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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA EM 

DEZ DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E 

DOZE. -------------------------------------------------------  

 

 ----------- Aos dez dias do mês de Fevereiro, do ano de dois mil e doze, no Salão Nobre da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Atividade Municipal; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.2. – Nomeação de Revisor Oficial de Contas para prestar serviços no Município 

de Oliveira do Bairro, nos termos do nº 2 do art.º 48º, da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro 

(Lei das Finanças Locais) tendo por referência a informação da Chefe de Divisão 

Financeira datada de 13-01-2012 e a Deliberação da Câmara Municipal de 12-01-2012; -----  

 ----------- 5.3. – Análise e votação para efeitos de aprovação da alteração ao contrato 

promessa de compra e venda celebrado em 22-12-2010 do Lote 24 (Armazém Municipal e 

outros) da alteração de loteamento titulado pela certidão 82/2010 (ZIVV); -----------------------  

 ----------- 5.4. – Apreciação do parecer final referente à Inspeção Ordinária ao Município de 

Oliveira do Bairro, levada a efeito pela IGAL; ---------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

Municipal Laura Sofia Aires Ferreira Pires, Carlos Manuel Ferreira Ferreira, Jorge Diogo 

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

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

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

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

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

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

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

Assembleia Municipal JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL, ACÍLIO VAZ E GALA e 

MARISA PATO DOS SANTOS. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – informou que os Membros João Sol, Acílio Gala e Marisa Santos solicitaram por 

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

sido consideradas justificadas e as suas substituições pelos elementos seguintes das 

respetivas Listas, que se encontravam presentes, sendo convidados a participar nos Trabalhos 

da presente Sessão da Assembleia Municipal FERNANDO OLIVEIRA HENRIQUES, RICARDO 

CANIÇAIS e SÓNIA MARIA DE JESUS SILVA, que substituem, respetivamente, os Membros 

antes indicados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Seguidamente, informou os presentes, ter recebido da parte do Presidente da Câmara 

Municipal um pedido de introdução de um ponto em aditamento ao Período da Ordem do Dia, 

de um assunto relacionado com a integração do Município de Oliveira do Bairro na Associação 

de Municípios do Carvoeiro-Vouga, tendo solicitado à 2.ª Secretária que procedesse à sua 

leitura. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

procedeu à leitura do ofício remetido pelo Presidente da Câmara Municipal: --------------------------  

 ----------- “… Integração do Município de Oliveira do Bairro na Associação de Municípios do 

Carvoeiro Vouga (AMC-Vouga) -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Estatui a alínea m) do n°2 do artigo 53° da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que compete à Assembleia Municipal, em matéria 

regulamentar e de organização e funcionamento, sob proposta da câmara municipal «(...) 

autorizar o município, nos termos da lei, a integrar-se em associações e federações de 

municípios, a associar-se com outras entidades públicas, privadas ou cooperativas e a criar ou 

participar em empresas privadas de âmbito municipal que prossigam fins de reconhecido 

interesse público local e se contenham dentro das atribuições cometidas aso municípios, em 

quaisquer dos casos fixando as condições gerais dessa participação».  --------------------------------  

 ----------- Compete, por sua vez, à câmara municipal, ao abrigo da alínea a) do nº6 do art.64º do 

mesmo diploma, no que respeita às suas relações com outros órgãos autárquicos, «Apresentar 

à assembleia municipal proposta e pedidos de autorização, designadamente em relação às 

matérias constantes dos nºs 2 a 4 do art.53º». -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Nestes termos, deliberou a câmara municipal, por unanimidade, em reunião 

extraordinária de ontem, dia 06.02.2011,  ------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- 4.º - Solicitar à Assembleia Municipal a competente autorização para a sobredita 

integração, nos termos da alínea a) do nº6 do art.64º da Lei nº169/99, de 14 de Setembro, com 

as alterações introduzidas pela Lei nº5-A/2002, de 11 de Janeiro, conjugada com a alínea m) 

do nº2 do art.53º da referida Lei. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim e considerando que o presente assunto carece de deliberação da Assembleia 

Municipal ainda no mês de Fevereiro, serve o presente para solicitar a V. Ex.ª, nos termos do 

artigo 83º da Lei nº169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº5-A/2002, de 11 de Janeiro e 

do nº1 do artigo 54º do Regimento da Assembleia Municipal, se digne submeter à Assembleia 

Municipal proposta de introdução deste assunto no período da “Ordem do Dia”, considerando a 

urgência na sua deliberação, enviando-se, em anexo, a respetiva documentação.” -----------------  

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

 ----------- O Presidente da Câmara …” -----------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – recordou aos presentes, para que este assunto possa ser aditado à Ordem de 

Trabalhos, terá a mesma de obter a aprovação por parte de, pelo menos, dois terços dos 

Membros da Assembleia Municipal, tendo dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia 
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Municipal que desejassem usar da palavra relativamente a este assunto. ------------------------------  

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

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

 ----------- “… O assunto da integração do Município de Oliveira do Bairro na Associação de 

Municípios do Carvoeiro é um assunto muito relevante, é um assunto que já vem de longa data, 

lembro-me de em 1997 quando da candidatura do Eng.º Rui Barqueiro à Câmara Municipal ele 

ter sido tema de campanha eleitoral. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É também um assunto delicado, porque a questão da água e dos seus custos é uma 

questão delicada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É por isso um assunto que merece desta Assembleia e dos seus deputados uma 

análise e uma discussão cuidada e que nós entendemos que não é de todo compatível com 

uma adenda à ordem de trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na medida em que sabemos que existe alguma urgência em avançar com este 

processo, propomos ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal que agende uma reunião 

extraordinária desta Assembleia para discutir, analisar e eventualmente aprovar este assunto, 

com a brevidade possível. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em consequência, com aquilo que acabei de expressar, iremos votar contra a inclusão 

deste ponto na ordem de trabalhos desta Assembleia …” ---------------------------------------------------  

 ----------- Posteriormente, procedeu à leitura de um pedido formulado pela Bancada do Partido 

Socialista e que posteriormente entregou à Mesa da Assembleia Municipal. --------------------------  

 ----------- “... Os deputados da bancada do Partido Socialista informam que na eventualidade de 

ser marcada uma reunião extraordinária da Assembleia Municipal, para discutir a adesão do 

município à Associação de Municípios do Carvoeiro, prescindem da senha de presença dessa 

reunião.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

Sessão da Assembleia Municipal de 10.02’12   6|56 

 ----------- Solicitamos ainda, ao senhor Presidente da Assembleia Municipal, que nessa 

eventualidade, solicite aos serviços camarários que procedam de acordo com este nosso 

pedido …” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – referiu concordar 

plenamente com o que foi dito pelo seu antecessor, uma vez que o assunto é demasiado 

complexo, tanto mais que somente os líderes das Bancadas é que receberam a documentação, 

pelo que, dada a importância que o presente assunto para os Munícipes e para o Concelho de 

Oliveira do Bairro, deve ser efetuada uma análise ponderada e fundamentada por parte dos 

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

 ----------- Mais disse que os Membros da Bancada do CDS/PP não irão votar favoravelmente a 

introdução do referido ponto na Ordem de Trabalhos, tendo solicitado o agendamento de uma 

Reunião da Comissão Permanente, a fim de se agendar uma Sessão Extraordinária da 

Assembleia Municipal a fim de se proceder à discussão e votação do mencionado assunto. -----  

 ----------- Solicitou que antes de se proceder à votação, fosse autorizada a interrupção dos 

Trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal, a fim de poder reunir com os 

Membros da sua Bancada. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – referiu compreender a 

necessidade de se analisar e proceder a uma leitura atenta da documentação remetida aos 

Membros da Comissão Permanente, relativamente a este assunto, de forma a haver uma 

discussão mais enriquecedora, contudo, tendo em atenção que é um assunto que já há muitos 

anos tem sido discutido, inclusivamente nas Assembleias Municipais, é uma decisão que trará 

mais valias para o Município de Oliveira do Bairro e trará um valor acrescentado para os 

Munícipes do Concelho, pelo que, no seu entender, deve ser autorizada a introdução do 

presente ponto na Ordem de Trabalhos. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 
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SANTOS – questionou se algum Membro da Assembleia Municipal se opunha à interrupção 

dos Trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo a oposição de nenhum Membro, foram os Trabalhos da presente 

Sessão da Assembleia Municipal, interrompidos pelo período de cinco minutos. ---------------------  

 ----------- Findo que foi o prazo estabelecido para a interrupção dos Trabalhos, os mesmos 

foram retomados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – de imediato colocou à votação a introdução ou não, na Ordem de Trabalhos da 

presente Sessão da Assembleia Municipal, do assunto relativo à Adesão do Município de 

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

 ----------- Efetuada a votação, o seu resultado foi: 7 Votos Contra, 16 Votos a Favor e 1 

Abstenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – referiu que em face desta votação, o assunto não será aditado à presente Ordem 

de Trabalhos, uma vez que o número necessário para a sua aprovação era de 18. -----------------  

 ----------- Informou que a Mesa da Assembleia Municipal entendeu retirar o ponto 5.5. da Ordem 

do Dia, pelo facto de a Comissão Permanente não ter chegado a um consenso para 

apresentação de uma Proposta conjunta, no sentido de eleger os três Munícipes para a 

Comissão de Acompanhamento e Apoio resultante do Processo Administrativo conducente ao 

licenciamento para prospeção e pesquisa de caulinos. ------------------------------------------------------  

 ----------- Solicitou aos Membros da Assembleia Municipal, que pretendam receber 

mensalmente o valor das respetivas senhas de presença, que o solicitassem junto dos 

respetivos Serviços Municipais, caso contrário, o seu pagamento continuará a fazer-se no final 

de cada ano. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Em relação ao ponto 2 – EXPEDIENTE, o Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal, iniciou por informar, ter recebido a Convocatória para uma Reunião do Conselho 

Municipal de Segurança, que se realizou no dia 17 de Janeiro, tendo igualmente sido realizada, 

no âmbito desta mesma temática, uma Reunião conjunta da Câmara Municipal, ACIB, Junta de 

Freguesia de Oiã e GNR, por forma a analisar a melhor forma de responder ao problema da 

segurança na Freguesia de Oiã. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais informou, ter recebido de todos os Presidentes de Assembleia de Freguesia, à 

exceção de Oiã, aquilo que os respetivos órgãos entenderam importante e oportuno sobre a 

Reforma Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu a conhecer a todos os presentes, ter sido acordado pela Comissão Permanente, 

que as Propostas que surjam no Período Antes da Ordem do Dia das Assembleias Municipais 

serão recebidas, apresentadas e votadas, sendo ainda considerado que, as Propostas 

apresentadas no Período da Ordem do Dia que sejam do âmbito da Assembleia Municipal, 

poderão ser apresentadas, discutidas e votadas, exceto, se um qualquer Membro da 

Assembleia Municipal, considere que não está em condições de votar aquela mesma Proposta 

e aí deverá ser retirada e apresentada para votação na Sessão da Assembleia Municipal 

seguinte. Mais disse que se a Proposta versar sobre um assunto que seja da competência da 

Câmara Municipal, somente poderão ser aceites pela Mesa, como sendo Propostas de 

Recomendação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu ainda a conhecer aos Membros da Assembleia Municipal, ter sido aprovado por 

unanimidade dos Membros da Comissão Permanente, que aquando da realização daquelas 

Reuniões, os mesmos terão direito ao pagamento de senhas de presença. ---------------------------  

 ----------- Informou ter recebido uma carta remetida pelo Munícipe João Sousa, residente na 

Freguesia do Troviscal, tendo solicitado à 2.ª Secretária da Mesa que procedesse à sua leitura.  

 ----------- 2.ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal MARIA INÊS MARTINS PATO – 
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procedeu à leitura do ofício remetido pelo Munícipe João Sousa: -----------------------------------------  

 ----------- “… O público é de todos ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O privado só de alguns ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O grupo de utentes dos serviços públicos de Oliveira do Bairro, reunido no passado 

dia 20 de Dezembro analisando a situação no que se refere aos cuidados de saúde no 

Concelho, congratula-se que de novo tenha sido aberta aos utentes que precisam a Unidade de 

saúde familiar do Troviscal. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------- Continua este grupo de utentes a lembrar ao executivo camarário pelo prometido, ou 

seja executar o projeto existente, para melhoramento do exterior desta unidade de saúde da 

vila. ------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Fizemos uma apreciação do horário e serviços aos utentes, as reclamações muitas 

que nos dirigem, em relação não só ao aumento das taxas moderadoras, em todos os serviços, 

como a frágil qualidade dos mesmos a existir. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Existe a nosso ver má coordenação em relação ao escalonamento dos profissionais 

de saúde, visto na quadra natalícia, por motivos de férias e doença deste pessoal, não existia 

nas vésperas de Natal e depois, médicos no Troviscal, Mamarrosa estava encerrado. Bustos só 

tinha enfermeira. Quanto ao SAP foi reduzido o seu atendimento ao público das 20 às 23 horas. 

