sr. Presidente da Câmara na sua resposta. ---------------------------------  

 ----------- Disse concordar com o que disse o Sr. Presidente da Câmara quando referiu que se o 

Município de Oliveira do Bairro quisesse fazer o investimento os outros Municípios não tinham 

obrigação de colaborar. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que a Câmara Municipal, dados os constrangimentos legais e atuais do 

QREN, não poderia fazer o investimento comparticipado. ---------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Câmara, disse que quando levantou as preocupações 

que a Bancada do CDS/PP tinha, relativamente aos contratos, ás garantias e ás possíveis 

penalizações que o Município poderia ter se decidisse sair da AMCV, deveria ser uma das 

preocupações do Presidente da Câmara.  -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Recordou que quando o Presidente da Câmara fez a apresentação do ponto tinha dito 

e bem que “para os podermos resolver e alterar, precisamos de lá estar dentro”, e que na sua 

intervenção disse “recomendamos que logo que possível, estas preocupações e 

constrangimentos sejam sanados”, não compreendendo assim o facto de o Presidente da 

Câmara menorizar a preocupação referida, tendo este experiência em gestão de empresas e 

ter conhecimento que a melhor forma de defender os interesses seria colocar tudo preto no 

branco a seu favor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à intervenção do seu colega de Bancada Jorge Grangeia, disse que 

este tinha levantado algumas questões ambientais, como iria funcionar a questão da 

fiscalização, por onde passariam as condutas e se seriam subterrâneas ou não, sendo estas 

questões, preocupações das quais o Presidente da Câmara também se deveria preocupar, a 
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fim de defender o melhor interesse do Concelho e dos Munícipes. ---------------------------------------  

 ----------- Em tom de conclusão e dirigindo-se ao Presidente da Câmara disse que as 

preocupações apresentadas pela Bancada do CDS/PP, eram preocupações legítimas e que 

serviam única e exclusivamente para o ajudar e para dar o devido apoio, tendo mesmo sido dito 

que era uma excelente acordo e uma oportunidade única.  -------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – disse ter ficado com 

dúvidas em alguns pontos e que gostaria que fossem esclarecidos; -------------------------------------  

 ----------- Relativamente à relação com a ADRA, disse saber que os Municípios são acionistas 

da ADRA com 49% sendo 51% das Águas de Portugal sabendo que as mesmas só não estão 

privatizadas porque não estão em condições de o ser, mas a curto prazo tudo se encaminha 

para essa realidade.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Gostaria de perceber até que ponto houve da parte do Concelho de Administração da 

ADRA, um acompanhamento da questão e até que ponto terá sido pesado, que o aumento dos 

encargos que decorrem para a ADRA, são sustentáveis com o aumento ao consumidor final.  --  

 ----------- Outra questão que gostaria de ver esclarecida era com o facto de num ano normal, 

nem de seca nem de imensa chuva, o valor de 80% de água vinda do Carvoeiro e 20% de água 

vinda de captações próprias, é o que será pretendido ou não? --------------------------------------------  

 ----------- A última questão tem a ver com a contrapartida recebida pelo Município vinda da 

ADRA, atendendo à água captada nas captações próprias do Concelho.  ------------------------------  

 ----------- Uma vez que o Município irá deixar de receber essa comparticipação, visto que a 

ADRA irá obter a água vinda do Carvoeiro, gostava de saber o que é que corresponde a nível 

de receitas para o Município, se é uma questão relevante ou não. ---------------------------------------  

 ----------- JORGE GRANGEIA – dirigindo-se ao Presidente da Câmara disse que as suas 

legitimas preocupação também deveriam ser as do Presidente da Câmara, pedindo que este 
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respondesse ás questões por si levantadas. --------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – de seguida deu o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara, para que este 

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

 ----------- Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro MÁRIO JOÃO FERREIRA DA 

SILVA OLIVEIRA – disse que as preocupações do Presidente da Câmara eram em toda a linha 

e em todas as frentes no âmbito das atividades que são objeto de atenção por parte da Câmara 

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

 ----------- Disse estar estudado ao pormenor por onde passa; como são; onde são os pontos de 

entrega, onde se vão aproveitar… ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que os Membros da Assembleia, tinham a faculdade de tirarem as suas 

dúvidas sempre e no tempo que medeia entre a convocatória, não levando consigo todos os 

dossiês e mapas para a Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que o Município não recebe nenhuma comparticipação por parte da ADRA 

pela água que é captada, disse que o Município vende água sendo esta paga. Se no futuro a 

