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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA EM 

VINTE E SETE DE ABRIL DO ANO DE DOIS 

MIL E DOZE. ----------------------------------------------  

 

 ----------- Aos vinte e sete dias do mês de Abril, 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  --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tomada de Posse dos Membros que compõem a Comissão de 

Acompanhamento e Apoio resultante do processo administrativo conducente ao 

Licenciamento para prospeção e pesquisa de caulinos na área geográfica das Freguesias de 

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

 ----------- 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- Apreciação do Inventário de 2011;  -----------------------------------------------------------  

 ----------- 5.3- Apreciação e votação do Relatório de Gestão de 2011 e dos Documentos de 

Prestação de Contas 2011;  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.4- Aprovação da proposta da Câmara Municipal para aplicação do Resultado 

Líquido do exercício de 2011;  ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.5- Apreciação dos Relatórios da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e 
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do Estatuto do Direito de Oposição. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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 CLARA MARIA DE JESUS OLIVEIRA PERALTA, MARIA JOÃO 

CORREIA RODRIGUES, MARISA PATO DOS SANTOS e ROGÉRIO MÁRIO DOS SANTOS. -  

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

SANTOS – informou que os Membros Clara Peralta, Maria João Rodrigues e Rogério 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, 

RENATO ALEXANDRE BRAZ DE ALMEIDA e MARCOS ANTÓNIO PEREIRA GALA, que 

substituem, respetivamente, os Membros antes indicados. -------------------------------------------------  

 ----------- Mais informou que o Membro Marisa Pato dos Santos, solicitou por escrito a 

Suspensão de Mandato, devendo ser substituído pelo Membro Sónia Maria de Jesus Silva, a 
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qual não se encontra presente, não podendo haver lugar a substituição uma vez que ainda não 

tomou posse como Membro efetivo da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------  

 ----------- 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 10 de Fevereiro de 2012, 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 10 de Fevereiro de 2012, foi a mesma colocada à 

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

 ----------- Efetuada que foi a Votação, a Ata, datada de 10 de Fevereiro de 2012, foi Aprovada 

por Maioria, com 2 Abstenções. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente, informou que se iria proceder à aprovação da Ata da Sessão da 

Assembleia Municipal Extraordinária de 24 de Fevereiro de 2012, 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 duas retificações por parte dos Membros André Chambel e 

Jorge Grangeia, as quais foram tidas em consideração e não havendo mais nenhum Membro 

da Assembleia Municipal que desejasse usar da palavra, foi a Ata da Sessão de 24 de 

Fevereiro de 2012 colocada à votação. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efetuada que foi a Votação, a Ata, datada de 24 de Fevereiro de 2012, foi Aprovada 

por Maioria, com 1 Abstenção. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – deu a conhecer alguma da correspondência remetida à Assembleia Municipal, 

designadamente um ofício remetido pela Junta de Freguesia do Troviscal, composto por cinco 

pontos relativamente aos lugares que compõem a Freguesia, enquadramento histórico, 
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infraestruturas sociais, educativas, recreativas e culturais, saúde, atividades económicas entre 

outras, o qual, poderá ser considerado aquando da discussão da Reforma da Administração 

Local. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente, informou os presentes, ter recebido da parte da Bancada do CDS/PP 

na Assembleia da República, um pedido de informações, 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 pela Assembleia da Republica: ------------------------------------  

 ----------- “… Assunto: Pagamento das Senhas de Presença aos membros da Assembleia 

Municipal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Destinatário: Assembleia Municipal de Oliveira de Bairro----------------------------------------  

 ----------- Ex. ma Sr.ª Presidente da Assembleia da Republica ---------------------------------------------  

 ----------- Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- As senhas de presença são, nos termos do Estatuto do Eleito Local, direitos dos 

eleitos locais que não estão em regime de permanência ou meio tempo, como medida 

compensatória do esforço que o desempenho de cargos políticos implica; -----------------------------  

 ----------- Atendendo que;----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em resposta ao pedido de esclarecimento sobre se as senhas de presença são pagas 

por reunião ou por sessão, o Ministro-adjunto e dos Assuntos Parlamentares, que tutela a 

Administração Local, manifestou e entendimento que "as senhas de presença são pagas aos 

membros das assembleias municipais por sessão, independentemente da sua duração, ou 

seja, do respetivo número de reuniões", mantendo a solução interpretativa anteriormente 

vertida pela DGAL e pela CCDR, ainda que dado o princípio da autonomia local, "os municípios 

não se acham vinculados as homologações das soluções interpretativas do membro do 
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Governo que tutela a DGAL" -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta em curso uma Reforma da Administração Local que envolverá a revisão e 

alteração dos diplomas Legislativos aplicáveis, nomeadamente a Lei 29/87, de 30 de Junho, e 

que corresponderá a oportunidade de esclarecer o sentido interpretativo da sua aplicação em 

todo o território nacional; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo presente que; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Nos termos do disposto no art.º, 156, alínea d) da Constituição da República 

Portuguesa, é direito dos Deputados "requerer e obter do Governo ou dos órgãos de qualquer 

entidade pública os elementos, informações e publicações oficiais que considerem uteis para o 

exercício do mandato"; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Nos termos do art.°155, n°3 da Constituição da República Portuguesa e do 

art,°12,n°3 do Estatuto dos Deputados "todas as entidades públicas estão sujeitas ao dever 

geral de cooperação com os Deputados no exercício das suas funções ou por causa delas"; ----  

 ----------- - Nos termos do disposto no art.°229;n°1 do Regimento da Assembleia da República, 

as perguntas apresentadas pelos Deputados são tramitadas por intermédio da Presidente da 

Assembleia da Republica com destino a entidade requerida, tendo esta o dever de responder 

conforme o disposto no n°3 do mesmo preceito; ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm perguntar ao Presidente da 

Assembleia Municipal, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que 

antecedem, o seguinte; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. Considerando que sessão é o período de funcionamento do órgão e reunião o 

encontro dos membros do órgão, sendo que uma sessão poderá durar vários dias e, por 

conseguinte, várias reuniões, como é realizado, por sessão ou por reunião, o pagamento de 
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senhas de presença na sua Assembleia Municipal aos eleitos locais? ----------------------------------  

 ----------- 2. Como são pagas as despesas de deslocações aos membros das Assembleias 

Municipais, por sessão ou por reunião? --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3. Quantas sessões ordinárias e extraordinárias e reuniões se realizaram na 

Assembleia Municipal que V.Ex.ª. Preside, em 2010 e 2011? ----------------------------------------------  

 ----------- 4, Qual o custo total de cada sessão e de cada reunião? E o custo total anual? ---------  

 ----------- 5. Existem Comissões a funcionar na Assembleia Municipal? Quantas e quais? 

Quantas vezes reuniram estas comissões em 2010 e 2011? Os seus membros recebem 

senhas de presença por essas reuniões? Se sim qual o valor recebido individualmente e qual o 

custo total com o funcionamento destas comissões em 2010 e 2011? ----------------------------------  

 ----------- 6. Quais os custos totais gastos em 2010 e 2011 com o funcionamento da Assembleia 

Municipal, incluindo os pagamentos aos membros das Assembleias Municipais, funcionários, ou 

outros? -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 7. Tem V.Ex.ª atribuída viatura de serviço, motorista, telemóvel ou outras? ---------------  

 ----------- Palácio de São Bento, sexta-feira, 16 de Marco de 2012 …” -----------------------------------  

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

SANTOS – começou por agradecer aos Serviços Camarários pelo facto de prontamente terem 

analisado os documentos existentes e desta forma, ter sido já elaborada uma resposta, que 

seguidamente passou a ler: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Na sequência do ofício Refª D.A.Plen/2012, nº 717, datado de 27 de Março que 

acompanhava o Requerimento nº 2064/XII (1ª)-AL, sobre o pagamento das Senhas de 

Presença aos membros da Assembleia Municipal, passo a responder às questões colocadas: --  

 ----------- 1 - No ano de 2010 o pagamento era efetuado por reunião. A partir de 2011 passou a 

ser feito por sessão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- 2 - Até à data não foram requeridos pagamentos de despesas de deslocação. -----------  

 ----------- 3 - Em 2010 realizaram-se 5 sessões ordinárias e 4 reuniões. No ano de 2011, 

realizaram-se 5 sessões ordinárias e 1 sessão extraordinária. ---------------------------------------------  

 ----------- 4 - ANO DE 2010 -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sessão realizada no dia 26-02-2010 -1.991,72 € --------------------------------------------------  

 ----------- Sessão realizada no dia 09-04-2010  – 2.060,40 € ------------------------------------------------  

 ----------- Reunião realizada no dia 12-04-2010  – 1.991,72 € -----------------------------------------------  

 ----------- Sessão realizada no dia 25-06-2010  – 2.060,40 € ------------------------------------------------  

 ----------- Reunião realizada no dia 28-06-2010  – 1.854,36 € -----------------------------------------------  

 ----------- Sessão realizada no dia 29-09-2010  – 2.060,40 € ------------------------------------------------  

 ----------- Reunião realizada no dia 01-10-2010  – 1.923,04 € -----------------------------------------------  

 ----------- Sessão realizada no dia 07-12-2010  – 2.060,40 € ------------------------------------------------  