 ----------- Apela-se aos responsáveis deste sector, da saúde no nosso Concelho, que devido ao 

aumento das taxas moderadoras nas urgências, ira haver um maior fluxo de doentes aos 

centros de saúde mais próximos, em muitos casos encontrando os serviços fechados ou sem 

pessoal médico. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Também foi analisado a situação económica das populações mais carenciadas e 

devido ao aumento dos bens e serviços lançados pelo governo, na continuação do 

agravamento social que se verifica sempre aos mesmos de sempre. Ou seja, nos baixos 

salários, nas pensões mais baixas, ficamos com muitas dúvidas em relação ao que o Executivo 
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chama de isenções para o sector da saúde, a reclamar pelos utentes, em que moldes se 

encontra e muitos irão não recorrer a esta isenção, pois não será assim tão fácil recorrer à 

mesma.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E mesmo que recorram até ela ser aceite irá certamente decorrer muito tempo. ---------  

 ----------- Alertarmos que com tudo isto muitos dos doentes não irão procurar o seu médico de 

família, ficando em casa a pensar que a coisa passe e em muitos irá trazer agravamento à 

saúde dos mesmos, trazendo mais custos depois no seu internamento. --------------------------------  

 ----------- O grupo de utentes achou por bem realizar um encontro com a população interessada 

para debater estes casos em relação à saúde e outros assuntos que lhe digam respeito para o 

mês de Fevereiro sem data marcada para já, apelando pois à sua participação. ---------------------  

 ----------- Continuamos a exigir que no Concelho exista uma Unidade de Saúde Base S.U.B., 

para que nela seja feita pequenas cirurgias, como e bem faziam no SAP, facilitando assim o 

sinistrado em recorrer a este serviço, pois como quem conhece as urgências, para estes tipos 

de atendimento são demoradas, o que aumenta o sofrimento e o desalento. --------------------------  

 ----------- Como difícil se torna o regresso do doente pois como sabemos o 112 leva mas não 

devolve.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O nosso povo não foi o causador da chamada crise, foi o desgoverno de um ataque a 

um modelo social que muito bem servia as populações e que agora tem que pagar os erros 

acumulados e de favorecimentos dos privados que cada vez que os governos agravam os 

serviços públicos esfregam as mãos de contentes. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Continuamos vigilantes, pois como a Dr.ª Ana dizia numa entrevista a um jornal 

distrital, “que oliveira do bairro era dos concelhos mais carenciados em serviços de saúde aos 

seus utentes". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Este grupo deseja um bom ano de 2012 com muita saúde, esperança no futuro e 
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algum dinheiro e que este agravamento social económico seja de reflexo aos que acrescentam 

na palavra e obra de Cristo ou transformação humana, e que quando se luta nem sempre se 

ganha, quando não se luta perde-se sempre …” ---------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – informou ter recebido, da parte do Chefe de Gabinete da Ministra da Agricultura, do 

Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, um ofício, o qual solicitou ao 1.º Secretário 

que procedesse à sua leitura. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1.ª Secretário da Mesa da Assembleia Municipal GILBERTO MARTINS DA ROSA – 

procedeu à leitura do ofício remetido pelo Chefe de Gabinete da Ministra da Agricultura, do Mar, 

do Ambiente e do Ordenamento do Território: ------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… ASSUNTO: Prospeção e Pesquisa de depósitos Minerais de Caulino no Concelho 

de Oliveira do Bairro ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em resposta ao V. Oficio n.º 67, de 13 de Dezembro de 2011, informo V. Exa do 

seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Consultadas as unidades orgânicas da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional (CCDR) com competências nas áreas do ambiente e do ordenamento do território, 

constatou-se não existirem quaisquer antecedentes relativos a empresa referida para a 

prospeção e pesquisa de caulino no concelho de Oliveira do Bairro. -------------------------------------  

 ----------- O assunto em causa versa uma autorização de prospeção e pesquisa de caulino 

(depósito mineral - abrangido pelo Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de Março), sendo da 

competência exclusiva da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) a atribuição de tal 

licença. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por outro lado, e pelo facto de ainda não estar em causa a exploração efetiva do 

depósito mineral (caulino), não há lugar a consulta da CCDR, quer em termos de Avaliação de 

Impacte Ambiental (AIA), uma vez que a atividade de pesquisa de recursos geológicos não se 
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encontra elencada no Diploma AIA, quer em termos de licenciamento, visto que apenas está 

prevista a consulta da CCDR quando há lugar a pesquisa de Massas Minerais (recurso 

abrangido pelo Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, alterado e republicado pelo D.L. n.º 

340/2007, de 12 de Outubro). ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esperando que a informação transmitida se revele útil, mantemo-nos à disposição 

para qualquer esclarecimento adicional tido como necessário …” ----------------------------------------  

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

SANTOS – informou ter recebido, da parte do Presidente da Assembleia Municipal de 

Estarreja, Dr. Paulo Braga, uma Moção sobre a Reforma da Administração Local, aprovado 

numa Assembleia Municipal realizada naquele Município, solicitando à 2.ª Secretária da Mesa 

que procedesse à sua leitura. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

procedeu à leitura do ofício remetido pelo Munícipe João Sousa: -----------------------------------------  

 ----------- “… Moção -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Portugal assinou com a denominada "Troika" um acordo de apoio financeiro que, entre 

muitas outras medidas, prevê a "redução de autarquias" (Municípios e Freguesias). ----------------  

 ----------- O Governo decidiu avançar com uma proposta de Reforma da Administração Local 

assente em 4 eixos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. Setor Empresarial Local; ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2. Organização do Território; ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3. Gestão Municipal, Intermunicipal e Financiamento; --------------------------------------------  

 ----------- 4. Democracia Local. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dando corpo a esta proposta, 0 Governo elaborou o "Documento Verde da Reforma 

da Administração Local" que contém os princípios da reforma, os seus objetivos e propostas 
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para serem aprovadas até ao final do primeiro semestre de 2012 e com profundos impactos no 

próximo ato eleitoral para as Autarquias Locais. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Se por um lado se admitem como suscetíveis de alteração os eixos do Setor 

Empresaria Local, Gestão Municipal, Intermunicipal e Financiamento e a Democracia Local; por 

outro, a ideia de reduzir o número de freguesias para metade, com critérios impercetíveis para 

a maioria dos cidadãos, revela desconhecimento da importância das freguesias e um residual 

impacto orçamental. Decorre daqui que esta uma ideia inaceitável, desrespeitadora das 

autarquias e da realidade territorial nacional.--------------------------------------------------------------------  

 ----------- Desta forma e no que respeita ao eixo relativo a Organização Territorial constante do 

Documento Verde da Reforma da Administração Local, a Assembleia Municipal de Estarreja 

delibera:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. Rejeitar em absoluto os critérios propostos no "Documento Verde da Reforma da 

Administração Local" para a reorganização territorial e administrativa das freguesias, que tem 

especial impacto em quatro das sete freguesias do município de Estarreja (Beduido, Pardilhé, 

Salreu e Veiros), que estão perfeitamente estabilizadas territorial e administrativamente desde 

1928;----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2. Apoiar as tomadas de posição públicas e deliberativas das freguesias do município;  

 ----------- 3. Solicitar ao Governo uma ponderação cuidada de qualquer novo desenho territorial, 

sublinhando a importância de um diálogo estreito com as autarquias. -----------------------------------  

 ----------- Desta deliberação deverá ser dado conhecimento a: todos os órgãos das Freguesias 

do Municípios de Estarreja; todos os órgãos dos municípios do distrito de Aveiro; todos os 

órgãos da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro; a Associação Nacional de 

Freguesias; a Associação Nacional dos Municípios Portugueses; o Sr. Presidente da Republica; 

a Sra. Presidente da Assembleia da Republica; os Presidentes dos grupos Parlamentares dos 

Partidos Políticos com assento na Assembleia da Republica, o Sr. Primeiro-Ministro; o Sr. 
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Ministro-adjunto e dos Assuntos Parlamentares; Secretário de Estado da Presidência do 

Conselho de Ministros e o Sr. Secretário de Estado de Administração Local e Reforma 

Administrativa …” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – no que respeita a um artigo publicado no “Jornal da Bairrada” em 2 de Fevereiro de 

2012 intitulado “Oliveira do Bairro ocupa o último lugar no desempenho dos Municípios”. ---------  

 ----------- Como Presidente da Assembleia Municipal ficou algo preocupado, tendo de imediato 

procedido a uma averiguação para verificar se tal corresponderia à verdade. -------------------------  

 ----------- Em conversa havida com o Presidente da Câmara, este informou que já estava a 

analisar os dados, tendo apresentado um resumo sintético comparativo com dois dos 

Municípios que eram citados, Seixal e Oliveira de Azeméis, no que a Despesas com Pessoal, 

Receita Total, Despesa Corrente e Despesa Total diz respeito, tendo sido calculados os 

respetivos rácios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que, essa mesma análise demonstrou o inverso daquilo que constava do 

título da notícia, ou seja, o que sucede é que Oliveira do Bairro é o melhor dos três Municípios 

analisados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Municipal, informou que se iria proceder à aprovação da Ata da Sessão da Assembleia 

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

tendo questionado se tinham algum reparo a fazer em relação à Ata em questão. -------------------  

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

palavra, relativamente à Ata da Sessão de 9 de Dezembro de 2011, foi a mesma colocada à 

votação.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efetuada que foi a Votação, a Ata, datada de 9 de Dezembro de 2011, foi Aprovada 

por Maioria, com 1 Abstenção. ------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Seguidamente, informou que se iria proceder à aprovação da Ata da Sessão da 

Assembleia Municipal Extraordinária de 2 de Dezembro de 2011, remetida a todos os Membros 

da Assembleia Municipal, tendo questionado igualmente se havia algum reparo a fazer em 

relação à Ata em questão. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Após ter sido solicitada uma pequena correção por parte do Membro André Chambel, 

e não havendo mais nenhum Membro da Assembleia Municipal que desejasse usar da palavra, 

foi a Ata da Sessão de 9 de Dezembro de 2011 colocada à votação. ------------------------------------  

 ----------- Efetuada que foi a Votação, a Ata, datada de 9 de Dezembro de 2011, foi Aprovada 

por Maioria, com 4 Abstenções. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

solicitado à 2.ª Secretária que tecesse algumas considerações relativamente ao presente ponto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Assembleia Municipal e não poderão dizer respeito às matérias da Ordem do Dia.------------------  
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 ----------- A mesa da Assembleia, se tiver possibilidade para tal, esclarecerá o interessado 

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

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

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

 ----------- Informa-se ainda que todas as últimas quintas-feiras do mês pelas 14H30, é realizada 

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

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

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

SANTOS – questionou o público presente, a fim de verificar se alguém desejava intervir, o que 

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

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

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

questionado os Membros que pretendessem intervir neste assunto se inscrevessem, sendo 

seguidamente dado o uso da palavra ao primeiro interveniente.-------------------------------------------  

 ----------- MARIA INÊS MARTINS PATO – deu os parabéns ao Executivo Municipal, pela 

conclusão das adjudicações dos Polos-Escolares, tendo cumprido o que prometeu aos 

Eleitores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Com o culminar das adjudicações, referiu ter-se ficado finalmente a conhecer a 

posição dos Partidos da Oposição. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à posição assumida pelo CDS/PP e mais concretamente pelo seu 

Presidente da Comissão Política Concelhia, que em 2008 escreveu um artigo sobre este 

assunto, onde considerava que se deveriam construir apenas 4 Polos-Escolares, Oliveira do 

Bairro, Oiã, Mamarrosa-Troviscal e Palhaça-Bustos. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre esta situação, referiu que lhe subsiste a dúvida em relação a dois dos Polos, 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 10.02’12   17|56 

Mamarrosa-Troviscal e Palhaça-Bustos, mais concretamente, em qual das Freguesias iria ser 

construído esse mesmo Polo-Escolar, não tendo, até à presente data sido dada resposta a esta 

questão, ou sequer quais os critérios subjacentes a essa mesma escolha de localização e muito 

menos, como é que o líder do CDS/PP iria explicar às populações de uma determinada 

Freguesia, que a opção de construção de uma obra daquela dimensão e investimento, deveria 

ser levado a efeito na Freguesia vizinha, congratulando-se pelo facto de o Executivo Municipal 

ter entendido que deveria ser construído pelo menos um Polo-Escolar em cada uma das 

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

 ----------- No que respeita ao terreno adquirido para receber o no Polo-Escolar da Mamarrosa, 

informou ter sido mencionado que o mesmo tinha sido o mais caro de todos, contudo, pelo que 

teve oportunidade de conhecer, a média de custo de terrenos em Bustos foi de 30,00 € (trinta 

euros) por metro quadrado, tal como no Troviscal, tendo na Mamarrosa a média sido de 22,39 € 

(vinte e dois euros e trinta e nove cêntimos) por metro quadrado. ----------------------------------------  

 ----------- Referiu que na última Reunião de Câmara, foi dado a conhecer que o Partido 

Socialista não iria construir o Pólo Escolar na Freguesia da Mamarrosa, nem o de Oiã Poente, 

reconhecendo contudo, que tendo em atenção que em todas as Freguesias foi construída uma 

nova Escola, também a Mamarrosa teria o direito de ali ser construído um novo equipamento. --  

 ----------- No que respeita à construção do Polo-Escolar de Bustos e a todo o processo judicial a 

que esteve sujeito, deu a conhecer as particularidades dos Tribunais Administrativos e mais 

concretamente do Supremo Tribunal Administrativo, que é independente, imparcial e soberano.  