água for adquirida noutro sítio, naturalmente que será a Câmara que deixa de receber, porque 

deixa de vender a água, sendo essa uma das razões da necessidade do Município aderir à 

AMCV.--  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que se têm que assumir compromissos, com base em históricos, em 

estimativas, muito diferentes das que a Assembleia Municipal, assumiu quando aderiu à 

SIMRIA, disse que completamente irreais, com falta de fundamento e mal cuidadas, estando-se 

no entanto a falar de estimativas e de pressupostos. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à questão levantada sobre a relação com a ADRA, disse que 

atualmente é a ADRA que compra a água ao Município e fornece a mesma aos munícipes, no 

futuro será a ADRA que comprará a água ao Carvoeiro e que a venderá aos munícipes.  ---------  
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 ----------- Disse que não tinha que reforçar o facto de que o Executivo faz as coisas dentro da 

legalidade, porque sempre o fez. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reafirmou que a questão das condutas, tinha sido discutida ao pormenor. ----------------  

 ----------- Reafirmou ainda que os dados que os Membros da Assembleia tinham em mãos, e 

que como saberiam havia uma aproximação, que estava prevista e tinha sido aprovada em 

Assembleia Municipal, no tarifário a levar a efeito pela ADRA, portanto a resposta estaria dada 

ou seja o tarifário aproximar-se-á do que estava previsto. ---------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que a forma de ter o investimento no concelho, ter água em quantidade e 

qualidade garantidas, implicaria de forma estimada um acrescento de 0,13€ m
3
. --------------------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efetuada que foi a votação, foi Deliberado por Unanimidade o seguinte: -----------------  

 ----------- 1.º - Aprovar a integração do Município de Oliveira do Bairro na Associação de 

Municípios do Carvoeiro Vouga (AMC-Vouga); -----------------------------------------------------------------  

 ----------- 2.º - Aprovar os estatutos da AMC-Vouga, com as alterações propostas, no âmbito da 

respetiva entrada para a Associação e do processo de expansão do SRC, nomeadamente: -----  

 ----------- a) Alteração de 6 Municípios associados para 8 Municípios associados, por admissão 

dos Municípios de Oliveira do Bairro e Vagos; ------------------------------------------------------------------  

 ----------- b) Questões de repartição do património da AMC-Vouga;---------------------------------------  

 ----------- c) Outras eventuais alterações/correções, para melhor adaptar os estatutos às últimas 

alterações legislativas; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3.º - Aprovar o aditamento ao contrato de concessão; -------------------------------------------  

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 4.2. – 
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Apreciação e votação da Proposta da Comissão Permanente referente à constituição da 

Comissão de Acompanhamento e Apoio resultante do Processo Administrativo 

conducente ao licenciamento para prospeção e pesquisa de caulinos na área geográfica 

de Bustos, Oiã, Palhaça e Troviscal ----------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – disse que foi entendimento da Comissão Permanente, que a apresentação e 

votação deveriam ser realizadas separadamente, sendo apresentado um nome por cada 

Bancada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------- Referiu que a metodologia a utilizar seria por cada apresentação de nome iria seguir-

se a respetiva votação, através dos boletins de voto, com “Sim” e “Não”, apostos em frente de 

cada Membro da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dando de seguida a palavra aos líderes de cada Bancada, a fim de nomearem os 

munícipes a integrarem a Comissão de Acompanhamento e Apoio acima indicada, seguindo-se 

da respetiva votação e apuramento dos resultados; ----------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO - disse que a Bancada do PS 

propunha o nome do munícipe Dr. Óscar Aires dos Santos, residente na Rua 18 de Fevereiro, 

n.1018 na freguesia de Bustos. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou ainda que os Membros da Bancada do PS para a referida Comissão eram a 

Deputada Rosalina Filipe e o Deputado Acácio Oliveira. -----------------------------------------------------  

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

SANTOS – informou o resultado da votação sendo 23 votos Sim e 4 votos Não, tendo sido 

aprovado o nome do Dr. Óscar Santos, apresentado pela Bancada do PS. ------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL - entregou a sua 

intervenção por escrito à Mesa da Assembleia Municipal, a qual se passa a transcrever na sua 

integra; -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- “A Bancada do CDS/PP da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro, vem, pelo 

presente, apresentar para membro da Comissão de Acompanhamento e Apoio do processo 

administrativo conducente ao licenciamento para prospeção e pesquisa de caulinos na área 

geográfica das freguesias de Bustos, Oiã, Palhaça e Troviscal, o munícipe com relevado 

conhecimento na matéria, Engenheiro Fernando Silva, residente na Freguesia da Palhaça”. -----  