 ----------- Reunião realizada no dia 14-12-2010  – 2.060,40 € -----------------------------------------------  

 ----------- O custo total do ano de 2010 foi de 18.062,84 € ---------------------------------------------------  

 ----------- ANO DE 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sessão realizada no dia 25-02-2011 – 1.991,72 € -------------------------------------------------  

 ----------- Sessão realizada no dia 15-04-2011 – 2.129,08 € -------------------------------------------------  

 ----------- Sessão realizada no dia 09-06-2011 – 1.854,36 € -------------------------------------------------  

 ----------- Sessão realizada no dia 23-09-2011 – 2.060,40 € -------------------------------------------------  

 ----------- Sessão extraordinária realizada no dia 02-12-2011 – 1.991,72 € -----------------------------  

 ----------- Sessão realizada no dia09-12-2011 – 1.991,72 € --------------------------------------------------  
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 ----------- O custo total do ano de 2011 foi de 12.019,00 € ---------------------------------------------------  

 ----------- 5 - Na Assembleia Municipal existe a funcionar uma Comissão denominada Comissão 

Permanente, que é constituída pelo Presidente da Assembleia Municipal e pelos líderes de 

bancada (3). No ano de 2010 a Comissão Permanente reuniu 7 vezes, não tendo recebido 

senhas de presença. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No ano de 2011 reuniu 6 vezes, mas só a partir de Outubro é que começaram a 

receber senhas de presença por estas reuniões. O valor recebido individualmente foi 103,02 € 

ao Presidente da Assembleia Municipal e 68,68 € a cada membro. Foi pago o valor total de 

927,18 €. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 6 - O custo total gasto com o funcionamento da Assembleia Municipal no ano de 2010 

foi de 23.501,05 € e no ano de 2011 foi de 17.167,75 €. -----------------------------------------------------  

 ----------- 7 - Não tenho atribuída viatura de serviço, nem motorista nem telemóvel …” -------------  

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

Municipal, informou ter recebido um abaixo-assinado da população da Quinta d’Além, que é a 

favor da anexação da mesma com a Freguesia da Mamarrosa, 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 pela Assembleia da Republica: ------------------------------------  

 ----------- “… Abaixo-assinado, População da Quinta d' Além favor da anexação da mesma com 

a Freguesia de Mamarrosa. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para: Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro. ------------------------------------------------  

 ----------- Nós cidadãos da Quinta d'Além, Freguesia dos Covões, Concelho de Cantanhede, 

Distrito de Coimbra abaixo assinados, nos manifestamos veementemente a favor da proposta 

de anexação da Quinta d'Além a Freguesia de Mamarrosa. ------------------------------------------------  
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 ----------- Entendemos que a atual situação referente a lei da Reforma Administrativa é o 

momento chave para que haja a anexação do Lugar à Freguesia de Mamarrosa, para que se 

acabem com as burocracias existentes, queremos fazer parte desta Freguesia versus 

Concelho, Freguesia e Concelho este onde já somos eleitores, no campo da saúde o médico de 

Família é da Mamarrosa e o Hospital é de Aveiro, no campo da Educação os nossos filhos e 

netos frequentam as escolas primárias da Mamarrosa, que terão no futuro próximo um Polo 

Escolar com excelentes condições de ensino bem como nos secundários frequentam o 

Concelho de Oliveira do Bairro, no campo do comércio e serviços são também usados os da 

Freguesia de Mamarrosa, a nível de associativismo estamos integrados nas associações da 

Freguesia de Mamarrosa, as nossas Moradas usam o código postal de Oliveira do Bairro 

"3770-036", o giro dos correios é de Oliveira do Bairro, a romaria a que pertencemos é a do 

lugar da Quinta do Gordo Freguesia de Mamarrosa, a nível religioso a visita pascal é feita pelo 

Padre da Paróquia de Mamarrosa e todos os nossos documentos "BI,CC,NIF e Carta de 

condução" as moradas pertencem ao concelho de Oliveira do Bairro, Distrito de Aveiro e 

pagamos o nosso IRS em Oliveira do Bairro, o acesso à sede da Freguesia dos Covões tem 

que ser feito sempre por estrada da Freguesia da Mamarrosa. --------------------------------------------  

 ----------- Na certeza de termos o nosso pedido atendido, encaminhamos este documento em 

três folhas numeradas e assinadas por todos os cidadãos. -------------------------------------------------  

 ----------- Nomeamos o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Mamarrosa, Sr. Manuel 

Domingues da Silva Reis, como nosso representante, caso sejam necessárias maiores 

informações. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quinta d’Além, 5 de Marco de 2012 …”---------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – informou que o abaixo-assinado anteriormente lido, é composto por trinta e seis 

assinaturas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Mais informou, ter recebido um outro abaixo-assinado, desta vez da população do 

lugar dos Penedos, igualmente a favor da anexação do mesmo à Freguesia da Mamarrosa, 

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 pela Assembleia da Republica: ------------------------------------  

 ----------- “… Abaixo-assinado, População lugar dos Penedos a favor da anexação da mesma 

com a Freguesia de Mamarrosa. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para: Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro. ------------------------------------------------  

 ----------- Nós, cidadãos do lugar dos Penedos, abaixo assinados nos manifestamos 

veementemente a favor da proposta de anexação do lugar dos Penedos à Freguesia da 

Mamarrosa. Entendemos que a atual situação referente é lei da Reforma Administrativa é o 

momento chave para que haja a anexação do Lugar à Freguesia de Mamarrosa, como nos 

encontramos longe da nossa atual sede de freguesia e como fazemos o nosso dia-a-dia na 

freguesia de Mamarrosa, na qual usamos os serviços que a mesma dispõe (correios, 

supermercados e outras lojas) e também é onde os nossos filhos estudam, Freguesia esta que 

vai dispor de um Polo Escolar onde os nossos filhos terão uma melhor qualidade de ensino e 

onde já se encontra um dos melhores institutos do Pais o Instituto de Educação e Cidadania, a 

nível religioso a visita pascal é feita pela Paróquia da Mamarrosa. ---------------------------------------  

 ----------- Na certeza de termos o nosso pedido atendido, encaminhamos este documento em 

três folhas numeradas e assinadas por todos os cidadãos. -------------------------------------------------  

 ----------- Nomeamos o Sr. Presidente da junta de Freguesia de Mamarrosa, Sr. Manuel 

Domingues da Silva Reis, como nosso representante, caso sejam necessárias maiores 

informações. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Penedos, 5 de Março de 2012 …”----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 
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SANTOS – informou que o abaixo-assinado anteriormente lido, é composto por trinta e quatro 

assinaturas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu a conhecer a todos os presentes, ter o Presidente da Câmara remetido as 

Declarações nos termos e para os efeitos da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro e que se 

prende com os Compromissos Plurianuais existentes em 31 de Dezembro de 2011. ---------------  

 ----------- Referiu ter sido recebida uma carta do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, 

Escritórios e Serviços de Portugal, tendo solicitado ao 1.º Secretário da Mesa que procedesse à 

sua leitura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

procedeu à leitura do ofício remetido pelo Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios 

e Serviços de Portugal: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Assunto. Abertura dos Estabelecimentos Comerciais no 1.º de Maio -------------------  

 ----------- Exmo. Senhor,  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O 1.º de Maio é o Dia Internacional dos Trabalhadores, comemorado como feriado 

nacional na maioria dos Países do Mundo, simboliza a luta histórica dos trabalhadores, pela 

dignidade e uma vida melhor, horários de trabalho humanizados, particularmente, 8 horas 

diárias de trabalho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O 1.º de Maio é feriado nacional, em Portugal, desde o 25 de Abril de 1974, onde se 

comemorou pela primeira vez em liberdade, constituindo-se como plebiscito popular ao derrube 

da ditadura fascista e à implantação da liberdade e democracia protagonizada pelo MFA. --------  

 ----------- O advento do neoliberalismo e da desregulação, associado à irresponsabilidade social 

e económica, sempre favorável a um capitalismo selvagem, vem proporcionando que estas 

datas e símbolos maiores da nossa história sejam desrespeitadas e desconsideradas, pelas 

empresas da Grande Distribuição, como por exemplo Continente, Pingo Doce, Jumbo, 
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Intermarché, E'LecIerc, LlDL, entre outras. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Desta forma, a pretexto da crise, que ajudam a agravar, promovendo o consumo de 

muitos produtos importados, aproveitam ainda a oportunidade para dar mais uma machadada 

no chamado Comércio Tradicional e nas pequenas cadeias de distribuição, que constituem os 

últimos canais privilegiados de distribuição, da pouca produção local, regional e nacional. --------  

 ----------- Compete as Câmaras Municipais, fazer cessar esta irresponsabilidade social e 

económica onde prevalece sempre a lei do mais forte, e ajudar a defender os interesses dos 

trabalhadores e suas famílias, bem como a economia local, regional e até nacional.----------------  

 ----------- Solicitamos a vossa atenção e rápida atuação para disciplinar mais esta iniciativa 

desreguladora e oportunista deste capitalismo…” -------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – informou ter recebido, uma carta da Federação Nacional de Professores a qual 

solicitou à 2.ª Secretária que procedesse à sua leitura. ------------------------------------------------------ 

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

procedeu à leitura da carta remetida pela Federação Nacional de Professores: ----------------------  

 ----------- “…Assunto: Constituição de grandes agrupamentos de escolas ------------------------------  

 ----------- Exmo. Senhor Presidente, --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A administração educativa tem em desenvolvimento um processo com vista a 

agregação de escolas no que vulgarmente se tem designado por "mega-agrupamentos". --------  

 ----------- Trata-se de constituir grandes unidades organizacionais que, do nosso ponto de vista, 

arrastam consigo um conjunto preocupante de problemas, de que destacamos, entre outros: ---  

 ----------- - Desumanização da vida das escolas, potenciando fatores que podem fazer crescer a 

indisciplina e a violência; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - O fim de uma gestão de proximidade com as famílias e, de uma forma geral, toda a 
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comunidade educativa, tornando cada vez mais impessoais e distantes as relações 

estabelecidas dentro desta; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Aumento muito significativo do desemprego entre professores e trabalhadores não 

docentes das escolas, afetando, também por essa via, a atividade económica de vários 

concelhos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Estas nossas preocupações não nos remetem para uma posição imobilista de recusa 

de todo e qualquer processo de reordenamento da rede de escolas e agrupamentos. 