 ----------- Confessou não entender que se afirme que “sete juízes não dão razão à Câmara, mas 

ela ganha o processo” e que não se entende do ponto de vista jurídico, tendo-se colocado em 

causa o poder judicial e se assim for, está tudo em causa e está-se a viciar a opinião pública. --  

 ----------- Recordou que em Tribunal de 1.º Instância, um juiz o Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Aveiro, deu razão à firma Encobarra, seguidamente e porque o Executivo Municipal entendia 
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que não tinha cometido qualquer ilegalidade, recorre para o Tribunal Central Administrativo do 

Norte, onde três juízes dão razão à firma Encobarra e mais uma vez o Executivo recorre para o 

Supremo Tribunal Administrativo, em que sete juízes deram razão à Autarquia. ---------------------  

 ----------- Considera que na política não pode valer tudo, terá sempre de se defender a verdade 

e dá-la a conhecer a quem os elege, não podendo viciar-se a opinião pública com inverdades. -  

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

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

 ----------- “… Os elementos que compõe a bancada do Partido Socialista, desejam em primeiro 

lugar apresentar condolências ao Ex-vereador desta Câmara Municipal e atual Presidente da 

Comissão Política Concelhia do PPD/PSD, Sr. António Mota, pela morte trágica da sua filha. ---  

 ----------- Senhor Presidente, todos os presentes sabem que o edifício público já foi inaugurado, 

porém não saberemos todos, por certo, porque razão as obras do mesmo ainda não se 

encontram totalmente finalizadas, refiro-me concretamente ao seu exterior, à drenagem das 

águas pluviais, á escadaria traseira, etc., a bancada do Partido Socialista solicita que V. Ex.ª 

informe das razões que obstam terminar de uma forma definitiva aquela obra. Aproveitamos 

para saber das razões porque a Conservatória do Registo Predial ainda se encontra a prestar 

serviços debaixo da escadaria deste edifício. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- A bancada do Partido Socialista, teve conhecimento de uma inundação no novo Pólo 

Escolar de Oliveira do Bairro, a qual ocorreu num fim-de-semana, tendo a água permanecido 

nas áreas inundadas até segunda feira, seria bom esta Assembleia saber um pouco mais em 

pormenor o que se passou, uma vez que o Pólo Escolar do Troviscal, parece estar com alguns 

problemas idênticos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É de grande interesse para a Bancada do Partido Socialista, saber se o “Centro de 

Novas Oportunidades do Concelho de Oliveira do Bairro”, corre o risco de ser encerrado, trata-

se de uma valência de ensino que abriu as suas portas à mais tempo que o de Anadia e ao 
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mesmo tempo que o de Águeda, o qual tem prestado um bom serviço aos munícipes deste 

Concelho e continuará a ser importante no futuro para todos aqueles que pretendem elevar o 

seu nível de conhecimentos académicos. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Também gostaríamos de ter informações atualizadas, sobre como decorrem as obras 

na “rua das Obras Sociais da Mamarrosa”, se vai haver Jardim á frente do IEC da Mamarrosa e 

também sobre o que vai acontecer no espaço envolvente ao Pólo Escolar do Troviscal.-----------  

 ----------- O Plano Diretor Municipal, tem estado na agenda deste executivo e é de grande 

importância para o Concelho e para todos os munícipes que este passe da teoria á prática, por 

isso, serão sempre bem-vindas boas notícias. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Temos em nosso poder alguma informação sobre a suspensão da aplicação do 

“Regulamento de cobrança de taxas de extração e transporte de inertes”, solicitamos ao Sr. 

Presidente informação pormenorizada sobre este Regulamento e a sua atual aplicabilidade no 

Concelho (não consegui encontrar este Regulamento na página Web do Município).   -------------  

 ----------- Outro assunto que nos merece preocupação é o facto desta vaga de frio estar a afetar 

toda a população de Portugal, mas muito em particular os nossos idosos e crianças, pelos 

quais devemos ter toda a atenção, acompanhando pessoalmente e de forma estratégica e 

eficaz a “solidão” dos idosos, divulgando o “manual de boas práticas” por toda a população e 

Instituições do Concelho. Acreditamos que tudo esteja a ser considerado e que o trabalho de 

casa deste executivo tenha sido feito, contudo nunca é demais perguntar se algo mais não 

pode ser feito, nomeadamente a utilização da pulseira da “Tele-Assistência”, que já não é 

novidade noutros Municípios, será que tem cabimento no de Oliveira do Bairro? --------------------  

 -----------  Sr. Presidente da Junta de Oiã, Sr. Dinis Bartolomeu, uma vez mais volto a solicitar-

lhe que tenha em conta a falta da Toponímia e da limpeza da rua da empresa Duarte & Vieira e 

também do prometido para a rua Quinta dos Duartes. -------------------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente, é importante para nós sabermos algo mais sobre o ponto da situação 
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sobre o novo Centro de Saúde de Oliveira do Bairro, nunca será demais sabermos se é para 

andar para diante ou não, assim como o Quartel da GNR. --------------------------------------------------  

 ----------- Algo que nos tem suscitado a curiosidade são os “Semáforos última Geração para o 

Facho”, é sempre bom estarmos conveniente informados sobre as novas tecnologias, para 

passarmos essa informação a toda a população do Concelho, assim sendo, Sr. Presidente 

agradecemos-lhe que, se souber, nos transmita algo sobre a sua funcionalidade e até da sua 

operacionalidade no terreno …” -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – no que respeita à 

notícia publicada no “Jornal da Bairrada” relativamente ao ranking dos Municípios, considerou 

que deve ser uma efetiva preocupação, tendo em atenção o facto de os próprios serviços 

municipais terem feito uma análise sobre aquela mesma temática, solicitou que os mesmos 

pudessem ser disponibilizados aos Membros da Assembleia Municipal e de forma a que a 

própria população possa ser igualmente elucidada, tanto mais que, não houve nenhuma 

refutação pública daquela notícia. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que à Reforma Administrativa diz respeito, recordou que Oliveira do Bairro, pelos 

critérios previstos do Documento Verde, não iria perder qualquer Freguesia, contudo, houve 

uma alteração dos critérios com a apresentação do Projeto de Lei 44/12 e muito embora não 

esteja muito bem definido como é que serão aplicados esses mesmos critérios, constata-se que 

Oliveira do Bairro correrá o risco de perder duas Freguesias. ----------------------------------------------  

 ----------- Tendo em atenção a premência deste assunto, solicitou ao Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, que considerasse colocar à votação, a proposta que o CDS/PP 

apresentou na Sessão da Assembleia Municipal Extraordinária de Oiã, para criação de uma 

Comissão de Acompanhamento deste assunto, a menos que, a Mesa considere que este é um 

assunto que pode integrar a Sessão da Assembleia Municipal Extraordinária, em que será 

discutido o assunto da adesão à Associação de Municípios do Carvoeiro. -----------------------------  
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 ----------- Recordou que a Assembleia Municipal irá ser a principal responsável pela indicação à 

Assembleia da República da forma como o Concelho irá ficar organizado em termos de 

Freguesias, muito embora a Câmara Municipal possa apresentar uma Proposta e efetuada a 

respetiva consulta a cada uma das Assembleias de Freguesia. Caso a Assembleia Municipal 

não dê qualquer opinião, haverá um órgão técnico que irá indicar a forma de organização futura 

e depois ou se aceita ou não. Se não for aceite é imposto. -------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que se a iniciativa de agregação não partir do Município, os novos órgãos 

que irão gerir as novas Freguesias agregadas, irão ser prejudicadas financeiramente, uma vez 

que ficarão sem o acréscimo de 15% nas transferências por parte do Estado. ------------------------  

 ----------- Considerou que, pela forma como foram definidos os novos critérios, a única 

Freguesia do Concelho que fica salvaguardada, é a Freguesia de Oliveira do Bairro. --------------  

 ----------- CLARA MARIA DE JESUS OLIVEIRA PERALTA – entregou a sua intervenção por 

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

íntegra. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Na Reunião da Comissão permanente da Assembleia Municipal de Oliveira do 

Bairro, realizada na Junta de Freguesia de Oiã no passado dia 26 de Outubro, a questão da 

segurança foi uma das preocupações que mereceu maior destaque por parte da maioria dos 

intervenientes, nomeadamente a Segurança na Zona Industrial de Oiã. --------------------------------  

 ----------- Na altura foi dado a conhecer que tinha sido criada uma comissão para acompanhar 

esta temática, tendo na passada quarta-feira, ocorrido uma reunião em Oiã, promovida pela 

Camara Municipal de Oliveira do Bairro, Junta de Freguesia de Oiã e ACIB, onde estiveram 

presentes também a GNR, Guarda Noturno, Membros do Conselho Municipal de Segurança e 

empresários da referida Zona Industrial, para debater as "Questões de Segurança na Zona 

Industrial de Oiã". -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta reunião, foi precedida de um Ievantamento efetuado na referida Zona Industrial, 
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promovido pela Camara e ACIB, com o intuito de a caracterizar e auscultar os empresários 

relativamente as questões de insegurança, para, fundamentadamente, o assunto poder ser 

discutido e analisado. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Do referido Ievantamento, parece-me importante ressalvar os seguintes elementos, 

apresentados na passada quarta-feira: ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Número de Empresas identificadas: 103 -------------------------------------------------------------  

 ----------- Total de Colaboradores: 1566 ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 65% das Empresas sediadas na ZI de Oiã, consideram que a mesma não é segura ---  

 ----------- 57% das empresas referiu que já foi assaltada -----------------------------------------------------  

 ----------- 39% Consideram que o principal problema de segurança da ZI de Oiã é a falta de 

policiamento e 22% a Comunidade de Etnia Cigana ----------------------------------------------------------  

 ----------- 81% das empresas afirmaram que se sentiriam mais seguras se houvesse vigilância 

permanente na ZI de Oiã através do Serviço de Guarda-noturno, mas quando questionadas se 

estariam dispostas a comparticipar financeiramente para este serviço, apenas 49% 

responderam que Sim, 16% que não e 35% não responderam. -------------------------------------------  

 ----------- Mereceu-me uma especial atenção, os dados apresentados pela GNR, segundo os 

quais de 2010 para 2011, se tinha verificado uma diminuição de crimes na freguesia de Ola (de 

191, para 181). Depois de ouvir os empresários presentes, foi fácil concluir que efetivamente, o 

que diminuiu, foram as participações de ocorrências junto da GNR, uma vez que estes 

consideram que as mesmas representam apenas perda de tempo não tendo qualquer efeito 

prático, pelo que muitos não as fazem. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi feito um forte apelo por parte de todas as entidades presentes, da necessidade de 

inverter esta situação e que todos apresentassem queixa, aquando de ocorrências, porque 

embora como alguém referiu "o importante não é discutir estatísticas, é chegar a conclusões”, a 
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estatística também é importante neste caso, para definir padrões e permitir um aumento de 

efetivos e de patrulhas. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No final da reunião, ficaram em aberto as possibilidades de uma avença comum com o 

guarda-noturno, tendo a Câmara mostrado a sua disponibilidade para colaborar na 

comparticipação desta situação, bem como a possibilidade de se fechar algumas das artérias, 

num sistema de condomínio, a determinadas horas da noite e fim-de-semana, situação que a 