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

SANTOS – informou o resultado da votação sendo 15 votos Sim e 12 votos Não, tendo sido 

aprovado o nome do Eng. Fernando Silva, apresentado pela Bancada do CDS/PP. -------------  

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

escrito à Mesa da Assembleia Municipal, a qual se passa a transcrever na sua integra; ----------- 

 ----------- “A indicação da Bancada do Partido Social Democrata de Oliveira do Bairro desta 

Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro, de um munícipe, para a Comissão de 

Acompanhamento e Apoio resultante do Processo Administrativo conducente ao licenciamento 

para prospeção e pesquisa de caulinos na área geográfica das freguesias de Bustos, Oiã, 

Palhaça e Troviscal é Dr. Cristóvão Miguel Oliveira Batista.” -----------------------------------------------  

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

SANTOS – informou o resultado da votação sendo 17 votos Sim e 10 votos Não, tendo sido 

aprovado o nome do Dr. Cristóvão Batista, apresentado pela Bancada do PPD/PSD. ----------  

 ----------- Reafirmou que os três nomes apurados serão os concidadãos, munícipes do Concelho 

de Oliveira do Bairro que irão fazer parte da Comissão de Acompanhamento da qual já se 

conhecia todos os nomes, depois de todos os partidos terem indicado o nome dos dois 

representantes de cada Bancada. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que oportunamente iria dar posse à Comissão de Acompanhamento e Apoio, 

acima referida. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 4.3. Apreciação 
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e análise sobre a metodologia a adotar com vista à Reforma da Administração Local.  ----  

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

SANTOS – disse que muito se tem dito e escrito relativamente à Reforma acima indicada, 

todos sabem que compete às Assembleias Municipais indicar qual o sentimento, a orientação, a 

decisão, a proposta da alteração ou não, de encontro à proposta que já teria sido aprovada 

Governamentalmente.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que do que se sabia até à data, se não acontecesse mais nenhuma alteração as 

Assembleias Municipais tinham noventa dias desde a aprovação em Conselho de Ministros, 

disse já terem passado vinte dias, restando setenta dias para se prenunciarem enquanto 

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

 ----------- Disse ainda admitir outras leituras e outras possibilidades, disse pensar que todos 

reconhecem que é um assunto atual que se devem prenunciar e sobre o qual se deveria trocar 

ideias, para que quando se tiver que tomar uma decisão, se tome em consciência e de acordo 

com aquela que será a vontade expressa pelos munícipes. ------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que nesse sentido, e porque teve que convocar uma Assembleia Municipal 

Extraordinária pelo facto de o ponto 4.1. teria de ter uma votação até ao final do mês corrente, 

achou por bem em mais uma Assembleia Municipal o assunto da Reforma da Administração 

Local ser abordado e falado. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu de seguida a palavra a todos os presentes, que se quisessem prenunciar sobre o 

assunto.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro MÁRIO JOÃO FERREIRA DA 

SILVA OLIVEIRA – começou por dizer que existiu o Documento Verde, disse existir um 

documento aprovado em Conselho de Ministros que está em trânsito para a Assembleia da 

República. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que da sua leitura os noventa dias contarão após a aprovação ou a 
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promulgação da lei que vai ser debatida e votada na Assembleia da República e depois 

promulgada e publicada.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que é uma matéria a que todos estão sensíveis entendendo que não era 

correto, estar a divulgar ou a discutir cenários, quando as bases têm sofrido imensas alterações 

e que ainda na presente data leu num dos jornais diários que irão surgir novas propostas. -------  

 ----------- Disse que como Presidente da Câmara não iria emitir nenhuma opinião até serem 

conhecidas as verdadeiras regras ás quais se terá que dar resposta. -----------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – começou por deixar uma palavra 

de lembrança em relação ao falecimento do Dr. Peixinho, uma figura incontornável do 

Concelho, como político e também como cidadão. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ter sido uma figura que aprendeu a respeitar, como político um político 

acutilante mas divertido, contundente e imprevisível. Fiel sempre às suas convicções das quais 

nunca abdicava, mas de uma humanidade impressionante.  -----------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que como cidadão o seu legado era ainda mais extraordinário, sendo 

evidente que partiu uma ilustre personalidade do Concelho mas que certamente todos estarão 

certos que a sua memória perdurará.  -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Entregou a sua intervenção por escrito que seguidamente de transcreve. -----------------   