Entendemos, isso sim, que numa matéria deste alcance para as famílias, os professores e a 

comunidade, o Ministério da Educação e a administração educativa tem que respeitar as 

opiniões das escolas e dos municípios. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ora, em muitas situações, não é isso que esta a acontecer uma vez que são 

conhecidas as preocupações de diversos órgãos de gestão das escolas e executivos 

municipais que, no entanto, não estão a ser atendidas ou estão a ser desvalorizadas. Ainda 

recentemente, o conselho das escolas - órgão consultivo do MEC que integra diretores de 

escolas em representação destas - aprovou uma posição no sentido de ser suspenso o 

processo em curso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, vimos solicitar-lhe que este ofício seja divulgado junto dos diferentes grupos 

municipais constituídos e, se possível, esta questão seja discutida na próxima reunião da 

Assembleia Municipal a que V. Ex.ª preside …” ----------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – informou ter recebido, da parte do Presidente da Câmara Municipal a resposta por 

escrito, a questões levantadas pelo Sr. Membro da Assembleia Municipal Vítor Loureiro, que 

seguidamente passou a ler: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Com referência à comunicação do Membro da assembleia Municipal, Sr. Victor 

Loureiro, cumpre-me, desde logo, sublinhar terem sido prestados, em sede própria, todos os 
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esclarecimentos relativamente aos trabalhos a mais da empreitada de construção do Polo 

Escolar de Oiã Nascente, como aliás é timbre deste executivo. -------------------------------------------  

 ----------- Não obstante, e em resposta às questões colocadas, mais uma vez diremos que: ------  

 ----------- 1) Sempre houve levantamento topográfico, tal como, alias, já referido pelo Sr. Vice-

Presidente, Eng.º Joaquim Santos, em sede de reunião do executivo municipal; ---------------------  

 ----------- 2) Apenas existiu um levantamento topográfico, sem prejuízo de outros trabalhos de 

natureza similar entendidos como necessários e oportunos; -----------------------------------------------  

 ----------- 3) Não houve qualquer deslocação da Escola; -----------------------------------------------------  

 ----------- 4) O projeto do Polo Escolar de Oiã Nascente (como, de resto, todos os outros 

projetos das Escolas) parte da premissa de que o terreno para implantação é plano, facto que 

nem sempre corresponde completamente à realidade e que, no caso de Oiã Nascente, obrigou 

à construção do muro de betão, objeto dos trabalhos a mais. ----------------------------------------------  

 ----------- Quanto a retirar beleza à obra, trata-se de uma conclusão daquele ilustre membro da 

Assembleia Municipal, que não acompanhamos, tanto mais que nem sequer estamos a falar da 

frente da obra, mas da parte posterior daquela…” -------------------------------------------------------------  

 ----------- Felicitou todos aqueles que num dia de Inverno, se disponibilizaram e estiveram 

presentes nas cerimónias do 25 de Abril, nomeadamente os Membros da Assembleia 

Municipal, cerimónias aquelas, que entende, deverem ser preservadas. -------------------------------  

-----------Em seguida, passou-se à Tomada de Posse dos Membros que compõem a 

Comissão de Acompanhamento e Apoio resultante do processo administrativo conducente 

ao Licenciamento para prospeção e pesquisa de caulinos na área geográfica das Freguesias de 

Bustos, Oiã, Palhaça e Troviscal, sendo chamados todos os elementos que a compõem a fim 

de procederem à assinatura do respetivo termo de posse. --------------------------------------------------  

 ----------- Concluída que foi a Tomada de Posse dos Membros da Comissão de 
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Acompanhamento e Apoio, o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, informou os 

presentes que muito brevemente irá proceder à convocatória para a primeira reunião, a fim de 

se fazer um ponto de situação, relativamente àquela matéria. ---------------------------------------------  

 ----------- 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.º e 46.º 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.º, 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.------------------  

 ----------- 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. -----------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Informa-se ainda que todas as últimas quintas-feiras do mês pelas 14.30, 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 

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

 ----------- 1.º Interveniente do Público, CARLOS FERREIRA, Presidente da Assembleia de 

Freguesia da Mamarrosa - entregou a sua intervenção por escrito, passando-se a transcrever a 

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

 ----------- “… Carlos Alberto de Barros Ferreira, cidadão da Mamarrosa, freguesia mais antiga do 

concelho de Oliveira do Bairro, com todo o respeito e educação, valores que bem cedo me 

foram transmitidos pelos meus progenitores, para que neste lugar que é o local próprio para dar 

conhecimento ou fazer pedidos de âmbito geral para a comunidade transmitir o seguinte: --------  

 ----------- A iluminação pública no centro da Mamarrosa só é ligada por volta das 21 horas, já é 

noite escura, eu percebo que seja por poupança de recursos, mas acho que seria uma boa 

ideia ligá-la 30 minutos antes e de madrugada recuperar essa meia hora, desligando 30 

minutos antes do horário agora estabelecido; -------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Uma parte da iluminação pública é deficiente, pois não ilumina convenientemente, 

devido talvez ao tipo de lâmpadas existentes; ------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Os passeios nas principais ruas da freguesia estão incompletos, peço se possível e 

dentro das possibilidades do executivo camarário, que tentem resolver esta lacuna, além de ser 

perigoso para os peões, também dá mau aspeto, os elementos franceses da vila que se 

geminou com a freguesia da Mamarrosa, estiveram no princípio do mês de Abril na nossa terra, 

ao fazerem umas caminhadas repararam que havia passeios que estavam incompletos, no meu 

entender acho que será possível resolver este problema. ---------------------------------------------------  



 

Sessão da Assembleia Municipal de 27.04’12   17|81 

 ----------- Qual o ponto de situação do passeio da Rua das Obras Sociais ao Parque do Rio 

Novo. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Outra preocupação minha, passa pelo aumento da sinalização de trânsito, 

nomeadamente na estrada principal, visto que alguns condutores circulam em velocidade 

excessiva, acho que se fossem colocadas mais placas limitadoras de velocidade e até placas 

informando que a velocidade é controlada, esses condutores seriam mais prudentes e a 

segurança estaria mais assegurada. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Qual a situação neste momento da Rua das Obras Sociais;------------------------------------  

 ----------- Qual a data prevista para o início das obras do novo Polo Escolar da Mamarrosa. ------  

 ----------- Agradecendo toda a atenção e esperando dentro das possibilidades que me sejam 

respondidas estas preocupações, que certamente não serão só minhas, mas de toda a 

população da Mamarrosa, aproveito para agradecer o convite que me foi endereçado para a 

cerimónia do 25 de Abril, mas devido a motivos de força maior não me foi possível estar 

presente …” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2.º Interveniente do Público, ARSÉLIO CANAS, Membro da Assembleia de Freguesia 

da Mamarrosa - entregou a sua intervenção por escrito, passando-se a transcrever a mesma na 

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

 ----------- “… A minha intervenção aqui hoje, prende-se com a reforma administrativa territorial 

autárquica, através do projeto de Lei n.º 44/2012, recentemente votado e aprovado na 

Assembleia da República. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Num dos seus artigos é aberta a possibilidade dos Municípios corrigirem as suas 

confrontações. É neste aspeto que queria focar a minha intervenção. -----------------------------------  

 ----------- Desde há uma série de anos, diria cerca de três décadas que as populações da 

Quinta d’Além e dos Penedos pretendem pertencer ao Concelho de Oliveira do Bairro e não ao 
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Concelho de Cantanhede. Estas populações fazem toda a sua vida social na freguesia da 

Mamarrosa e a Lei permite agora que se possam corrigir algumas fronteiras, algumas 

confrontações. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Estas populações já manifestaram a sua vontade por abaixo-assinado, apresentado já 

nesta Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E é neste sentido que pedia a intervenção do Sr. Presidente da Mesa, para que com o 

Sr. Presidente da Câmara, encete conversações com o Sr. Presidente da Câmara de 

Cantanhede, para que, finalmente, após mais de 30 anos possam satisfazer a pretensão da 

população destes lugares, ligando-os à Mamarrosa e consequentemente, ao Concelho de 