Camara ficou também de analisar. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta iniciativa foi sem dúvida um passo multo importante na tentativa de encontrar 

uma solução conjunta para este problema, tendo sido uma oportunidade para todas as partes 

se poderem manifestar e expressar a sua opinião quanto a meIh0r forma de prevenir/resolver 

as questões de insegurança na ZI de Oiã. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Camara, a ACIB e GNR estão no caminho certo mas falta um maior envolvimento 

por parte dos empresários porque só com o contributo de todos se pode reforçar a segurança 

na ZI de Oiã. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por fim só uma pequena nota relativamente a realização este ano, a semelhança do 

ocorrido no ano passado, do VIVA AS ASSOCIAÇÕES, em paralelo com a FESTA DA 

CRIANÇA, o que é sem dúvida uma mais-valia para as duas atividades. A Festa da Criança 

deve continuar a merecer uma especial atenção por parte da Câmara pois é sem dúvida um 

certame que diferença Oliveira do Bairro pela positiva …” --------------------------------------------------  

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

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

íntegra: -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Cumpre-me enquanto Líder da Bancada do Partido Social Democrata nesta 

Assembleia e, infelizmente, pela segunda vez num curto espaço de tempo, fazer o papel que 

desejaria nunca necessitasse de ser desempenhado, por mim ou por qualquer outro membro 
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desta Assembleia, mas que se impõem porque é justo, porque é merecido. ---------------------------  

 ----------- Quero aqui, em nome da Bancada do PSD e sei porque este assunto foi tratado na 

Comissão Permanente, que estou acompanhado pelas Bancadas do PS e do CDS/PP, deixar 

aqui um abraço de solidariedade e de conforto ao Sr. António Mota, Presidente da Comissão 

Política de Secção do Partido Social Democrata e pessoa cuja ligação ao Municipalismo e aos 

seus Órgão é evidentemente relevante e pública, dizia eu, deixar um abraço pela tragédia que 

se viu forçado a viver. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A perda de um filho por parte de um pai será certamente uma dor imensurável e 

representará uma perda insuperável que todos nós acompanhamos na dor mas não a podemos 

entender nem quantificar.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A nós que, com o Sr. Mota, travamos combates, como aliados ou adversários, aqui ou 

noutros fóruns, resta-nos deixar, no mais importante órgão do poder autárquico um abraço forte 

e uma certeza, a que contará sempre com a nossa solidariedade e o nosso apoio para que, na 

medida do possível, a vida continue com a alegria, a força e a dinâmica que o Sr. Mota nos 

habituou …” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- MANUEL AUGUSTO MARTINS – entregou a sua intervenção por escrito à Mesa da 

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

 ----------- “… Na última reunião do concelho municipal de segurança no dia 17 de Janeiro foi 

analisado a situação da criminalidade no concelho sendo dado a conhecer pelos comandantes 

dos postos da GNR de Oliveira do Bairro e de Bustos, qual a situação desde 2009 ate 2011 e 

pelos dados deles até tinha vindo a diminuir, talvez também, por falta de muitos assaltos não 

serem participados, porque por vezes as pessoas tem medo de retaliações ou pensam que não 

vale nada fazer a participação, mas devem participar sempre porque todas as analises são 

feitas por números, de participações. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E infelizmente na Palhaça este início de ano tem sido dramático situação que eu já 
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alertei, mas nunca é de mais nos falarmos nesta situação, que infelizmente é um dos grandes 

flagelos da nossa sociedade, Ievando poupanças para o dia a dia, muitas vezes para comprar 

uma prenda aos netos e Ievando bens com grande valor sentimental, o que mais me chocou e 

me preocupou foi que alguns destes assaltos foram com violência a pessoas idosas que vivem 

sozinhas em casa, principalmente durante a noite, porque durante o dia são acompanhadas 

pelos filhos ou vão ate ao centro de dia. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para combater o crime todos temos de colaborar, a redução do risco e o medo do 

crime diz respeito a todos. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- À polícia a cada um de nós e as comunidades de que fazemos parte, o que temos de 

fazer é tornar a vida difícil aos criminosos. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Porque para mim a maior crise que existe é social e de valores, respeito uns pelos 

outros, isto sim faz com que este tipo de gente faça este tipo de crimes …” ---------------------------  

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

SANTOS – referiu que a Mesa da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro se associa ao 

sentimento de pesar, prestado pelos três líderes das Bancadas da Assembleia Municipal, ao 

senhor António Mota pela perda irreparável da sua filha Filipa. --------------------------------------------  

 ----------- JORGE DA COSTA GRANGEIA – referiu ter tido conhecimento de problemas no 

abastecimento de água, por parte da AdRA, à Freguesia de Bustos, tendo havido diversas 

queixas relativamente à má qualidade em que a mesma se encontra, tendo questionado que o 

Executivo Municipal tem conhecimento desta situação e que tome as devidas providências 

junto da AdRa para que esta entidade solucione os problemas, porque, apesar das queixas dos 

Munícipes de Bustos, a mesma ainda não resolveu os problemas. ---------------------------------------  

 ----------- Referiu que ninguém pode ficar satisfeito com os atrasos na construção dos novos 

Polos-Escolares, decorrente dos processos judiciais. --------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu ainda que o País se encontra numa situação de grande dificuldade, em 
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consequência das decisões políticas de sucessivos governantes, que fizeram e gastaram sem 

olhar às consequências futuras. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

manifestou a sua solidariedade ao Presidente da Comissão Política Concelhia do PPD/PSD, 

associando-se igualmente ao voto de pesar manifestado na presente Sessão da Assembleia 

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

 ----------- A respeito da notícia publicada no “Jornal da Bairrada”, referiu não ser necessário 

dizer nada para que o público saiba, uma vez que os Munícipes do Concelho sabem que 

aquela notícia só pode ser uma mentira, tanto mais que dá para perceber no fim da notícia que 

os rácios, que foram tidos em consideração, estão mal, uma vez que não se poderá ser dos 

melhores em termos de produtividade e dos piores em termos de despesas com pessoal, 

lamentando que pessoas responsáveis não se deem conta que o Município de Oliveira do 

Bairro não é o último, antes pelo contrário, face ao primeiro que é evidenciado, é melhor, muito 

melhor que esse primeiro em todos os rácios. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Agradeceu as palavras do Membro Inês Pato, concordando que se apelide de 

barbaridade jurídica alguns comentários que foram feitos relativamente ao facto de ter sido 

dada razão ao Município, no que à construção do Polo-Escolar de Bustos diz respeito. -----------  

 ----------- Informou que os Serviços da Conservatória ainda se mantêm nos Paços do Concelho, 

com certeza pelo facto de ainda não terem verbas e orçamento para tratar da respetiva fração, 

apesar das insistências da Câmara Municipal.------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita aos Arranjos Exteriores do Edifício Público, informou que alguns dos 

trabalhos não faziam parte da empreitada, mas antes das obras da Alameda. ------------------------  

 ----------- Em relação à inundação no novo Polo-Escolar de Oliveira do Bairro, informou ter 
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rebentado um cano e que o caso foi participado ao seguro após a competente reparação. -------  

 ----------- Em relação ao Polo-Escolar do Troviscal, relembrou que é a mesma empresa que 

construiu o Polo-Escolar de Oliveira do Bairro e tendo em atenção que o Executivo Municipal é 

extremamente exigente nas inspeções e no rigor em que são empregues os dinheiros públicos 

e por conseguinte, tem-se obrigado a que as reparações sejam efetuadas antes da receção da 

obra, contrariamente do que seria vontade do empreiteiro. -------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou ainda que, após quatro ou cinco vistorias conjuntas, teve de se recorrer 

por duas vezes a aparelhos robotizados para entrarem pelos canos de saneamento com vista a 

detetarem eventuais problemas, o que veio a suceder. ------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que a continuação da beneficiação da Rua das Obras Sociais irá prosseguir 

muito brevemente, tanto mais que já houve tempo suficiente para que houvesse entendimento 

com alguns dos proprietários nas cedências das parcelas, pelo que se irá fazer o que se puder. 

Poderá não ficar tão bem reabilitada, mas ficará o melhor que o Executivo Municipal for capaz 

de realizar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à suspensão da cobrança das taxas de exploração de inertes, referiu não 

ter havido qualquer suspensão na cobrança das mesmas. --------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que qualquer Membro da Assembleia Municipal terá de obedecer aos 

trâmites necessários quando desejar obter alguns documentos da Câmara Municipal em tempo 

útil, pelo que, referiu desconhecer o que tinha sido solicitado pelo Membro Acácio Oliveira. ------  

 ----------- Relembrou que a Autarquia de Oliveira do Bairro faz muito mais no que respeita ao 

apoio à primeira e à terceira idade do que os Municípios vizinhos e por muito que se faça, 

poder-se-á fazer mais e melhor. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que à construção do Novo Centro de Saúde diz respeito, referiu que assim que 

tiver informações adicionais as dará à Assembleia Municipal, mas aquela é uma obra que 

depende da Administração Central. --------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Relativamente aos semáforos de última geração, referiu que a fonte da notícia do 

“Jornal da Bairrada” é a Estradas de Portugal, dado ser um projeto daquela entidade, pelo que, 

terá de ser a mesma a dar informações relativamente às especificações técnicas. ------------------  

 ----------- Mais uma vez lamentou o facto de um estudo académico ter sido publicitado através 

da comunicação social da forma como foi levado a efeito, sendo que, tendo em atenção os 

rácios do estudo, se poderá facilmente verificar que Oliveira do Bairro se encontra dentro dos 

5% melhores Municípios em termos de produtividade a nível nacional e nos 40% melhores em 

termos de desempenho.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo estado presente na reunião havida em Oiã, relativamente à questão da 

segurança, lamentou a sistemática não comparência por parte dos empresários da Zona 

Industrial de Oiã, uma vez que se todos estivessem unidos com certeza que facilmente se 

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

 ----------- Referiu que na reunião do Conselho Municipal de segurança se referiu que neste 

início de ano tem havido um substancial acréscimo de assaltos, com especial incidência na 

Freguesia da Palhaça, dando a conhecer que o guarda-noturno licenciado para o efeito veio 

renunciar à mesma, uma vez que não ganhava para comer, pelo que, devolveu esta questão à 

população da Palhaça, porque não basta falar é necessário agir e a Autarquia tem agido. --------  

 ----------- Informou os presentes não ter conhecimento de qualquer reclamação relativamente ao 

abastecimento de água em Bustos ou em qualquer outra Freguesia do Concelho, pelo que, se 

algo sucede, gostaria que o Membro da Assembleia Municipal o informasse mais 

pormenorizadamente para que, junto da AdRA, pudesse obter os devidos esclarecimentos. -----  

 ----------- Recordou que as obras de construção dos Polos-Escolares se encontram em 

andamento e irão ser concluídos, sendo certo que as contas do Município continuam em dia, 

com total rigor, sendo um dos principais Municípios do País em termos de pagamentos. ----------  

 ----------- Seguidamente foi solicitado o uso da palavra por parte do Membro Dinis Bartolomeu a 
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fim de prestar um esclarecimento. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- DINIS DOS REIS BARTOLOMEU – esclareceu o Membro Acácio Oliveira que a Junta 

de Freguesia de Oiã está sempre atenta às necessidades, contudo, existem prioridades, pelo 

que não estão esquecidas as pretensões daquele Membro. ------------------------------------------------  

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

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

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

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

informou que a adjudicação da empreitada de arranjos dos Largos Municipais, que consta da 

Atividade Municipal, nomeadamente, junto ao IEC, junto à Escola de Artes, Palhaça, Casa do 

Povo do Troviscal, Largo do Salão e Largo dos Pousios, serão objeto de adjudicação na 

próxima segunda-feira, uma vez que o Relatório Final já se encontra concluído. ---------------------  

 ----------- Em relação às pavimentações para o ano de 2012, brevemente será lançado o 

respetivo Concurso, onde a prioridade será dada à Freguesia de Bustos, seguida da Freguesia 

da Mamarrosa e posteriormente outras Freguesias do Concelho, no seguimento do cabal 

cumprimento do que sempre afirmou a este respeito. --------------------------------------------------------  

 ----------- Informou ainda ter sido deliberado em Reunião de Câmara a aquisição de dois 

terrenos destinados ao Polo-Escolar da Mamarrosa, tendo na mesma Reunião sido deliberado 

a respetiva adjudicação de construção daquele equipamento, dando assim uma resposta cabal 