 ----------- “Sobre esta temática da Reforma Administrativa importará sublinhar os seguintes 

aspetos:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Todos sabemos que a Assembleia Municipal terá que se manifestar, mesmo que tal 

manifestação seja a de optar por não ter posição sobre a matéria e assim deixar a decisão da 

provável junção de Freguesias na exclusiva responsabilidade do poder central. ---------------------  

 ----------- Sabemos também que terá ainda, esta Assembleia, se a opção for a de ter posição de 

sugerir possíveis junções de Freguesia e decidir que tipo de fusão de Freguesias propõem. -----  
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 ----------- Como compreenderão não pretendo, hoje, emitir a minha posição, ou a posição da 

Bancada que lidero, sobre qualquer uma das matérias, se devemos tomar ou não uma posição 

e se a tomarmos qual seria a solução que proporia. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Não o faço porque não posso, já que aqui sou mais do que eu, e a minha posição será 

aquela que for a posição de todas as partes que aqui represento, mas também porque não há 

dados concretos sobre os quais me possa fundamentar para defender uma posição, seja ela 

qual for.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O que me parece relevante dizer nesta altura é que temos que refletir muito 

profundamente sobre esta matéria, temos que perceber, quando os critérios estiverem 

definitivamente definidos, qual é a nossa realidade e a partir dai quantificar todos os ganhos e 

perdas associados a cada um dos cenários possíveis e, medindo e pesando todos estes 

aspetos, apontar a melhor alternativa, ou se preferirem, a menos má, para a nossa realidade, 

para os nossos munícipes, para Oliveira do Bairro.  ----------------------------------------------------------   

 ----------- Parece-me também importante sublinhar que esta é uma reforma que precisa de 

maioria qualificada na Assembleia da República, assim sendo só passará com os votos do 

Partido Socialista e esse é um “pormenor” que está longe de ser um dado adquirido . -------------  

 ----------- Com esta referência pretendo apenas insistir na ideia que não nos devemos precipitar 

para uma tomada de posição que pode estar assente em pressupostos errados ou, pelo menos, 

provisórios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas, mais importante que não nos precipitarmos é também a ideia que não nos 

podemos facilitar. É primordial estarmos preparados para podermos, em tempo útil, agir em 

conformidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não será segredo para ninguém nesta Assembleia que a Comissão Permanente tem 

dedicado muita atenção e trabalho a esta temática e sobre a qual já foram desenvolvidas várias 

diligências e reuniões, este assunto já foi trazido a uma Assembleia Municipal e, naturalmente, 
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foi largamente abordado em reuniões da dita Comissão. ----------------------------------------------------  

 ----------- Penso também poder adiantar nesta Assembleia que a razão de o assunto voltar a 

figurar numa ordem de trabalhos resulta de uma reflecção tida na última reunião da Comissão 

Permanente e aquilo que aqui tenho para sugerir não será mais do que o resultado dessa 

discussão tida junto do Sr. Presidente da Assembleia e dos meus colegas Líderes de Bancada 

do PS e CDS/PP.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------     

 ----------- Assim sendo gostaria de sugerir ao Sr. Presidente da Mesa que diligencie no sentido 

da Comissão Permanente poder assumir a responsabilidade de acompanhar todo este 

processo, recolher os dados necessários, quando os houver, e elencar todos os cenários 

possíveis. Que a Comissão Permanente elabore ainda um documento onde se elenquem todos 

os cenários e respetivas mais valias e possíveis desvantagens, para que, na posse desse 

documento possam as estruturas politicas representadas nesta Assembleia, decidir sobre qual 

a melhor e mais acertada tomada de posição por parte desta Assembleia Municipal. ---------------  

 ----------- Sendo este um assunto cuja importância é por todos reconhecida, penso também que 

poderá a Comissão Permanente, nestas reuniões de trabalho, ser alargada a mais um 

elemento por Bancada. ------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Termino, Sr. Presidente, assumindo muito claramente perante a população do nosso 

Concelho e particularmente das nossas freguesias, que eu e a Bancada do PSD, não nos 

escondemos das nossas responsabilidades, não vacilamos perante as dificuldades e 

saberemos sempre e como sempre, assumir e cumprir com lealdade as funções que nos foram 

confiadas. E não o fazemos só numa ou noutra temática em particular, esta Bancada, agirá 

nesta matéria como em todas as outras, cumprindo integralmente a função para a qual foi 

eleita. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não nos vamos encolher ou resignar, não nos vamos esconder ou ignorar e, 

certamente, não vamos tomar uma posição por ser a mais fácil, a decisão que tomarmos será 
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aquela que convictamente for, para nós, a mais acertada. --------------------------------------------------      