Oliveira do Bairro …” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara Municipal, para 

que, se assim o entendesse, respondesse às questões formuladas pelos intervenientes do 

público. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

no que respeita às questões formuladas pelo primeiro interveniente, referiu que caberia ao 

Presidente da Junta de Freguesia colocar aquelas questões. ----------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que as boas regras de gestão e em prol da economia dos gastos com a 

eletricidade, implicaram que se procedesse à colocação de relógios astronómicos, que, 

presentemente, necessitam de pequenas afinações. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Afirmou que os passeios estarão sempre incompletos, na medida em que se pretende 

fazer sempre cada vez mais, sendo certo que tal não sucede apenas na Mamarrosa, mas 

igualmente em outros lugares do Concelho. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à ligação dos passeios da Rua das Obras Sociais ao Parque do Rio Novo, 

respondeu que o Presidente da Junta de Freguesia e a população da Mamarrosa têm 

conhecimento da razão pela qual tal ainda não foi levado a efeito e que, lamentavelmente se 
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deve à pouca disponibilidade de alguns confinantes. ---------------------------------------------------------  

 ----------- No que à Rua das Obras Sociais diz respeito, informou que numa das últimas 

Reuniões de Câmara foi presente o assunto de mais uma cedência no local, pelo que apenas 

faltará uma que é extremamente importante, sendo, seguidamente, dada continuidade aos 

trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que após ter sido adjudicada a empreitada de construção do Polo Escolar da 

Mamarrosa ao 4.º concorrente, o contrato encontra-se praticamente pronto para ser assinado e 

após o competente visto do Tribunal de Contas, proceder-se-á à consignação da obra. -----------  

 ----------- No que respeita ao apelo formulado pelo 2.º interveniente do público, informou ter 

tomado a devida nota e tudo fará, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do 

Bairro, para satisfazer a pretensão da população e assim também aumentar a dimensão do 

Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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 procedido 

à leitura de um Voto de Pesar, proposto pela Mesa da Assembleia Municipal e pela Comissão 

Permanente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… VOTO DE PESAR -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Município de Oliveira do Bairro está de luto. Faleceu no dia 23 de Fevereiro p. 

passado, vítima de doença prolongada, o Dr. Fernando Peixinho Pires Fernandes. -----------------  

 ----------- Homem de reconhecidas qualidades humanas e cívicas, profundamente solidário e 

empenhado socialmente dando numerosas provas junto de todos quantos com ele lidaram. -----  

 ----------- Dedicou muitos anos da sua vida ao serviço público, pleno de convicções, ideias pelas 

quais sempre lutou, mantendo-as linearmente, marcando a sua postura com firmeza de caráter, 

usando da frontalidade e de princípios inabaláveis. -----------------------------------------------------------  
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 ----------- É com profundo pesar que a Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro, regista o 

desaparecimento do Senhor Dr. Fernando Peixinho. ---------------------------------------------------------  

 ----------- A melhor homenagem que lhe podemos prestar é divulgar o testemunho do Homem 

que como cidadão e médico se revelou sempre um defensor dos ideais de solidariedade social 

e humana, procurando em todos os seus atos ser solidário com o povo e que por estas 

qualidades foi e continuará a ser motivo de orgulho e de honra pelo contributo relevante que 

emprestou mais prestígio à nossa terra e às suas gentes. --------------------------------------------------  

 ----------- Oliveira da Bairro, 18 de Abril de 2012 ----------------------------------------------------------------  

 ----------- A Assembleia Municipal …” ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente deu o uso da palavra aos Membros que pretendessem intervir 

relativamente ao Voto de Pesar, dando o uso da palavra ao primeiro interveniente. -----------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – recordou que o Dr. 

Fernando Peixinho era uma das pessoas que participava mais entusiasticamente nas 

cerimónias do 25 de Abril e por isso mesmo deveria ter sido feita uma referência nestas últimas 

comemorações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apesar de se encontrarem politica e ideologicamente em campos opostos, reconhece 

que o Dr. Fernando Peixinho era uma pessoa de trato simples e carinhoso. ---------------------------  

 ----------- Referiu que relativamente à autoria do presente Voto de Pesar, a Mesa da Assembleia 

Municipal, com a concordância e a subscrição da Comissão Permanente, entendeu ser ela a 

assumir a subscrição do Voto de Pesar, relembrando contudo aos presentes, que tudo o que é 

aprovado na Assembleia Municipal, a sua autoria deixa de pertencer aos seus subscritores e 

passa a ser do Órgão. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – considerou que o presente Voto 

de Pesar conta com a solidariedade e a subscrição de todos os Membros da Bancada do 
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PPD/PSD. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que o Dr. Fernando Peixinho era um político incontornável da democracia 

e do municipalismo em Oliveira do Bairro, uma pessoa que conheceu na Assembleia Municipal 

e que sempre foi muito vertical nas suas convicções, não pondo nunca de parte a simpatia, a 

amizade e o carinho que demonstrava sempre com todos. -------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que o Dr. Fernando Peixinho teve um papel importantíssimo em Oliveira do 

Bairro, muito mais do que o papel político, o papel humano e o papel social. --------------------------  

 ----------- ROSALINA ROSA GRANGEIA FILIPE – recordou que o Dr. Fernando Peixinho foi um 

dos elementos da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, ou seja, 

foi um dos elementos do primeiro Executivo pós 25 de Abril e essa homenagem também deve 

ser feita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- DINIS DOS REIS BARTOLOMEU – como Presidente da Junta de Freguesia de Oiã, 

não pode deixar de dar uma palavra relativamente ao Dr. Fernando Peixinho, o qual 

acompanhou durante muitos anos, constatando ser um homem bom para todas as pessoas e 

em todos os locais por onde passou, sendo um homem com dinamismo, com vontade de fazer 

progredir a sociedade e os cidadãos e por isso mesmo este Voto de Pesar é justo e é merecido. 

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

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

 ----------- Efetuada a votação, verificou-se que o Voto de Pesar pelo Falecimento do Dr. 

Fernando Peixinho Pires Fernandes, foi Aprovado por Unanimidade.--------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia Municipal que 

pretendessem intervir no PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA, sendo dado o uso da palavra 

ao primeiro interveniente. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – entregou a sua intervenção por escrito à Mesa da 
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Assembleia Municipal, passando-se a transcrever o teor da mesma na sua íntegra: ----------------  

 ----------- “… 1. Todos temos constatado que as ruas e estradas do nosso Concelho estão em 

péssimo estado, que existem passeios por fazer e outros por concluir para que estes possam 

assegurar a segurança rodoviária e dos cidadãos do Concelho. Os elementos que compõe a 

bancada do Partido Socialista, desejam ser esclarecidos sobre as ações que o executivo 

pretende levar a efeito no curto prazo relativamente às empreitadas de pavimentação e 

repavimentação das ruas e estradas e à construção de passeios em lugares habitados. ----------  

 ----------- 2. A construção da Nova Alameda de Oliveira do Bairro, tem criado a todos os 

habitantes da cidade, sérios incómodos e alguns prejuízos financeiros ao comércio local, 

sabendo que as obras estão para durar, perguntamos ao Sr. Presidente da Câmara, se existem 

algumas medidas pensadas para compensar os comerciantes da cidade pelos prejuízos já 

acumulados pelas obras da Nova Alameda, e, se lhes é dada alguma garantia sobre a data 

certa da finalização desta obra tão emblemática para a cidade.   -----------------------------------------  

 ----------- 3. 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 à prática, 

temos ouvido por parte do executivo que a culpa não é sua pelo atraso de anos na sua 

execução, perguntamos ao Sr. Presidente da Câmara, neste momento de quem é a culpa deste 

impasse? (este facto não é referido na página 16 da informação 2/2012). ------------------------------  

 ----------- 4. Sr. Presidente, é importante para nós sabermos o ponto da situação do novo Centro 

de Saúde de Oliveira do Bairro, bem assim como, do Quartel da GNR. ---------------------------------  

 ----------- Sobre os novos semáforos para o cruzamento do Facho, perguntamos se existem 

notícias favoráveis à sua implantação, ou se foi feita alguma intervenção nos que lá estão de 

forma a dar garantias de operacionalidade …” -----------------------------------------------------------------  

 ----------- DINIS DOS REIS BARTOLOMEU – relativamente à abertura da Alameda que ligará a 

Junta de Freguesia de Oiã, Auditório e Biblioteca, ao Cruzeiro de Oiã, relembrou que aquele 
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edifício recebe diversos eventos, havendo algumas dificuldades por parte do público em aceder 

àquelas instalações, dado inexistirem placas informativas, pelo que, questionou o ponto de 

situação relativamente à aquisição dos terrenos necessários à prossecução daquela obra. ------  

 ----------- Considerou que os peões têm o direito de circularem em segurança e apesar de a 

Autarquia ter inúmeras preocupações, considerou que a questão das passadeiras é igualmente 

fundamental e tendo em atenção que ainda não se procedeu à abertura de concurso para as 

passadeiras elevadas, pelo menos as que existem têm de ser pintadas, nomeadamente nas 

zonas mais perigosas. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à Rua de Sto. António nos Carris e apesar de ter havido alguns 

melhoramentos, nomeadamente a nível de passeios, considerando contudo fundamental a 

construção de passeios desde a ponte do Caminho de Ferro até à rotunda. ---------------------------  