à Carta Educativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Congratulou os Técnicos da área Jurídica e de apoio à Câmara Municipal, bem como 

os Técnicos das Obras Municipais, pelo bom trabalho no desenvolvimento daquilo que foram as 

sucessivas fases dos processos, sendo que a decisão do Supremo Tribunal Administrativo, veio 

dar razão e com muita força, o trabalho de tantos elementos da Câmara Municipal. ----------------  

 ----------- Em relação à intersecção da Rua do Marmeleirinho com o arruamento para 
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Fermentelos, junto ao Largo do Rêgo, informou ter sido já adjudicada a elaboração do Projeto 

para instalação semafórica. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que na última Reunião de Câmara foi deliberado atribuir as Bolsas de Estudo 

a estudantes universitários para o presente ano letivo, sendo que, o dinheiro investido neste 

último ano ascende a 75.000,00 € (setenta e cinco mil euros), o que demonstra que apesar de 

se cativar muitos milhões de euros por parte do QREN para o Concelho, para além de serem 

levadas a efeito inúmeras atividades, o Executivo Municipal não deixa de apoiar quem quer 

estudar.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu a conhecer que se encontram praticamente todos os terrenos negociados que 

irão ligar em alameda pedonal, desde o novo edifício da Junta de Freguesia de Oiã, Auditório e 

Biblioteca ao Largo do Cruzeiro e que brevemente serão presentes na Reunião do Executivo 

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

 ----------- Informou os presentes ter sido, no último dia do ano, paga a quota inicial à WRC no 

montante de 5.000,00 € (cinco mil euros), e que nunca tinha sido paga, desconhecendo a razão 

pela qual essa mesma quota nunca foi efetuada. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais informou ter assinado, durante a tarde, o Despacho relativo à Tolerância de 

Ponto para o dia de Carnaval, ponderando e não fugindo às suas responsabilidades, uma vez 

que já tinha sido decidido a parceria com uma Prova de Cross que se realiza anualmente na 

Serena, bem como a parceria com os Desfiles de Carnaval de Oiã, contudo e muito embora 

entendendo as razões do Governo, o timing escolhido não foi o melhor uma vez que os 

investimentos já se encontravam todos efetuados, tanto mais que, entende que não haverá 

prejuízo para os Munícipes do Concelho, pelo facto de os Serviços Camarários não se 

encontrarem abertos na terça-feira de Carnaval. ---------------------------------------------------------------  

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

que desejassem usar da palavra, que procedessem à respetiva inscrição, tendo posteriormente 
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dado o uso da mesma ao primeiro interveniente. --------------------------------------------------------------  

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

escrito, que seguidamente se transcreve: ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Mesmo estando certo que vivemos tempos pouco dados à literatura e ainda menos 

à poesia terei que confessar que quando tive conhecimento da decisão do Supremo Tribunal 

Administrativo a dar razão à Câmara Municipal, no caso do Polo Escolar de Bustos, e a seguir o 

Tribunal central Administrativo do Norte dar razão à Câmara Municipal no processo do Polo 

Escolar de Vila Verde, foi precisamente aquele verso do primeiro canto dos Lusíadas “Cesse 

tudo o que a musa antiga canta” a frase que me veio imediatamente à memória. --------------------  

 ----------- Não porque não reconheça o direito dos senhores empresários e da defesa daquela 

que entendem eles ser a sua posição. Não em relação à dita empresa cuja posição me pareceu 

sempre entendível… ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não é essa a musa que entendo deva cessar de cantar, são outras musas e outros 

cantos… Musas antigas e outras, nem por isso tão antigas, essas musas que cantam a 

desgraça, que, do cimo da sua proeminente sapiência intelectual e moral, nesta matéria como 

noutras, adivinhavam já uma infindável lista de consequências altamente penalizadoras para o 

Município, profetizavam graves consequências financeiras, anteviam e, até desejavam, a 

inevitabilidade de uma assunção de consequência e responsabilização politica por parte deste 

Executivo Municipal, do seu Presidente e de todos aqueles que, ao longo destes anos, têm 

estado ao lado deste Executivo, dando convictamente o peito às balas, mantendo-se firmes na 

defesa do Executivo e do seu projeto político pelo qual foram ambos eleitos. -------------------------  

 ----------- Para depois, bem no final, percebermos todos e, mais uma vez, que não há musas 

antigas ou novas, nem cânticos por mais trágicos e angustiantes que sejam, que possam 

suplantar a inabalável e incontornável força dos factos, feitos ações, e das posições feitas 

decisões.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

Sessão da Assembleia Municipal de 10.02’12   32|56 

 ----------- Foi dada razão à Câmara Municipal e, mais do que uma vitoria deste Executivo e 

desta Gestão Municipal, foi uma vitória de todos os munícipes, uma vitória para Oliveira do 

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

 ----------- Os Polos Escolares estão a nascer e não pararam de crescer, não há despesas 

acrescidas para o Município, não há indeminizações e a única consequência política que este 

Executivo pode e deve retirar é a de um retumbante e esclarecedor: Tínhamos razão.-------------  

 ----------- Mas se ouve vencedores, que ouve, também existiram vencidos, esses que agora já 

não cantam “porque valores mais altos se levantaram”…  --------------------------------------------------  

 ----------- Esses que, quais velhos do restelo, tanto profetizaram o fim de um mundo que afinal 

não chegou, essas musas que agora se resignam ao silêncio, deveriam talvez voltar a cantar 

mais uma vez, para assumirem elas as consequências politicas das suas profecias tão 

tristemente erradas, precisamente as consequências que aspiravam ardentemente para este 

Executivo…  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Será que voltarão a cantar? Provavelmente não… ------------------------------------------------  

 ----------- Até porque a música agora é outras Sr. Presidente, ----------------------------------------------  

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

 ----------- O Polo Escolar da Mamarrosa, que musas cantavam que não iria ser construído ai 

está confirmadíssimo (como aliás sempre assumimos simplesmente porque era verdade); -------  

 ----------- A adesão à Associação de Municípios do Carvoeiro-Vouga Águas do Carvoeiro que 

finalmente está tratado que resolve os eventuais problemas de falta de água no nosso 

Município, mais música para os ouvidos, mas música daquela que interessa ouvir enquanto 

outros, feitos musas, cantavam mas não resolviam…Mas iam cantando…  ----------------------------  

 ----------- Cesse tudo o que a musa antiga canta que valores mais altos se levantam… Como o 

da verdade das promessas cumpridas; ou a de ter sucesso na resolução problemas antigos que 
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outros tentaram sem resolver …” -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- MARIA JOÃO CORREIA RODRIGUES – evidenciou a crescente adesão que as 

Piscinas Municipais têm tido, um crescimento, face ao ano anterior que ronda os 11%, o que 

resulta da melhoria da qualidade dos serviços, o que vem contrariar as últimas notícias que tem 

vindo a público, a respeito da ineficiência e falta de qualidade dos Serviços Municipais. -----------  

 ----------- Destacou o facto de ter havido uma franca modernização por parte da Câmara 

Municipal, com uma grande preocupação em informar, transmitir e de se aproximar do 

Munícipe, através de variadíssimos meios de comunicação, nomeadamente nas redes sociais, 

micro site relativo à Alameda, Boletim Municipal, site Municipal, o qual tem tido uma grande 

evolução a nível da informação prestada e do respetivo grafismo. ----------------------------------------  

 ----------- Relembrou que com a crise que Portugal atravessa, as pessoas tendem a focalizar-se 

na sua aldeia, na sua Vila ou na sua Cidade e tendem a aderir ainda mais ao associativismo e a 

fixar-se mais no seu meio, pelo que, participam cada vez mais em atividades acessíveis como 

seja uma caminhada, daí entender que já se esteja no bom caminho para criar a futura 

assistência para as atividades da Casa Municipal da Cultura. ----------------------------------------------  

 ----------- ROSALINA ROSA GRANGEIA FILIPE – a respeito da construção do Polo-Escolar do 

Troviscal, procurou saber quando é que o mesmo poderá entrar em funcionamento e se a 

empresa responsável por tantas anomalias irá pagar alguma indemnização por todos os danos 

causados, decorrente dos erros cometidos aquando da construção daquela infraestrutura. -------  

 ----------- No que respeita ao Polo-Escolar da Mamarrosa, referiu que projetar uma construção 

de uma obra daquela envergadura e resolver somente posteriormente a questão da aquisição 

dos terrenos, pode ter colocado a Autarquia sob pressão, que levou à perda de capacidade 

negocial e assim ter de pagar mais do que deveria, pelas parcelas de terreno necessárias à 

construção do dito equipamento. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à requalificação das Escolas Básicas do 2.º e 3.º Ciclo de Oiã e Oliveira do 
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Bairro, refere a informação que o respetivo concurso se encontra suspenso, aguardando-se que 

o projetista informe sobre os erros e omissões formuladas pelos concorrentes, tendo por 

conseguinte questionado se existe alguma candidatura ao QREN, por forma a assegurar o 

respetivo financiamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Procurou igualmente saber que tipo de intervenção está prevista para a Escola de 

Artes da Bairrada, se é uma intervenção de fundo ou se serão somente arranjos. -------------------  

 ----------- Questionou se já tinham sido resolvidos os problemas havidos com os proprietários 

confinantes com a Alameda, uma vez que a obra se encontra em andamento e poderá 

porventura arrastar no tempo, o que provocará maiores constrangimentos a nível de trânsito. ---  

 ----------- No que ao Centro de Saúde de Oliveira do Bairro diz respeito, referiu que Oliveira do 

Bairro merece e precisa que o Executivo Municipal se empenhe em conseguir que a obra vá 

por diante. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à Feira da Palhaça, procurou saber qual o destino que se está a prever 

para a Feira de Gado. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de Oliveira do 

Bairro, questionou onde é que a mesma será instalada. -----------------------------------------------------  

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

à Mesa da Assembleia Municipal e que seguidamente se transcreve: -----------------------------------  

 ----------- “… Relativamente à atividade municipal que nos foi apresentada, gostaria de fazer 

uma abordagem de alguma informação fornecida e comentar alguns desfechos ocorridos. -------  

 ----------- Assim: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Na página 13, é referido sobre o Centro Escolar do Troviscal (Polo-Escolar), que após 

as vistorias onde foram detetadas diversas anomalias, foi dado um prazo de 10 dias ao 

empreiteiro para proceder às reparações, começando o tempo a contar em 23 de Janeiro. 
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Como este prazo já expirou, gostaria de perguntar ao Sr. Presidente da Câmara, as 

correções/reparações já foram efetuadas, e caso afirmativo para quando se prevê a entrada em 

funcionamento daquela nova Unidade Escolar? ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 28, somos informados sobre o Cartão +65, da divulgação junto dos 

Munícipes, da adesão significativa dos prestadores de serviços a esta iniciativa que visa 

proporcionar um conjunto de benefícios aos mais idosos do nosso Concelho. Para além da 

informação que nos é dada, gostaria de perguntar ao Sr. Presidente da Câmara, se tem 

disponível para informação, quantos Munícipes +65, já solicitaram o acesso a este cartão? ------  

 ----------- Na página 16, é referida diversa atividade em Estradas e Arruamentos, bem como 

outras obras nesse meio ambiente. Sobre este assunto gostaria de questionar mais uma vez o 

Sr. Presidente da Câmara, para a necessidade de implantação de uma ou mais passadeiras 

para peões, no cruzamento com semáforos no Porto Clérigo. ---------------------------------------------  

 ----------- Há cerca de um ano o Sr. Presidente, respondeu que andava uma firma com trabalhos 

de implantação de sinais no asfalto, e que daria instruções para que aquele local fosse 

estudado com vista à satisfação daquela necessidade. Até agora, nada aconteceu, porquê? ----  

 ----------- Nas páginas 8 e 9 e na Unidade de 2.º Grau Administrativa e Jurídica, somos 

informados dos desfechos favoráveis dos processos sobre os Polos-Escolares de Bustos e Vila 

Verde e que opunham a Encobarra e o nosso Município. ---------------------------------------------------  

 ----------- É sem dúvida Sr. Presidente, o desfecho normal, para quem como o Sr. leva a cabo 

um trabalho sério e de rigor. Outra coisa não estaria eu à espera. O mesmo não digo, de muitos 

dirigentes partidários da nossa praça, que tão empenhados pareciam estar na condenação do 

Executivo Municipal (certamente para depois bater palmas) e para quem a decisão/sentença do 

Supremo Tribunal Administrativo, deve ter provocado bastantes amargos de boca que se 

transformaram numa azia bem forte …” --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- DINIS DOS REIS BARTOLOMEU – confessou estar bastante agradado por o 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 10.02’12   36|56 