 ----------- Saiba, Vossa Excelência e toda a Assembleia, que temos noção de ser esta uma 

questão difícil mas conte o Sr. Presidente e todos os presentes com o nosso empenho e 

responsabilidade, como aliás não poderia deixar de ser.” ---------------------------------------------------  

 ----------- PEDRO CARVALHO – começou por dizer que a proposta de Lei que estava em cima 

da mesa, sendo o resultado do Livro Verde e o resultado de muitos debates realizados pelas 

Autarquias era em tudo diferente do que tinha vindo no Livro Verde.  -----------------------------------  

 ----------- Disse ainda que poderia haver uma redefinição das competências para as autarquias, 

achando importante que a Comissão Permanente fizesse uma avaliação dessas mesmas 

competências. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que relativamente à apresentação dos critérios, iria ser discutido em 

Assembleia da República no próximo dia um de Março do corrente ano, baixando 

posteriormente à especialidade em comissão de especialidade e só depois iria subir para 

votação. Depois da referida votação e consequente publicação em Diário da República é que 

se teria o prazo dos noventa dias, prevendo que em finais do mês do Março é que se poderia 

dar início ao processo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Recordando o que o seu colega de bancada Nuno Barata referiu, disse que ainda 

havia muita coisa a ser discutida no dia um de Março e na já referida comissão de 

especialidade, o que poderá trazer alterações à proposta de Lei e aos critérios, conforme o que 

já tinha sido referido pela comunicação social, a saber: ------------------------------------------------------  

 ----------- Haverá uma percentagem para a agregação do território; --------------------------------------  

 ----------- A criação de mais parâmetros para as freguesias de nível 1 (mais de mil habitantes); -  

 ----------- A agregação da mais pequena Freguesia para a maior Freguesia; ---------------------------  

 ----------- A percentagem entre o Litoral e o Interior. -----------------------------------------------------------  
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 ----------- Disse que há imensas variáveis que estão em cima da mesa, e só depois da proposta 

de Lei ser votada se deve emitir uma opinião.  -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que em sua opinião pessoal, lhe parecia bem a metodologia adotada pelo 

Presidente da Assembleia Municipal e Comissão Permanente na criação de uma Comissão de 

Acompanhamento do processo em questão e só depois de todos os critérios estarem definidos 

serem estudados todos os cenários possíveis. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – disse que o processo da 

Reforma Administrativa resulta dos compromissos assumidos com a Troika e nesse sentido 

todos estarão empenhados em honrar esses mesmos compromissos. ----------------------------------  

 ----------- Disse ainda que o quadro legar era instável de tal forma que a única coisa sensata 

que se poderia fazer é acompanhar esse quadro legal, não se podendo tomar qualquer outra 

decisão que não seja acompanhar. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que o que se deveria fazer, seria dizer ao Poder Central que esta Reforma 

Administrativa não poderia ser uma coisa meramente cosmética. A questão de agregar as 

Freguesias só faria sentido se de facto do ponto de vista palpável existirem alguns ganhos, 

quer em termos de custos de rentabilidade quer em termos de eficiência. -----------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – referiu que havia em 

cima da mesa uma proposta do CDS/PP, para a criação de uma Comissão de 

Acompanhamento que teria membros de todas as bancadas, teria também como membros os 

Presidentes das Juntas de Freguesia, teria também uma representação da Câmara Municipal. -  

 ----------- Esclareceu que depois de amadurecer bem o assunto em Comissão Permanente e 

pessoalmente, disse ter sido seu entendimento retirar a proposta da criação da referida 

Comissão.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Explicou que o motivo da retirada da proposta se deveu ao facto de os moldes em que 

estava criada a Comissão e tendo em conta os novos desenvolvimentos, seria muito 
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complicado chegar-se a uma decisão dado á forma como a própria Comissão estava 

constituída, não sendo fácil agilizar as reuniões. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que se pretende com a criação da Comissão de Acompanhamento, fazer-se a 

recolha de todas as informações disponíveis e apresentar várias alternativas à Assembleia 