 ----------- No que respeita à beneficiação de arruamentos na Freguesia de Oiã, considerou a 

Rua Fonte do Lugar como sendo prioritária, uma vez que a mesma tem muito movimento. -------  

 ----------- Apesar de ter conhecimento não ser da responsabilidade da Câmara Municipal a 

questão do saneamento, o que é certo é que a Rua das Azenhas ainda não possui aquela 

infraestrutura, solicitando que a Autarquia fizesse chegar junto da AdRA essa mesma 

necessidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ACÍLIO DIAS VAZ E GALA – referiu que não iria tratar neste Período qualquer aspeto 

relacionado com o Concelho, antes abordar algo que é transversal ao Concelho, recordando ter 

partilhado há muitos anos atrás, momentos de luta cívica com Miguel Portas e apesar de se 

encontrarem em campos opostos, nada houve que afetasse a amizade entre ambos, pelo que, 

não poderia deixar de, hoje, na Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro, recordar um amigo, 

uma pessoa com quem aprendeu a combater de um modo pacífico aquilo em que acreditava e 

que vale a pena lutar por aquilo em que se acredita. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou ter igualmente aprendido com Miguel Portas, que vale a pena trabalhar 
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em prol da sociedade, independentemente de esta reconhecer ou não esse mesmo trabalho e 

daí ter decidido, nesta Assembleia Municipal, fazer esta menção a um amigo que partiu e a 

quem muito deve na partilha da vida política, social e cívica. -----------------------------------------------  

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

SANTOS – interveio, solicitando ao membro Acílio Gala que permitisse fazer suas, as palavras 

proferidas relativamente ao falecido eurodeputado Português Miguel Portas. -------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – relativamente à Nova 

Alameda de Oliveira do Bairro, relembrou que na sua grande parte, é um projeto acarinhado 

pelo CDS/PP, excetuando o troço que abrange a antiga Câmara e Cadeia de Oliveira do Bairro. 

 -----------  

 ----------- Pelo que se tem apercebido, tem havido algumas alterações ao projeto inicial, ou 

mesmo várias, e sobre as quais apenas tem conhecimento pelas notícias que vão surgindo ou 

através de conversas entre vizinhos, tendo mesmo ouvido dizer que irá haver rebaixamento da 

via, impedindo o correto acesso a estabelecimentos comerciais, hoteleiros, restauração, sendo 

que, os contactos realizados não têm sido levados a efeito da melhor forma e por isso mesmo 

tem havido algumas queixas por parte dos interessados. ---------------------------------------------------  

 ----------- Propôs ao Presidente da Câmara Municipal, que levasse a efeito uma apresentação 

do projeto atual da Nova Alameda da Cidade, uma vez que já tem conhecimento de duas 

versões, a que foi apresentada na Assembleia Municipal, existindo outra ligeiramente diferente 

inserida no site municipal, sendo bom que a Autarquia mantivesse a par os eleitos locais das 

alterações que vão sendo feitas ao projeto, para que aqueles possam igualmente tirar algumas 

dúvidas que surjam aos Munícipes. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação ao troço que passa em frente ao “Café Grecos” e antigo Salão de Baile, o 

mesmo tem um rebaixamento do piso, que não chega a atingir o nível das grelhas de 

escoamento de água. No dia 25 de Abril, passou pelo local e dado ter chovido 
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significativamente, verificou haver uma acumulação de água que não chegava às referidas 

grelhas, o que tem de ser analisado pelos Serviços. ----------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – antes de iniciar a sua 

intervenção propriamente dita, deixou uma palavra de solidariedade e de força para com um 

Membro da Assembleia Municipal, Sónia Silva, que está a atravessar um processo relacionado 

com a sua saúde bastante difícil, estando certo que o conseguirá ultrapassar. -----------------------  

 ----------- Relativamente à nova imagem do Boletim Municipal, considerou que se está perante 

uma evolução significativa em termos de forma e em termos de conteúdo, sendo uma clara 

mais-valia para este instrumentos de comunicação da Câmara Municipal, que a informações 

que já eram habituais, acrescentou outro tipo de conteúdos. -----------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que esta melhoria no Boletim Informativo do Município poderia servir de 

exemplo para outros projetos em Oliveira do Bairro, de forma a potenciar o que já existe em 

termos de qualidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao facto de o líder da Bancada do CDS/PP ter afirmado que o projeto 

da Alameda tinha sido acarinhado pelo seu partido, referiu que a primeira frase que lhe veio à 

cabeça foi “essa é boa, é mesmo extraordinária”, dado que todos têm conhecimento de toda a 

ternura e carinho que o CDS/PP dedicou ao projeto da Alameda e a forma como o demonstrou 

ao longo de todos estes anos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- DUARTE DOS SANTOS ALMEIDA NOVO – referiu ter conhecimento e acompanhar o 

processo de reestruturação da iluminação pública, contudo tem havido diversos problemas, 

com zonas onde a luz se apaga por completo, em vez de, como estaria programado, apagar 

somente algumas lâmpadas, e tal tem sucedido com bastante frequência na Freguesia de 

Bustos e embora reconheça que os técnicos municipais têm estado em cima do assunto, 

contudo a EDP não tem facilitado muito, havendo muitas dificuldades e mesmo alguns atritos, 

apelando a um maior esforço para que aquele problema seja rapidamente resolvido, tendo em 
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conta o bem-estar das populações. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reconhece haver alguma preocupação por parte do Executivo Municipal em relação à 

substituição da sinalética vertical na Freguesia de Bustos, contudo, apelou que fosse dada 

atenção a uma pretensão manifestada já há algum tempo, sobre a zona junto à Zona Industrial 

de Bustos, nomeadamente na Azurveira, tendo mesmo sido enviado um “croqui” como 

sugestão para definição de trânsito uma vez que as ruas são algo estreitas e desta forma evitar 

alguns dissabores como os que têm acontecido. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Constata-se a quase totalidade cobertura da Freguesia de Bustos, no que ao 

saneamento diz respeito, existindo contudo uma franja central, que é a zona do Corgo, mesmo 

por trás da Igreja, que ainda não possui aquela infraestrutura básica, isto apesar de já haver 

projeto, contudo o mesmo, ao que lhe foi transmitido, ainda não foi candidatado a apoios do 

QREN, pelo que, questionou o Presidente da Câmara se tem conhecimento sobre esta 

questão, apelando igualmente ao esforço da Câmara Municipal para tentar colmatar esta 

lacuna numa zona onde os níveis freáticos são bastante baixos e por isso mesmo trazem 

bastantes problemas à população. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apesar de ter conhecimento que estará para breve a asfaltagem de ruas nos Concelho 

decorrente de um primeiro concurso de beneficiações, contudo a Freguesia de Bustos tem tido 

bastantes problemas nas zonas que agora estão a ser objeto de intervenção das obras de 

saneamento, apelando para que tal fosse solucionado o mais rapidamente possível.---------------  

 ----------- Estando a decorrer as obras relativas ao projeto de alargamento da Rua do Colégio 

em Bustos, sendo que, estando a ala da esquerda completamente tratada, no sentido Oliveira 

do Bairro/Bustos, falta contudo proceder a igual tratamento na via da direita, questionando se 

está prevista a execução dessas mesmas obras. --------------------------------------------------------------  

 ----------- PEDRO MIGUEL PEREIRA DE CARVALHO – destacou quatro atividades que foram 

levadas a efeito nestes últimos meses relacionadas com a área da Educação, a dinamização do 
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Museu de Etnomúsica, as Férias Desportivas da Páscoa, Limpar Portugal e Vereadores de 

Palmo e Meio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apesar de alguns poderem considerar aquelas atividades como sendo causas 

menores, contudo, constata-se que cada vez mais se está a assistir à participação de crianças 

e jovens do Concelho naquelas mesmas atividades, pelo que se deve continuar a apostar 

naquele tipo de atividades. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu não ter descodificar o teor de um artigo de opinião do Presidente da Comissão 

Política Concelhia do CDS/PP, dado que o mesmo possui alguns quadros sem que seja 

mencionada a sua fonte, pelo que, indicou o livro “Anuário Financeiro dos Municípios 

Portugueses” que se for lido, certamente que poderá alterar o pensamento do Presidente da 

Comissão Política Concelhia do CDS/PP. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à intervenção do líder da Bancada do CDS/PP, nas Comemorações 

do 25 de Abril, referiu que se deve ter algum cuidado quando se tecem considerações acerca 

da nova Lei da Reorganização Administrativa, podendo ter havido uma conclusão precipitada 

que pode induzir em erro os cidadãos e que se prende com a frase “após a reorganização, o 

Concelho de Oliveira do Bairro terá no máximo quatro Freguesias”. -------------------------------------  

 ----------- Sobre esta frase, referiu não estar escrito em nenhum lado que tal poderá vir a ser 

uma realidade, considerando ser uma apreciação abusiva por parte do líder da Bancada do 

CDS/PP e com certeza que no futuro muito se irá falar dessa mesma interpretação e que não 

deve ser levada em linha de conta, uma vez que a própria Lei ainda não foi promulgada pelo 