Executivo Municipal ter levado a efeito uma aposta forte na Educação e por muito que outras 

digam que foi um investimento demasiado avultado, considerou que a aposta na Educação é 

apostar no futuro do País, pois é na Escola que se dá a educação e a formação para o futuro. --  

 ----------- Considerou que os Polos-Escolares de Oiã, Poente e Nascente, estão em bom ritmo 

apesar das contrariedades já havidas, pelo que está bastante satisfeito com esse facto. ----------  

 ----------- No que à beneficiação de arruamentos diz respeito, uma vez que a empreitada já foi 

adjudicada, referiu concordar com a beneficiação da Rua Prof. Martins, contudo, na sua opinião 

teria sido melhor se fosse beneficiada a Rua Dr. Ângelo Graça, uma vez que esta se encontra 

em piores condições, tal como a Rua da Escola C+S poderia ter sido incluída na referida 

empreitada em alternativa à Rua por detrás da Escola Básica Integrada. ------------------------------  

 ----------- Referiu que a construção das novas passadeiras elevadas encontra-se parada, tendo 

questionado quando é que a empreitada para a construção das mesmas irá ser adjudicada. ----  

 ----------- Informou que a notícia publicada no Jornal, a respeito da colocação de semáforos de 

última geração por parte das Estradas de Portugal, resulta da informação que foi prestada pelos 

seus responsáveis decorrente de uma reunião havida com aquela entidade. --------------------------  

 ----------- Informou ainda que irá ser construída uma rotunda no cruzamento da Zona Industrial 

de Oiã, enquanto que, no Facho está fora de questão, sendo que irão ser instalados os tais 

semáforos de última geração. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Confessou-se agradado pelo facto de estarem já negociados os terrenos necessários 

à implantação de uma Alameda pedonal em Oiã. --------------------------------------------------------------  

 ----------- FERNANDO OLIVEIRA HENRIQUES - entregou a sua intervenção por escrito à Mesa 

da Assembleia Municipal e que seguidamente se transcreve: ----------------------------------------------  

 ----------- “… Nas páginas 8 e 9 vêm referidas algumas decisões proferidas pelas Instancias 

Judiciais a favor do Município, sobre os processos relacionados com a construção dos Polos 
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Escolares que se encontram em curso, verificando-se mais uma vez a transparência com que 

são conduzidas as tomadas de posição do executivo municipal em levar por diante os objetivos 

programados em prol do desenvolvimento do concelho. -----------------------------------------------------  

 ----------- Queria contudo realçar a questão que tem a ver com o Processo n.º 35-A/2001 

assinalado na página 8. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Julgo tratar-se de um processo relacionado com uma construção ilegal no lugar de 

Tojeira, freguesia da Palhaça, que acompanhei porque a data era membro desta Assembleia 

Municipal e que aconteceu durante o mandato do Dr. Acílio Gala. ----------------------------------------  

 ----------- Acho estranho que a situação ainda não se encontre resolvida pois envolve não só um 

vereador da Camara como eventualmente alguns funcionários do município. -------------------------  

 ----------- Pela leitura do texto constante na presente Informação, verifica-se que a decisão final 

sobre o assunto ainda decorre, face ao pedido de recurso da decisão já tomada pelo Tribunal a 

favor do Município. Solicitava ao Sr. Presidente da Camara se poderia prestar um 

esclarecimento mais pormenorizado sobre a questão em apreço. ----------------------------------------  

 ----------- Na página 10 é feita mais uma vez alusão a situação relacionada com a empreitada da 

obra da Rua da Banda Filarmónica da Mamarrosa que se encontra paralisada. ----------------------  

 ----------- Perguntava ao Sr. Presidente da Camara se já foi acionado o processo de rescisão do 

contrato com o empreiteiro. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na mesma página é feita uma referência à aquisição do terreno para a construção de 

uma Estação Elevatória, com vista a drenagem de águas residuais na Zona Norte de Oliveira 

do Bairro. Perguntava ao Sr. Presidente da Câmara para quando será executada essa obra, 

para que aquela infraestrutura possa entrar em funcionamento de modo a que seja possível a 

ligação dos ramais provenientes das construções existentes naquele local. ---------------------------  

 ----------- Pagina 14 — Intervenção na Escola de artes da Bairrada: --------------------------------------  
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 ----------- Perguntava ao Sr. Presidente da Camara, que tipo de intervenção vai ter lugar 

naquele equipamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pagina 15 — Nova Alameda da Cidade — Rebaixamento da conduta de gás. -----------  

 ----------- Uma vez que se pretende obter orçamento para a realização desta intervenção, 

pergunto qual a influência dos seus custos relativamente ao valor da adjudicação da 

empreitada para a construção de Alameda. Será que se trata de uma situação que não foi 

contemplada no projeto? …” -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

referiu que o rebaixamento da conduta de gás não estava prevista nem podia estar, uma vez 

que são infraestruturas que se encontram a uma determinada profundidade, no entanto, como 

em alguns locais é necessário proceder a um rebaixamento face ao nível atual e será efetuado 

por questões de segurança, sendo o seu montante com pouca expressão face ao valor da 

empreitada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ao que lhe parece, há pessoas que não sabem ainda o que significa alterar os 

pressupostos que estiveram na base das empreitadas, e todas as obrigações que lhe estão 

inerentes, e por isso não percebem que é muito difícil alterar as estradas que estão previstas 

beneficiar, rescindir o contrato ou sequer parar com a empreitada. ---------------------------------------  

 ----------- Uma das intervenções na Escola de Artes da Bairrada, será levada a efeito de 

imediato, uma vez que não se pretende que o edifício da antiga casa de habitação se continue 

a degradar, consequência da má obra que ali foi executada, pelo que se está a estudar a 

melhor forma de intervir, trocando a eficiência e a durabilidade pelo aspeto. --------------------------  

 ----------- No que respeita à questão da Estação Elevatória, informou ter assinado ontem a 

Escritura de Compra de um terreno, onde será instalada aquela infraestrutura e aberto o 
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arruamento que liga o arruamento que hoje termina na “Estância”. ---------------------------------------  

 ----------- Informou que em relação à empreitada na Mamarrosa, os Serviços Técnicos das 

Obras Municipais e os Serviços Jurídicos encontram-se a tratar do acionamento das Garantias 

Bancárias e tudo o mais que for necessário em relação ao empreiteiro “Pedra e Maia”.------------  

 ----------- No que respeita ao processo 35-A/2001, referiu ser uma situação que teve o seu início 

em 2001, estando para breve uma decisão final, recordando que o atual Executivo Municipal 

procedeu à alteração de alguns elementos do Regulamento do PDM no que aos afastamentos 

diz respeito e que foi em anexo a um dos recursos e que fez com que a Câmara ganhasse esse 

mesmo recurso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou que o trabalho que está a ser levado a efeito em Perrães é digno de 

registo, convidando todos os presentes para que ali passassem para confirmar o que disse. ----  

 ----------- Em relação à questão das passadeiras elevadas, informou que o Executivo irá 

proceder à construção das mesmas, estando a ser recolhida informação junto dos Presidentes 

de Junta e a verificar o verdadeiro efeito daquelas que já foram instaladas nas diferentes 

Freguesias do Concelho, não se pretendendo que haja uma disseminação de passadeiras 

elevadas em todos os arruamentos do Concelho. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Confirmou que a aposta do atual Executivo Municipal na Educação é objetiva, clara e 

oportuna. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita às passadeiras de Porto Clérigo, informou que a empreitada que 

estava na altura no terreno chegou ao seu termo uma vez que a empreitada é aberta por 

quantidades de pinturas efetuadas, tendo esgotado esse mesmo limite, estando os serviços a 

trabalhar na abertura de uma nova empreitada. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à abertura do Polo-Escolar do Troviscal, referiu que a determinação e 

a exigência da Câmara Municipal é total, sendo o prazo limite para ontem, pelo que, na sua 

opinião, muito brevemente se poderá receber provisoriamente a referida empreitada e proceder 
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à abertura do equipamento, lamentando que somente após a quarta vistoria realizada é que o 

empreiteiro se tenha convencido que havia situações que não estavam bem, tanto mais que, 

hoje, andavam catorze pessoas a proceder a reparações. --------------------------------------------------  

 ----------- Informou que a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho se encontra 

instalada no piso superior do Mercado Municipal, nas instalações onde funcionava a ACIB. ------  

 ----------- No que à Feira do Gado diz respeito, informou que essa obra é do anterior Executivo 

Municipal e lá se encontra, estando este Executivo a trabalhar na segunda fase da Feira da 

Palhaça, esperando que em breve estejam reunidas as condições para se abrir o respetivo 

Concurso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Respondeu que o empenho do Executivo é total no que respeita à construção do novo 

Centro de Saúde de Oliveira do Bairro, nomeadamente em tudo o que depende da Câmara 

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

 ----------- A respeito ainda da Nova Alameda da Cidade, referiu que não se pode tratar dos 

assuntos, lançar o projeto, para somente, depois candidatar, não se consegue fazer nada, uma 

vez que não existem candidaturas ao QREN quando se quer e não é a Autarquia que determina 

as regras de funcionamento do QREN. A Câmara Municipal terá de estar é apta e pronta, a 

candidatar a obra, para cativar as respetivas verbas, e é isso que tem sido feito. --------------------  

 ----------- Em relação à requalificação das Escolas de Oiã e Oliveira do Bairro, informou ter 

havido uma candidatura, pelo que teve de haver já um concurso prévio, contudo, essas 

mesmas empreitadas apenas serão adjudicadas após os respetivos contratos de apoio, que 

ronda os 85% estarem assinados, o que se aguarda. --------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou uma falsa questão o que foi referido relativamente à aquisição do terreno 

destinado ao Polo da Mamarrosa, uma vez que o Executivo Municipal está a implantar os 

Polos-Escolares em locais onde foi solicitada a desafetação para aquele mesmo efeito no ano 

de 2008, nunca tendo sido alterado o local previsto para os mesmos à exceção de Bustos, por 
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ambição desmedida por parte dos proprietários, sendo certo que ninguém recebe mais do que 

o valor justo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que as obras que estão a ser levadas a efeito se destinam às pessoas e com 

certeza que a Casa da Cultura vai ter atividade regular, tal como as restantes obras que foram 

criadas pelo Executivo Municipal, têm atividade. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.2. – Nomeação 

de Revisor Oficial de Contas para prestar serviços no Município de Oliveira do Bairro, 

nos termos do nº 2 do art.º 48º, da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças 

Locais) tendo por referência a informação da Chefe de Divisão Financeira datada de 13-

01-2012 e a Deliberação da Câmara Municipal de 12-01-2012, sendo dado o uso da palavra 

ao Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

referiu ser inequívoco o ponto e as razões para apresentação do mesmo, estando subjacente à 

Lei e suportado em pareceres que foram solicitados. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que o Executivo Municipal fica agradado por ver que um auditor externo, 

um Revisor Oficial de Contas, para além dos serviços Municipais, verifique as contas do 

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

 ----------- Referiu que o referido Revisor Oficial de Contas é de extrema competência e com 

efeitos ao exercício de 2012, daqui a pouco mais de um ano, estará a anexar à Prestação de 

Contas o seu parecer e respetiva certificação, nos termos da Lei. ----------------------------------------  

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

intervir. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

transcrevendo-se a mesma na sua íntegra:----------------------------------------------------------------------  
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 ----------- “… Pela análise que fizemos deste assunto foi aberto um concurso público, seguindo 

certamente todos os trâmites legais, para a aquisição de serviços de revisor oficial de contas e 

por aquilo que conseguimos perceber só uma entidade, a firma Jorge, Victor, Neto, Fernandes 

& Associados concorreu.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda daquilo que nos foi dado perceber a necessidade de proceder à aquisição 

destes serviços de revisor oficial de contas, decorre da constituição da Fundação Comendador 

Almeida Roque em 2009, da qual o autarquia faz parte e para a qual se comprometeu a 

disponibilizar 1 milhão de euros, decorre ainda do ponto 1 do artigo 48º da Lei das Finanças 

Locais de 2007, que diz que as contas dos municípios que detenham capital em fundações têm 

que ser verificadas por auditor externo. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Feita esta introdução, levantou-se uma dúvida, sendo a constituição da fundação de 

2009 e a lei de 2007, porque só agora é que se contratualizam estes serviços? Bem sei que a 

tomada de posse dos dirigentes da fundação só se deu em 2011 e possivelmente só agora terá 

iniciado a atividade e haverá aqui uma relação de causalidade. -------------------------------------------  