Municipal, devidamente fundamentadas. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse haver a possibilidade da Câmara Municipal apresentar uma proposta de 

reorganização. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que havia duas coisas que deviam ser frisadas e que eram garantidas do 

princípio ao fim, a saber; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- As Assembleias e Juntas de Freguesias serão ouvidas, ninguém melhor conhece o 

terreno; -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apesar da opinião das mesmas ser levada em conta, a Assembleia Municipal irá ficar 

para sempre marcada pelo facto de ter o dever e a oportunidade de deixar o concelho de 

Oliveira do Bairro o melhor possível para o futuro.  ------------------------------------------------------------  

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

SANTOS  – disse que os Presidentes de Junta de Freguesia e Presidentes das Assembleias 

das Freguesias do Concelho de Oliveira do Bairro, já têm realizado trabalho referente ao 

assunto em questão, tendo já recebido informação de cinco Presidentes de Assembleia de 

Freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que o quadro sobre o qual foram discutidos e analisados os dados fornecidos, 

atualmente são diferentes, solicitou assim aos Presidentes de Junta de Freguesia que 

desenvolvessem o trabalho que achassem necessário no sentido de contribuírem e 

colaborarem, para que as Freguesias que representam façam chegar à Comissão Permanente, 

o sentido da orientação da defesa que entendessem ser a melhor para cada uma das 

Freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Questionou de seguida os Membros das Bancadas, se viam algum inconveniente em 

que para tratar deste assunto, a Comissão Permanente fosse alargada para dois 

representantes de cada Bancada, para assim se conseguir uma opinião mais diversificada, ter-

se mais sugestões ou informações das diversas freguesias, o que iria ajudar na formulação e a 

desenvolver a proposta que a devido tempo se traria a Assembleia Municipal. -----------------------  

 ----------- Agradeceu a informação prestada pelo Membro da Assembleia Pedro Carvalho, 

relativamente à leitura e aos prazos que estão em cima da mesa para cumprir mas que 

independentemente dos prazos tudo se deverá fazer no sentido de quando se for chamado, 

estar-se preparado a dar o melhor contributo. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu de seguida a palavra ao Presidente da Câmara Municipal. -------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro MÁRIO JOÃO FERREIRA DA 

SILVA OLIVEIRA, disse que da parte final da intervenção do Membro da Assembleia Municipal 

André Chambel, teria havido uma breve referência a que pudesse existir uma proposta da 

Câmara Municipal, proposta essa que uma vez tratada, discutida e subscrita em Câmara 

Municipal, subiria obrigatoriamente a Assembleia Municipal para que fosse discutida. -------------  

 ----------- Dirigindo-se a todos os Membros presentes, disse que seria uma fortíssima 

probabilidade, parecendo-lhe que estaria a ser minorada a atividade do executivo Municipal.  ---  

 ----------- Acrescentou que todos os documentos existentes aprovados em Conselho de 

Ministros eram claros na medida em que, ou sobre proposta da Câmara Municipal, ou por 

consulta à Câmara Municipal, se não sofrer alterações. -----------------------------------------------------  

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

SANTOS - disse que respeitava a leitura feita pelo Presidente da Câmara, mas discordava em 

absoluto da mesma, porque em nenhum momento isso aconteceu e nunca iria acontecer, 

sabendo sempre qual é o papel da Câmara Municipal, do Executivo e do Presidente da Câmara 

e do próprio papel da Assembleia Municipal do Concelho de Oliveira do Bairro, sendo o assunto 
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claro para todos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Câmara Municipal, disse este poderia ficar tranquilo e 

sossegado que a sua proposta seria sempre tratada escrupulosamente na devida altura. ---------  

 ----------- Questionou, de seguida os Membros da Assembleia Municipal, se estes se opunham á 

aprovação em minuta da Deliberação relativa ao primeiro ponto, não tendo havido oposições. --  

 ----------- Agradeceu a presença de todos os munícipes presentes na presente Assembleia 

Municipal, com especial atenção aos Munícipes da Freguesia da Mamarrosa liderados pelo 

Presidente da Assembleia de Freguesia, que em sua perspetiva deixam assim um sinal de 

preocupação relativamente ao melindroso assunto da Reforma da Administração Local.  ---------  

 ----------- Congratulou-se pela presença do número de munícipes presentes. -------------------------  

 ----------- Encerrou desta forma os serviços da presente Assembleia Municipal, sendo lavrada a 

presente Ata, que vai ser assinada pelo Presidente, respetivos Secretários e outros Membros 

da Assembleia que o desejem fazer. ------------------------------------------------------------------------------  

 

 