Presidente da República. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De imediato solicitou o uso da palavra o Membro André Chambel a fim de prestar um 

esclarecimento, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – relativamente à 

questão da reorganização administrativa, informou que a sua interpretação vem no seguimento 
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da leitura factual da Lei, muito embora outras interpretações possam haver, decorrentes de 

alguns contactos dos diversos partidos na Assembleia da República, nesse aspeto é que 

poderão ser diferentes, podendo haver algum acerto e alguma boa vontade, agora, a sua 

interpretação da Lei e de alguns juristas é que o Concelho de Oliveira do Bairro apenas irá 

poder ter quatro Freguesias. Contudo, tal como mencionou na sua intervenção, o essencial é 

que não se pode perder a oportunidade de dizer qual é o caminho a seguir, seja para perder 

uma ou duas Freguesias, o essencial é participar nesse debate.------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que a fonte dos quadros inseridos no artigo do Presidente da Comissão 

Política Concelhia do CDS/PP, é a CCDR-C. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- JORGE DA COSTA GRANGEIA – questionou para quando se prevê o início das 

obras de beneficiação das estradas que foram contempladas no presente ano. ----------------------  

 ----------- Em relação aos terrenos contíguos ao Campo de Futebol de Bustos, questionou se o 

Executivo Municipal tem algum projeto para aquela zona. --------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita aos edifícios das atuais Escolas Primárias do Concelho, questionou 

qual o destino a dar após a entrada ao serviço dos novos Polos Escolares, se será, como 

sucedeu na Freguesia da Palhaça, para instalar Polos de Leitura nesses mesmos edifícios. -----  

 ----------- 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 os novos Polos Escolares estão a servir os fins para que foram construídos, sendo 

que as antigas Escolas Primárias, praticamente todas, estão a ter bom uso, uma vez que a 

Autarquia teve o cuidado de, antecipadamente, de proceder ao seu restauro, sendo uma 

possibilidade de instalar o Polo de Leitura na atual Escola do 1.º Ciclo. ---------------------------------  

 ----------- Relembrou que tudo o que foi levado a efeito nos terrenos junto ao Campo de Futebol 

de Bustos não poderia ter sido efetuado, uma vez que os mesmos se situam em Reserva 
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Ecológica, esclarecendo que no novo Plano Diretor Municipal o espaço REN reduz de uma 

forma substancial, agravando-se contudo nessa mesma zona. --------------------------------------------  

 ----------- Informou que a empreitada de beneficiação de arruamentos já teve o seu início, tendo-

se iniciado nas ruas de Vila Verde e seguirá o seu curso normal em todas as Freguesias do 

Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Recordou ao Presidente da Junta de Freguesia de Bustos que nas diferentes reuniões 

havidas entre ambos os assuntos referidos foram abordados, tendo sido em conjunto, 

efetuadas algumas diligências com vista a algumas cedências de algumas parcelas de terreno 

na entrada da Freguesia de Bustos. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou estar-se a ultimar o Concurso Público para beneficiação de novos 

arruamentos do Concelho e mais uma vez a prioridade irá ser dada à Freguesia de Bustos. -----  

 ----------- No que respeita aos condicionalismos de trânsito na zona da Azurveira, informou ser 

pretensão da Autarquia desviar o trânsito de veículos pesados da Rua Principal de Bustos, 

contudo, constataram-se algumas dificuldades, pelo que, não se está a revelar uma tarefa fácil 

de solucionar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à iluminação pública e tendo já anteriormente dado resposta aquela 

questão, reafirmou que poderá haver alguns ajustes, mas que estão a ser levados a efeito por 

parte dos Serviços Municipais e serão afinados com aquilo que é a condição climatérica do 

momento e não tendo em atenção a estação do ano. --------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que as atividades municipais são realizadas em número, quantidade e 

qualidade por todo o Concelho, renovando o convite a todos os Membros da Assembleia 

Municipal para que compareçam e assim assistir ao que é a realidade do Concelho de Oliveira 

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

 ----------- Disse que irá analisar as fontes relativas ao artigo do Presidente da Comissão Política 

Concelhia do CDS/PP, mais concretamente os dados provenientes da CCDR-C, uma vez que, 
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misturar Inspeção Geral de Finanças e análise de três anos e depois elaborar um quadro de 

anos diferentes, sem outras indicações, pretende com certeza tudo exceto esclarecer. ------------  

 ----------- Considerou digno de registo as palavras proferidas pelo líder da Bancada do CDS/PP, 

mais concretamente no que “carinho com a Alameda” diz respeito. --------------------------------------  

 ----------- No que respeita à Rua das Azenhas, informou não haver uma única reunião que o 

Vereador do PS não aborde esse mesmo assunto e por isso mesmo está a ser devidamente 

acompanhado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou já ter sido levado a efeito algumas intervenções nos Carris, algumas delas 

de difícil negociação e apesar de não haver trabalho feito no terreno, esse mesmo trabalho está 

já a ser desenvolvido internamente na Câmara Municipal, para se concluir a ligação dos 

passeios entre a rotunda dos Carris e a linha de caminho-de-ferro em Oiã. ----------------------------  

 ----------- Em relação às passadeiras, informou que não podendo ser construídas as 

passadeiras elevadas, estando para breve a abertura de concurso destinado à remarcação das 

existentes em diferentes pontos do Concelho. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à área pedonal que irá ligar o Cruzeiro ao novo Edifício da Junta de 

Freguesia, Biblioteca e Auditório de Oiã, relembrou ser uma área pedonal de grande dimensão, 

estando já acordado com todos os confinantes a cedência da área necessária pelo valor que foi 

proposto após a competente avaliação, tendo também sido já levado a efeito um levantamento 

topográfico à zona da intersecção com a Praça do Cruzeiro e cuja negociação poderá levar 

mais algum tempo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que às obras da Alameda da Cidade diz respeito, relembrou que ninguém gosta de 

ter obras em casa ou à frente do seu comércio, pelo que solicitou a compreensão por parte dos 

Munícipes afetados, não se conseguindo fazer obras sem tempo e o tempo de duração da 

empreitada é de dois anos. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação ao Centro de Saúde e Tribunal em Oliveira do Bairro, referiu que irá 
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responder no decurso do Período correspondente à Atividade Municipal. ------------------------------  

 ----------- Tendo em atenção que passa frequentemente pelo cruzamento do Facho, referiu que 

os semáforos têm estado a funcionar regularmente, não sendo contudo a gestão dos mesmos 

da responsabilidade da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à revisão do PDM, referiu que mais importante do que apurar quem 

são os culpados pela demora, é informar que a Câmara Municipal tudo tem feito para ter esse 

mesmo Plano pronto o mais rapidamente possível. Não depende de facto da Autarquia, tanto 

mais que são muitas as alterações que vão sendo feitas à legislação e que têm implicado 

avanços e recuos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda em relação à obra da Nova Alameda da Cidade, referiu que os incómodos 

existem, tendo tido a oportunidade de reunir e prestar os esclarecimentos que foram suscitados 

pelos Munícipes e comerciantes afetados, relembrando que na última reunião de cada mês, 

existe um período aberto ao público na Câmara Municipal, não tendo sido até ao momento, 

levantada qualquer questão relativamente à obra da Alameda. --------------------------------------------  

 ----------- Embora compreenda as dificuldades sentidas nos acessos e o eventual decréscimo de 

alguns negócios, relembrou que esta, após se encontrar finalizada, vai ser uma obra 

emblemática e quem mais irá beneficiar com ela serão todos os oliveirenses e irá certamente 

dinamizar o comércio, uma vez que irá privilegiar as áreas pedonais, as áreas de laser e dar 

vida a Oliveira do Bairro, mostrando-se disponível para, sempre que for oportuno, reunir com os 

interessados para prestar os devidos esclarecimentos. ------------------------------------------------------  

 ----------- Informou haver somente um projeto que se encontra no terreno, muito embora possa 

haver algumas adaptações de melhoria ao longo do trajeto e do projeto, que é uma obrigação 

que a Câmara Municipal, enquanto dono da obra e enquanto pessoa de bem e empenhada em 

melhorar as condições, após discutir com os intervenientes e após concordância do Gabinete 

das Obras Municipais, deve colocar em prática e adequar naquela empreitada. ----------------------  
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 ----------- Para minimizar o termo “ouvi dizer”, esclareceu que a Câmara Municipal serve para 

esclarecer, sendo o local mais apropriado a Reunião do Executivo Municipal e a oportunidade 

que o público tem de intervir nas últimas quintas-feiras de cada mês. -----------------------------------  

 ----------- No que respeita às grelhas de escoamento de água junto ao “Café Grecos”, informou 

que a última camada de alcatrão não foi ainda colocada e as grelhas quando são colocadas, 

têm em atenção esse mesmo facto, apelando à cautela e à prudência de todos os condutores. -  

 ----------- Informou serem inúmeras as cedências que são acordadas ao longo de todo o traçado 

de três quilómetros, tendo sido já acordadas 204 cedências, o que evidencia o trabalho 

gigantesco que tem sido afeto a esta obra, mas que irá engrandecer o Concelho. -------------------  