 ----------- Mas para além destes aspetos, mais formais, há uma questão substancial, que é o 

facto de a autarquia passar a incorrer neste novo encargo mensal de 750 € + IVA, sem que se 

vislumbre o início do Instituto Industrial da Bairrada, a escola de ensino técnico de referência, 

que está na base deste processo todo, mas que até agora não tem passado de um anseio. -----  

 ----------- Atendendo às dificuldades que temos constatado no arranque deste projeto, não sei 

se a forma encontrada de criação desta fundação com participação da autarquia foi a melhor 

forma de estruturar este projeto, lembro aqui o caso do Instituto de Educação e Cidadania, e da 

Escola de Artes da Bairrada que desempenham a sua missão de formação dos nossos jovens 

com uma forte parceria da autarquia, sem que fosse necessário a autarquia participar em 

qualquer fundação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não conhecemos o processo em detalhe, acompanhamo-lo apenas, pela informação 
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que nos é disponibilizada pela autarquia e pela comunicação social, mas vimos com bastante 

apreensão a dificuldade que está a ter em arrancar e a dificuldade que está a ter em enquadrar-

se na rede de ensino e em conseguir junto da tutela o necessário apoio e reconhecimento … ---  

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

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

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

referiu que ninguém poderá colocar em questão a vontade do fundador da Fundação, que foi o 

de instituir uma Fundação, doar o dinheiro, lutar pelo projeto, doar o terreno e que a Câmara 

Municipal fosse co-instituidora, tendo essa mesma vontade sido aprovada por unanimidade 

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

 ----------- Referiu que somente agora se efetivou a prestação de serviços, uma vez que foram 

solicitados pareceres à CCDRC em 2008, não tendo sido obtida resposta, pelo que houve 

necessidade de insistir, tendo a mesma sido recebida há pouco tempo. --------------------------------  

 ----------- Acrescentou que existe a necessidade de a Autarquia possuir Revisor Oficial de 

Contas, uma vez que o Município detém participação na WRC e por ser co-instituidor da 

Fundação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que para o Executivo Municipal, o melhor que pode haver, é alguém que 

audite e certifique as Contas do Município. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi solicitado o uso da palavra por parte do Membro André Chambel. ---  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – relembrou que até há 

pouco tempo, as únicas entidades que poderiam ser reconhecidas pelo Ministério da Educação 

para dar ensino profissional eram entidades privadas, por isso é que a Autarquia não poderia 

instituir uma Escola Municipal que ministrasse ensino profissional. ---------------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 
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informou que a administração está empossada desde o dia da instituição da Fundação e 

encontra-se a trabalhar desde essa altura. ----------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: 5.2. – Nomeação de Revisor Oficial 

de Contas para prestar serviços no Município de Oliveira do Bairro, nos termos do nº 2 

do art.º 48º, da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais) tendo por 

referência a informação da Chefe de Divisão Financeira datada de 13-01-2012 e a 

Deliberação da Câmara Municipal de 12-01-2012, foi Aprovado por Unanimidade. --------------  

 ----------- De imediato, deu-se início ao ponto da Ordem de Trabalhos 5.3. – Análise e votação 

para efeitos de aprovação da alteração ao contrato promessa de compra e venda 

celebrado em 22-12-2010 do Lote 24 (Armazém Municipal e outros) da alteração de 

loteamento titulado pela certidão 82/2010 (ZIVV), sendo dado o uso da palavra ao Presidente 

da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

referiu que o assunto se encontra bem explicitado na documentação que foi remetida aos 

Membros da Assembleia Municipal, pelo que se reserva para prestar qualquer esclarecimento 

que seja necessário- ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia Municipal que 

desejassem intervir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

seguidamente se transcreve na íntegra: --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… A alienação do Lote 24 (Armazém Municipal e outros) surgiu num contexto de 

expansão e desenvolvimento a curto prazo, da Empresa António Branco Tavares & Filhos, 

Lda., firma sediada no Concelho e com a possibilidade de criar riqueza e emprego. ----------------  
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 ----------- Mesmo desconhecendo as causas das suas dificuldades económico-financeiras, 

somos levados a pensar que a sua situação financeira resulta da “Crise” mundial, Europeia e 

também da má política de governação deste governo, por isso entendemos que como tantas 

outras empresas em dificuldades a António Branco Tavares & Filhos, Lda. não constitui 

exceção e sobretudo porque se encontra ligada ao ramo da “Construção Civil”, que dia a dia vai 

definhando e se vai refletir de uma forma muito negativa nas empresas Cerâmicas e de 

construção civil do Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Bancada do Partido Socialista manifesta alguma preocupação na viabilidade do 

promitente-comprador conseguir os meios para satisfazer o pagamento de 120.000,00 euros 

até 31.03.2012 e 100.000,00 euros até 30.06.2012, porém se a aceitação da alteração dos 

prazos de pagamento e da outorga da respetiva escritura do contrato de compra e venda foi 

bilateral, faz-nos um pouco mais otimistas no seu cumprimento. ------------------------------------------  

 ----------- Deixe-me fazer-lhe uma pergunta Sr. Presidente, não seria prudente que o executivo 

libertasse de forma definitiva o espaço que é ocupado pelo “canil” e outros? É que se essa é 

uma das razões que justificam esta alteração ao Contrato de compra e venda, por certo deixará 

o executivo de poder ser responsabilizado em qualquer futuro incumprimento. -----------------------  

 ----------- Ficaremos na expectativa que tudo decorra bem e para benefício de ambas as partes 

… --------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi dado o uso da palavra 

ao Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

recordou estarem elencadas várias razões para proceder à presente alteração, não tendo sido 

o facto de a Autarquia não ter disponibilizado o local, que levou ao não pagamento por parte da 

empresa da tranche que estava prevista no anterior Contrato. ---------------------------------------------  

 ----------- Tendo em atenção aquele facto e dado que a autorização para celebração do Contrato 
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tinha sido dada pela Assembleia Municipal, esta alteração do plano de pagamentos, também 

terá de ser autorizada pela Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente e não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o 

presente assunto colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: 5.3. – Análise e votação para efeitos 

de aprovação da alteração ao contrato promessa de compra e venda celebrado em 22-12-

2010 do Lote 24 (Armazém Municipal e outros) da alteração de loteamento titulado pela 

certidão 82/2010 (ZIVV), foi Aprovado por Unanimidade. --------------------------------------------------  

 ----------- De imediato, deu-se início ao ponto da Ordem de Trabalhos 5.4. – Apreciação do 

parecer final referente à Inspeção Ordinária ao Município de Oliveira do Bairro, levada a 

efeito pela IGAL, sendo dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara. ---------------------------  

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

referiu que o Relatório final se resume a uma página. --------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que o âmbito da Inspeção ao Município era bastante amplo, tendo sido 

emitido um Relatório completamente limpo, apenas estabelece que no prazo de 60 dias deve 

ser elaborada informação sobre o estado de alguns processos, sendo que, alguns deles se 

iniciaram em data anterior à tomada de posse do presente Executivo Municipal. ---------------------  

 ----------- Mais disse que em face do presente Relatório, todos os presentes se podem 

congratular com a ação do Executivo Municipal, com o rigor que imprime no âmbito das suas 

responsabilidades e que é extensivo a todo o corpo técnico da Câmara Municipal.------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia Municipal que 

desejassem intervir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

escrito, pelo que se transcreve na íntegra: -----------------------------------------------------------------------  
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 ----------- “… A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro foi sujeita a uma inspeção ordinária por 

parte da Inspeção Geral da Administração Local. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Muito foi analisado, muitas pessoas e entidades foram ouvidas a pedido dos 

Inspetores e algumas outras fizeram questão de ser ouvidas e de entregar documentos, 

movidas certamente pela defesa do bem comum e da legalidade dos atos, que, em nome da 

transparência da coisa pública e nunca movidos por questões político-Partidárias, ajudaram a 

que o trabalho dos senhores inspetores fosse o mais profundo e correto possível. ------------------  

 ----------- Enfim, tudo foi analisado e escrutinado, não faltou informação e documentação para 

que as conclusões fossem absolutamente esclarecedoras. -------------------------------------------------  

 ----------- Falemos então das conclusões deste relatório: ----------------------------------------------------  

 ----------- Comecemos que dizer que a conclusão foi curta, curtíssima, o que é inversamente 

proporcional, ao volume das matérias em análise (o que é elucidativo e também esclarecedor) 

E mais relevante, desta inspeção resulta o seguinte: “Nada a declarar”… Pelo menos nada a 

declarar de relevante… ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Este aspeto deve fazer refletir algumas pessoas (e não me refiro só a políticos, mas 

também a outros não políticos) que, ao longo destes últimos anos, avançaram com acusações 

públicas, com queixas e processos em tribunal, insinuação de toda a ordem, ilegalidades, 

trapalhadas, impedimentos e incompatibilidades…E depois veio a inspeção e o resultado foi um 

redondo esclarecedor: “nada a declarar”… É a vida…  -------------------------------------------------------  

 ----------- Esta estratégia deu em nada, ou teria dado em nada, se não tivesse colocado o nome 

e a dignidade de pessoas e instituição em causa, e esse mal não tem remédio, porque por 

melhor que seja o desmentido, por mais claro que seja o exercício do contraditório, nunca terá 

a força e o impacto da notícia da acusação. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas para aqueles que, ao longo de todos estes anos, se mantiveram firmes na defesa 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 10.02’12   48|56 

deste executivo, deste projeto político, e que por isso se viram envolvidos em toda esta névoa e 

esta poeira que foram lançadas e ainda lançam para os olhos de muitos, fica apenas o conforto 

de verem as suas posições reconhecidas como acertadas e justas. -------------------------------------  

 ----------- A esses políticos e a outros não políticos que tiveram e têm um papel de 

responsabilidade na nossa terra, dizer que posso não saber escrever tão bem como eles e que 

posso não saber discursar como tão bem como eles, mas sei perfeitamente perceber o que 

está escrito e o que é dito e sei ainda melhor entender as razões quando falam ou quando 

escrevem só o que lhes interessa… -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas é a vida… -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda sobre este relatório terei que aqui, senhor presidente, fazer a defesa da minha 

pessoa e do que disse nesta Assembleia sobre um assunto tratado neste relatório. ----------------  

 ----------- Depois de me ter remetido ao silêncio durante todos estes anos, depois de ter visto o 

meu nome e uma intervenção minha, nesta assembleia, ser enviada para tribunal, depois de ter 

visto na comunicação social uma indicação clara que iria ter de assumir as responsabilidades e 

consequências dessas minhas acusações e que estaria a denegrir a imagem e idoneidade da 

visada senhora Vereadora. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Depois de todo esse tempo, vem agora a mesma comunicação social citar o meu 

nome e a minha mesma intervenção e concluir com uma clareza estonteante… que a visada 

senhora Vereadora não cometeu nenhum ilícito…  ------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre esta matéria importará esclarecer a Assembleia sobre a verdade completa dos 

factos, que não tendo merecido ser notícia nessa mesma comunicação social, não deixará de 

ser verdade, ainda que e pelos vistos uma verdade inconveniente para alguns.  ---------------------  

 ----------- Na Assembleia Municipal de 27 de Fevereiro de 2009 (a tal que foi para o tribunal, a 

tal da acusação indigna que eu terei feito à senhora Vereadora) disse e passo a citar a ata: 

“Reconheço ainda a importância do principio da legalidade…mas assumo sempre que os 
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senhores vereadores do CDS/PP e a senhora Professorar Leontina, agem por dentro da lei e 

estão de boa fé nos cargos que ocupam” ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interrompo a citação para sublinhar que aqui fica a verdade para aqueles que acharam 

que estava eu a denegrir a imagem e o bom nome da senhora Vereadora…  -------------------------  

 ----------- Para acrescentar mais à frente e volto a citar: ------------------------------------------------------  

 ----------- “Apresentando aquilo que sendo um lapso (que são vários), é um lapso que teria como 

consequência a eventual perda de mandato da senhora professora Leontina ” -----------------------  

 ----------- Continuando… -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  “A senhora Professora Leontina esteve sempre presente e votou sempre 

favoravelmente licenciamentos de obras particulares cujo autor do projeto e responsável 

técnico pela obra era o seu irmão Eng. Arlindo Novo” --------------------------------------------------------  

 ----------- Fim de citação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi isto que disse, nem mais nem menos, e é esta a verdade dos factos, foi 

obviamente um lapso (e um lapso não é um ato deliberado e consciente) é um lapso e reforço 

que disse “como consequência teria a, eventual, perda de mandato”  -----------------------------------  

 ----------- Mais, na Assembleia de 15 de Setembro e em resposta à acusação de que estaria a 

liderar uma tentativa de descredibilização da senhora Vereadora Leontina Novo disse e passo a 

citar a minha intervenção:---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Não tinha nenhuma dúvida quanto à honestidade e seriedade da senhora Vereadora 

e acrescentou que o seu erro (leia-se da senhora Vereadora) aconteceu por desconhecimento 

da lei ou falta de atenção e todos sabem que o desconhecimento da lei pode atenuar a culpa, 

mas não retira a ilegalidade do ato.” -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Fim de citação… --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Se isto é atentar contra a dignidade de pessoas e do seu bom nome, estamos 
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conversados… -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Depois e na mesma ata, que me vou dispensar de voltar a citar enumerei todos os 

pontos e todas as datas das reuniões onde essas votações foram efetuadas… ----------------------  

 ----------- Falemos então do que vêm no relatório como conclusão sobre esta matéria e passo a 

citar: “… a Dra. Leontina  da Silva  Novo, estando em causa matérias de interesse de um seu 

irmão, em apreciação do órgão executivo, por força da disposição do CPA citada, estava 

impedida de votar favoravelmente as deliberações de 2003-06-24, 2004-05-25, 2005-01-25, 

2005-12-29, 2006-11-30 e 2007-12-27, podendo a intervenção nas referidas deliberações fazê-

la incorrer em perda de mandato, face ao regime da tutela administrativa” -----------------------------  

 ----------- Fim de citação… --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para que não existam dúvidas estive a citar o relatório da IGAL e não a voltar a ler a 

minha intervenção na Assembleia Municipal… Digo isto simplesmente porque quer a minha 

acusação quer a conclusão dos inspetores é rigorosamente a mesma. ---------------------------------  

 ----------- Estava impedida de votar e votou, e por isso, poderia incorrer em perda de mandato. 