 ----------- 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 – 

em relação ao novo Centro de Saúde de Oliveira do Bairro, esclareceu que após diversas 

insistências, conseguiu que fosse marcada pelo novo Administrador Regional de Saúde do 

Centro uma reunião para ver esclarecido o ponto de situação do novo Centro de Saúde, que 

Oliveira do Bairro tem direito e que é de elementar justiça, tendo tido o cuidado de convidar 

para o acompanhar à reunião o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal e a Presidente do 

Agrupamento dos Centros de Saúde do Baixo Vouga. -------------------------------------------------------  

 ----------- Informou ter sido uma reunião bastante pragmática e objetiva, tendo ouvido da parte 

do Administrador Regional de Saúde do Centro, que apesar de haver alguns constrangimentos 

orçamentais, que da parte da elegibilidade por parte da ARS do Centro, Oliveira do Bairro 

estaria na primeira linha, bastando para tal que o QREN abrisse as Candidaturas para o efeito, 

tendo na viagem de regresso feito de imediato algumas diligências junto do Conselho Diretivo 

do +Centro, apelando para que não se esquecessem da necessidade de procederem à 
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abertura da mencionada Candidatura. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu nota que as obras que estão a ser levadas por diante no Concelho ascendem a 

mais de 25.000.000,00 € (vinte e cinco milhões de euros) e estão a decorrer a bom ritmo, muito 

embora possam provocar alguns incómodos. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu ainda que as contas do Município se encontram regularizadas, pagando 

sempre a tempo e horas, apesar de as atividades serem em número, qualidade e quantidade, 

fazendo com que o Concelho de Oliveira do Bairro seja cada vez mais atrativo para viver. -------  

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

que desejassem usar da palavra, que procedessem à respetiva inscrição, tendo posteriormente 

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

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – relacionado com a 

menção que se aguarda a aprovação de Candidatura para o Centro de Documentação/Espaço 

Saber, procurou saber a que é que se refere este projeto. --------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em atenção o número de cedências da Nova Alameda da Cidade, questionou 

se existe uma ideia de quantas cedência é que estão previstas até ao final da obra.----------------  

 ----------- Deu os parabéns à Câmara Municipal relativamente à aprovação do Regulamento 

Municipal de Apoio ao Arrendamento, tanto mais que é uma altura de grandes dificuldades para 

algumas famílias, sendo bom saber que a Autarquia está atenta e poderá ajudar as pessoas a 

verem as suas dificuldades minoradas. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que à Revisão do PDM diz respeito e dado que tem havido diversas reuniões e 

alterações à legislação e tendo em atenção o que se encontra expresso na Atividade Municipal, 

questionou se Autarquia está a elaborar os dossiers tendo em conta as novas regras, ou seja, 

se depende neste momento da Câmara Municipal acelerar, agilizar e avançar com o processo 

da melhor forma e não da parte de outras entidades. ---------------------------------------------------------  
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 ----------- JORGE DA COSTA GRANGEIA – referiu não se ter apercebido de nenhuma 

informação sobre a questão da adesão do Concelho de Oliveira do Bairro à Associação de 

Municípios do Carvoeiro, tendo questionado se houve desenvolvimentos relativamente a esta 

matéria.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em atenção que se confundem muitas das vezes as atividades levadas a efeito 

pelo Município com as obras que são realizadas pela AdRA, questionou o ponto de situação 

relativamente às obras que estão presentemente a ser levadas a efeito no âmbito daquela 

empresa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ROSALINA ROSA GRANGEIA FILIPE – entregou a sua intervenção por escrito, pelo 

que seguidamente se transcreve na íntegra. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Antes de mais queremos louvar as iniciativas que foram tomadas a nível da 

Educação, das bibliotecas Escolares, das várias atividades culturais, desportivas e sociais que 

foram levadas a efeito neste período, congratulando-nos com o apoio dado pela Câmara 

Municipal e enaltecendo o dinamismo das Instituições e Associações do Concelho. ----------------  

 ----------- Congratulamo-nos também com o início do funcionamento do Polo Escolar do 

Troviscal, mas lembramos que fecharam a Escola Básica do Passadouro, a do Troviscal e já 

tinha fechado a da Póvoa do Forno, bem como a pré-primária do Troviscal. Realçamos ainda 

que isto representa evitar a dispersão de alunos, reduz o transporte de alunos do Passadouro 

para irem almoçar, transporte que era assegurado por uma carrinha da Câmara Municipal. Para 

além disso, tem uma frequência de 106 alunos, estando aberto das 7h30 às 19 horas. ------------  

 ----------- Um Polo, nestas condições, merece o nosso apoio. ----------------------------------------------  

 ----------- Ao analisar a Informação da Atividade Municipal referente ao período de 31 de Janeiro 

a 18 de Abril, verificamos que nos contratos de Promessa de Compra e Venda e na Unidade de 

4.º Grau, para além do montante de 150.000 € para a aquisição do terreno na Freguesia da 

Mamarrosa, tudo o resto se destina à aquisição de parcelas para a Alameda da Cidade 
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(195.788 €) e ainda a empreitada para a Nova Alameda – 134.998,92 €. Junta-se ainda a 

Execução das Baixadas da Eletricidade e Telecomunicações, de 112.000 € (base) e a 

Execução de Muros, algumas garagens, o que nos leva a perguntar, se todas as parcelas já 

estão negociadas, se o investimento para a execução desta obra não vai subir muito mais que 

o previsto, se não virão mais adicionais. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Bem sabemos que não é obra fácil, que há as verbas já comparticipadas pelo QREN, 

mas o investimento municipal será muito agravado? ---------------------------------------------------------  

 ----------- Para a Casa da Cultura, que está a avançar a bom ritmo, do investimento de 

4.576.273,68 € e dos quais é prevista a verba de 3.453.791,46 €, ainda não veio qualquer 

verba. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Também para o Polo Escolar da Mamarrosa ou para as requalificações das Escolas 

EB 2/3 de Oliveira do Bairro e Oiã, não há indicação de verbas recebidas. ----------------------------  

 ----------- Em face desta análise, em face das notícias vindas a público sobre a renegociação 

das verbas do QREN, por parte do Governo Central e estando o Sr. Presidente, certamente 

bem informado sobre toda a conjuntura atual, gostaríamos de perguntar: ------------------------------  

 ----------- 1.º - Se a renegociação do QREN não nos poderá afetar, nomeadamente naqueles 

programas que ainda não foram comparticipados? E nos montantes em falta mesmo nos já 

comparticipados? -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2.º - Em face das notícias sobre a taxa do IMI que o Governo Central vai reter, qual 

será o montante que nos vão reter? -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3.º - Quanto iremos perder da transferência de verba do Estado Central para o 

Concelho de Oliveira do Bairro? ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4.º - Não há problemas com a execução do Orçamento aprovado para 2012 com estas 

mudanças agora introduzidas? --------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- 5.º - Vamos continuar com a execução de todas as obras previstas de Polos Escolares 

e sedes de Juntas de Freguesia, quando está em discussão um mapa autárquico que ainda 

não sabemos como vai acabar? ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirão muitos colegas que foi o Governo anterior que nos levou a esta situação. 

Embora dê de barato as culpas que teve em muitos empreendimentos, que nós próprios 

criticamos, os municípios também lutaram por conseguir as suas obras, sem olhar para os 

outros. Foi o duplicar de estruturas, que em muitos casos se verifica serem excessivos e muitos 

deles até vão ter que fechar e ainda mal foram inaugurados (tribunais, hospitais, escolas, 

campos desportivos, sedes de juntas etc.). ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assistimos a uma exigência de cada vez mais e melhor, que nos levou, coletivamente, 

a esta situação também, com outros países da Europa, impulsionados pelas orientações 

comunitárias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Agora, é tempo de um pensar coletivo mais realista, e não só pensar nas promessas 

eleitorais que fizemos e que, legitimamente, quem ganhou as eleições deseja cumprir …” -------  

 ----------- DINIS DOS REIS BARTOLOMEU – referiu que investir na Educação é investir no 

progresso do País e desta forma se sair da crise. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que quando os particulares constroem algo, é muito natural que surjam 

custos não previsto inicialmente, pelo que, também quando a Autarquia leva a efeito algumas 

obras, é natural que surjam trabalhos a mais e que muitas das vezes resultam de pequenas 

correções. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou ter estado presente no evento “Carnaval da Pequenada” tendo constatado 

que foi um êxito e um sucesso para o Concelho. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que a Estradas de Portugal levou a efeito um melhoramento na E.N. 333, 

em Perrães, tendo sido no entanto a Autarquia que negociou e realizou trabalhos de 

melhoramento de estacionamento e passeios que dignifica Perrães, a Freguesia de Oiã e o 
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Concelho de Oliveira do Bairro, sendo lamentável que a Estradas de Portugal, ao ver este 

exemplo, não faça a limpeza da estrada que compete aquela entidade, tendo sido a Junta de 

Freguesia a proceder a esses mesmos trabalhos. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou ter sido efetuado um bom trabalho na Rua dos Ciprestes em Águas Boas, 

no que a alargamentos e passeios diz respeito. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que há largos anos se estava à espera da requalificação do Largo dos Pousios 

e Salão, tendo sido este Executivo a lançar essa mesma obra, dando os parabéns pela 

qualidade dessa requalificação. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Louvou a iniciativa da Câmara ao aderir ao projeto “Limpar Portugal”, sendo certo que 

o Concelho ficou bem mais limpo, se bem que haja pessoas que prevariquem logo de seguida, 

mas foi um bom exemplo dado pela Autarquia e pelas Juntas de Freguesia. --------------------------  