Portanto eu tinha razão, o relatório deu-me razão, mais o teor dos dois textos é absolutamente 

coincidente… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Claro que esta parte não consta da notícia mas consta do relatório…é a vida…  --------  

 ----------- Portanto fica claro para todos aqueles que quiserem ser sérios que nem tentei 

descredibilizar a senhora Vereadora, nem tentei denegrir a sua imagem e o seu bom 

nome…Como tinha razão em toda a linha do que disse e do que escrevi… Claro que isso 

também não mereceu ser noticia… é a vida…  -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Claro que o relatório diz mais: ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Que a senhora Vereadora já não era Vereadora, pelo que não poderia perder um 

mandato que já não ocupava; ---------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Diz que a votação da senhora Vereadora não condicionava a decisão final logo o ato 

ilícito não causava dano; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Que não se afigurava evidente a obtenção de vantagem patrimoniais para si ou para 

outrem. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E que tudo isso ponderado, a existir, a propositura de uma ação com vista à aplicação 

de medida tutelar, concluíram que dificilmente teria êxito. ---------------------------------------------------  

 ----------- Assim e apesar de se reconhecer a evidência do ilícito recomenda-se que o assunto 

seja arquivado… --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reposta a verdade dos factos consubstanciada nos documentos e sem truncar nem 

esconder informação, fica evidente que o que disse não só é verdade como é verdade 

reconhecida e sublinhada pelas instâncias superiores competentes… ----------------------------------  

 ----------- Claro que isso não é notícia… Mas é a vida… -----------------------------------------------------  

 ----------- A noticia não é que eu tinha razão, nem sequer é que o relatório reconhece que o que 

disse era verdade, nem mesmo que de facto existiu ilícito (porque existiu, porque foi provado, 

porque foi reconhecido e porque está escrito) … --------------------------------------------------------------  

 ----------- A notícia não é nada disso, a notícia é que eu fiz uma acusação e que a senhora 

Vereadora não cometeu nenhum ilícito… ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deixo à consciência de cada um as conclusões que entendam tirar sobre quem é que 

trata de forma indigna quem… --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto a mim… Resta-me apenas a consciência de ter falado e ter escrito a verdade 

toda, conveniente ou não … -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas a verdade não tem que ser conveniente ou inconveniente… tem que ser, acho eu 

e perdoem-me a redundância, apenas verdadeira…  ---------------------------------------------------------  

 ----------- É a vida…” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – entregou a sua intervenção 

por escrito, que seguidamente se transcreve: -------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Começo por congratular-me por este processo ter chegado ao fim. Este é o 

resultado de uma inspeção ordinária do IGAL, iniciada em Março de 2010, e que pelas 

competências próprias do IGAL incidiu sobre o plano administrativo e processual. ------------------  

 ----------- Esta Assembleia exerce também sobre o Executivo uma ação fiscalizadora, num plano 

diferente, que é o plano politico. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No entanto, julgo ser muito relevante para esta Assembleia, analisar este parecer e os 

relatórios subjacentes, na medida em que eles dão a conhecer aspetos que muitas vezes 

passam ao lado desta Assembleia, mas que são relevantes para o governo local e para a 

perceção que os munícipes têm desse mesmo governo. ----------------------------------------------------  

 ----------- Uma das áreas em análise foi a gestão dos recursos humanos, área da competência 

do senhor Presidente da Câmara. Sobre este aspeto são feitos um conjunto de reparos e 

recomendações, que não me parecem ser anormalmente elevados, dado à dimensão e ao 

número de processos que o município tem que gerir. No entanto surgiu-me uma questão, que é 

a seguinte: na altura, como agora, os lugares de Chefia do quadro de pessoal não estavam 

todos preenchidos, o que é uma situação normal e corrente, no entanto tendo presente a Lei do 

Orçamento de Estado para 2012, naquilo que diz respeito à obrigatoriedade das Autarquias 

Locais reduzirem os cargos dirigentes, com efeitos já no primeiro semestre de 2012, surgiu-me 

a questão de qual o impacto que esta medida terá no quadro de pessoal da autarquia. ------------  

 ----------- Sobre a Gestão Financeira e em particular sobre o item 2 – Subsídios e Apoios a 

Atividades de Interesse Municipal, é referida a necessidade de aprovar um Regulamento de 

Apoio às Associações e a necessidade de estabelecer contratos-programa em particular na 

área do desporto. Estes são aspetos muito relevantes. Só assim será possível criar um quadro 

de alguma estabilidade para as associações, de forma que estas possam trabalhar com mais 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 10.02’12   53|56 

qualidade. O nosso problema ao nível associativo não é uma questão de quantidade, porque 

nós temos muitas associações, que cobrem atividades muito diversas e que fazem um trabalho 

muito relevante, mas temos um problema sério ao nível da qualidade e complementaridade. 

Este é um aspeto onde há de facto muito a fazer, e os contratos-programa podem de facto ser 

um contributo neste sentido. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao sector do ordenamento do território e planeamento urbanístico, 

foram assinalados um conjunto de casos e de processos, sendo o número elevado, não creio 

que em termos relativos difira muito daquilo que se verifica noutras autarquias. É muito 

relevante a conclusão da revisão do PDM, que está a estrangular o crescimento de algumas 

freguesias, assim como a aprovação de planos de pormenor para os centros das freguesias, de 

forma a estimular todos aqueles que aqui querem investir, respeitando obviamente um conjunto 

de regras, de forma a garantir um desenvolvimento sustentado do Concelho e de forma a 

garantir qualidade de vida a todos. Que bom que seria que fossemos capazes de definir um 

Plano Diretor Municipal e um conjunto de planos de pormenor que depois não tivéssemos que 

vir a alterar ou a suspender, porque são essas alterações e suspensões que acabam também 

por passar para os munícipes a ideia errada que há aqui uma certa flexibilidade, e que depois 

acabam por dar origem ao levantamento dos tais processos. ----------------------------------------------  

 ----------- Na questão das obras pública, já em 2010 eram feitos reparos à empreitada de 

requalificação da Rua das Obras Sociais da Mamarrosa, mas esta é uma obra que vai ficar 

como um caso de estudo para percebermos aquilo que temos que fazer de forma diferente …” -  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – referiu que o 

Presidente da Câmara se tinha esquecido de mencionar, em relação aos Recursos Humanos, 

que haviam uns Contratos de Prestação de Serviços que deveriam ser analisados e passar a 

ter um outro tipo de procedimento. Não tendo igualmente referido todas aquelas 

recomendações que o Inspetor referia no Relatório Preliminar e que a Autarquia aceitou 

aquando do contraditório. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Relembrou que sendo esta uma Inspeção Ordinária ao Município, tinha uma Ordem de 

Trabalhos muito específica, tendo a Comissão Permanente reunido com o próprio Inspetor 

sendo abordados diversos assuntos, que não constaram do Relatório uma que vez que não 

fazia parte da Ordem de Serviço do Inspetor, contudo, houve a oportunidade de reunir com o 

Presidente da Câmara e falar sobre algumas das recomendações/opiniões do Inspetor. ----------  

 ----------- Mais disse que não poderia deixar de congratular o Presidente da Câmara e 

essencialmente o Serviços e os Técnicos Municipais, que todos os dias trabalham na Câmara 

Municipal e fazem por cumprir os procedimentos legais da melhor forma possível, o que é 

espelhado nas conclusões do Relatório da Inspeção. --------------------------------------------------------  

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

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

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

referiu que foram levantadas questões relativamente ao ano de 2012, quando a Inspeção se 

debruçou sobre os anos de 2008 e 2009. Em relação à conclusão do PDM, referiu que todos 

têm conhecimento da persistência e do primordial interesse de quem lidera o Executivo 

Municipal, para ter mais opções de desenvolvimento do Concelho. --------------------------------------  

 ----------- Mais disse que o arruamento que foi referido não se encontra terminado hoje, a 

Auditoria foi levada a efeito, como referiu anteriormente, relativamente aos anos de 2008 e 

2009.----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acerca das recomendações, confirmou que houve recomendações, uma vez que é 

esse o intuito de uma Auditoria, tendo na sua intervenção inicial, abordado o ponto que estava 

em análise e explicitando aquela que é a conclusão deste Relatório Final. -----------------------------  

 ----------- Reforçou as suas palavras iniciais de que as conclusões do presente Relatório se 

resumem a uma página e é completamente limpo. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi solicitado o uso da palavra por parte do Membro André Chambel. ---  
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 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – realçou que quer no 

ponto anterior, quer no presente ponto da Ordem de Trabalhos, o Presidente da Câmara se tem 

agarrado aos preciosismos das formalidades, abordando somente o que está escrito na 

epígrafe dos mesmos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

respondeu que com os anos vai aprendendo e como são tantos os exemplos, naturalmente que 

um pouco de inteligência dá para isso. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – 

tendo em atenção que se deveria dar imediato seguimento aos assuntos constantes da 

presente Ordem de Trabalhos, questionou os Membros, se tinham alguma oposição a que se 

aprovasse o teor das respetivas deliberações em minuta. ---------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo nenhum Membro da Assembleia Municipal que se opusesse, 

considerou-se aprovada em Minuta as deliberações tomadas relativamente aos assuntos 

constantes da Ordem de Trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal, 5.2. – 

Nomeação de Revisor Oficial de Contas para prestar serviços no Município de Oliveira do 

Bairro, nos termos do nº 2 do art.º 48.º, da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças 

Locais) tendo por referência a informação da Chefe de Divisão Financeira datada de 13-01-

2012 e a Deliberação da Câmara Municipal de 12-01-2012 e 5.3. – Análise e votação para 

efeitos de aprovação da alteração ao contrato promessa de compra e venda celebrado em 22-

12-2010 do Lote 24 (Armazém Municipal e outros) da alteração de loteamento titulado pela 

certidão 82/2010 (ZIVV). ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Posto isto, o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, deu por encerrada 

a presente Sessão da Assembleia Municipal, na qual se Aprovou em Minuta, as deliberações 

sobre os seguintes assuntos constantes da Ordem de Trabalhos 5.2. – Nomeação de Revisor 

Oficial de Contas para prestar serviços no Município de Oliveira do Bairro, nos termos do n.º 2 
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do art.º 48.º, da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais) tendo por referência 

a informação da Chefe de Divisão Financeira datada de 13-01-2012 e a Deliberação da Câmara 

Municipal de 12-01-2012 e 5.3. – Análise e votação para efeitos de aprovação da alteração ao 

contrato promessa de compra e venda celebrado em 22-12-2010 do Lote 24 (Armazém 

Municipal e outros) da alteração de loteamento titulado pela certidão 82/2010 (ZIVV), sendo 

lavrada a presente Ata, que vai ser assinada pelo Presidente, respetivos Secretários e outros 

Membros da Assembleia que o desejem fazer. -----------------------------------------------------------------  

 

 