 ----------- Confessou-se agradado por verificar algum dinamismo que é dado à Sala de 

Exposições do Edifício da Junta de Freguesia, Auditório e Biblioteca de Oiã, tendo sido 

recentemente inaugurada a exposição “25 em Abril”. ---------------------------------------------------------  

 ----------- FERNANDO OLIVEIRA HENRIQUES – procurou saber onde se situa o prédio rústico 

alienado pela Autarquia e qual a finalidade. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou se haverá algum mal-estar por parte de alguns funcionários municipais, 

tendo em atenção ao recurso sistemático para o Sindicato para reivindicar os seus direitos. -----  

 ----------- Considerou que finalmente a novela dos Polos Escolares tinha chegado ao fim, tendo 

em atenção a decisão sobre os recursos interpostos pela Encobarra. -----------------------------------  

 ----------- Referiu ser de realçar a discriminação das obras levadas a feito por parte da AdRA, o 

que prova que o Concelho só teve a ganhar com a parceria e a adesão à AdRA, relembrando 

contudo, sobre este assunto, que ainda se encontra em funcionamento uma fossa coletiva junto 

do Supermercado Lidl e que recolhe as águas residuais e domésticas de uma área significativa 
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e à margem da E.N. 235, questionando se a mesma deixará de estar em funcionamento após 

as obras da Alameda e para onde é que as mesmas passarão a ser encaminhadas. ---------------  

 ----------- Tendo em atenção que a Autarquia tinha equacionado a possibilidade de recuperar o 

antigo Depósito de Água de Oliveira do Bairro, questionou se as obras que estão a ser 

efetuadas, já contemplam essa mesma pretensão. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Reconheceu ter sido uma boa aposta por parte do Executivo a colocação de 

papeleiras nas ruas da Cidade de Oliveira do Bairro, considerando que também se poderiam ter 

colocado algumas junto da entrada poente da Cidade, já que são muitas as pessoas que ali se 

deslocam, nomeadamente ao Domingo. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Verificou que na Rua de São João em Vila Verde, tinham sido tapados alguns buracos 

existentes na via, tendo questionado se a empreitada de beneficiação dos arruamentos no 

Concelho prevê apenas esses processo, ou se, irá ser asfaltado todo o arruamento. ---------------  

 ----------- CARLOS VIEGAS MARTINS DOS SANTOS – tendo em atenção a aquisição de 

terrenos destinados ao Parque da Cidade, no montante de 15.000,00 € (quinze mil euros), 

procurou saber a área que o Município já detém. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Congratulou-se pela entrada em funcionamento do novo Polo Escolar do Troviscal, 

sendo uma obra que veio engrandecer e dignificar a Freguesia do Troviscal e colmatar algumas 

lacunas que se vinham fazendo sentir há já algum tempo. --------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à empreitada de “Beneficiação de Arruamentos no Concelho 2011” e 

desconhecendo o mapa dos arruamentos que está previsto requalificar, questionou se está 

prevista a requalificação da Rua do Cabeço das Pegas em Bustos, uma vez que esta está a 

necessitar de uma intervenção urgente. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Constatou que o Museu de Etnomúsica da Bairrada tem tido bastante dinamismo, 

tendo cerca de sete mil peças expostas, o que constitui um acervo significativo para aquele 

Museu, tendo o mesmo sido visitado por uma média de dez visitantes por dia, o que considera 
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significativo, tanto mais que o mesmo não é muito divulgado, chamando à atenção para esta 

necessidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- RENATO ALEXANDRE BRAZ DE ALMEIDA - entregou a sua intervenção por escrito, 

pelo que seguidamente se transcreve na íntegra. -------------------------------------------------------------  

 ----------- “… É caso para dizer “ A criançada está de parabéns”. ------------------------------------------  

 ----------- Na última sexta-feira 13, dia para quem acredita, cheio de superstições, realizou-se 

neste mesmo espaço a iniciativa “ Vereadores de Palmo e Meio” contando com a participação 

de mais de duas centenas de alunos do 4º ano de escolaridade do Concelho de Oliveira do 

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

 ----------- Atividade que se apresentou no seguimento de uma estratégia por parte das escolas 

de fomentar e incentivar a cidadania que se deseja assente numa democracia representativa. 

Hoje, mais do que nunca é de extrema importância dar atenção e fomentar os princípios do 

Municipalismo promovendo desta forma a credibilização dos agentes políticos locais. Por 

exemplo, no que se refere ao Projeto de Proposta de Lei sobre a Reorganização Administrativa 

do Território Autarca aprovado em Assembleia da Republica no dia 10 do corrente mês muito 

se diz mas compete aos órgãos eleitos locais lutar imperativamente pelo bem das nossas 

gentes, ter o dom de criar mais-valias para que passe a existir um melhor acesso ao serviço 

público. -  

 ----------- A iniciativa “ Vereadores de Palmo e Meio” só foi possível pelo empenho e 

organização das escolas e toda a comunidade escolar nomeadamente pelos professores das 

atividades de enriquecimento curricular e do Executivo Municipal que abraçou de forma 

concreta a iniciativa elevando a um patamar de excelência reconhecida por todos. -----------------  

 ----------- Saliento a capacidade de comunicação demonstrada, as boas ideias e propostas 

assim como a assertividade dos assuntos apresentados pelos vereadores por uma tarde. --------  

 ----------- Estou certo, que com este tipo de iniciativas o Município de Oliveira do Bairro está a 
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criar as condições no nosso concelho, e porque não para o nosso País, de garantir um futuro 

mais participativo onde a meritocracia exista de facto. -------------------------------------------------------  

 ----------- Nos dias de hoje o fácil acesso às mais variadas formas de informação, os blogs e as 

redes sociais, tendem a afastar as pessoas da participação ativa nos centros de discussão e 

fóruns próprios onde se debatem os pequenos e grandes desafios da nossa escola, da nossa 

freguesia, do nosso concelho e do nosso País. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Portanto realço a excelência deste projeto, a pertinência da iniciativa e todos os 

agentes participativos neste evento. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deixo nomes de projetos que proporcionam o fomento da Cidadania Ativa que existem 

com a participação direta e indireta das escolas como seja o Jogo de Cidadania; Kit Sub-18; 

Parlamento dos Jovens e outros debates similares onde todo e qualquer agente político deveria 

ter participação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “ A pessoa é o fim de toda a atividade política” disse Francisco Sá Carneiro …” ---------  

 ----------- 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 – 

confirmou ter sido com bastante elevação que decorreu a iniciativa “Vereadores de Palmo e 

Meio”, deixando a sua palavra de agradecimento aos Professores das AEC’s, que, em conjunto 

com o Executivo Municipal, levou a efeito aquela iniciativa. -------------------------------------------------  

 ----------- Confirmou que a Rua do Cabeço de Pegas em Bustos, é um dos que se encontra 

previsto beneficiar aquando da nova empreitada de beneficiação de arruamentos. ------------------  

 ----------- Informou que a área de terreno já adquirido e paga para o Parque da Cidade, ronda os 

cem mil metros quadrados. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que a Rua de São João em Vila Verde irá levar um tapete completo, uma 
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vez que já foi intervencionada em termos de águas pluviais. -----------------------------------------------  

 ----------- Respondeu que as obras que estão a ser efetuadas no antigo Depósito da Água em 

Oliveira do Bairro se inserem nas Obras da Alameda, sendo que a reabilitação do mesmo será 

levado a efeito através de uma empreitada autónoma e que já se encontra em curso. -------------  

 ----------- Relativamente à fossa existente junto do Lidl, tendo em atenção a construção da 

Estação Elevatória em Recamonde, será para esse local que serão direcionadas as águas 

residuais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu ainda que a relação de empreitadas levadas a efeito por parte da AdRA é 

referida precisamente pelo facto de serem efetuadas na área territorial do Concelho. --------------  

 ----------- Referiu não haver qualquer mal-estar da Autarquia em relação ao Sindicato, havendo 

um bom relacionamento com os colaboradores da Câmara Municipal, tendo estes o direito, se 

não concordarem com algo, socorrerem-se junto do Sindicato. --------------------------------------------  

 ----------- Informou que o prédio que foi alienado pela Autarquia se refere a metade de um 

terreno que foi adquirido para ligar o antigo arruamento que para na Estância, à Rua de 

Recamonde e dado que apenas é necessário parte do terreno, o restante foi vendido.-------------  

 ----------- Recordou que embora muitos Concelhos vejam a sua população diminuir, constata-se 

um aumento em Oliveira do Bairro, e enquanto outros estão a reduzir a sua atividade, em 

Oliveira do Bairro ela está a aumentar, constatando-se desta forma a atratividade do Concelho.  

 ----------- Recordou estar inscrito no Orçamento do Governo o valor do corte das verbas a 

transferir para os Municípios e que ronda os 300.000 a 400.000 euros. ---------------------------------  

 ----------- No que respeito ao anunciado corte do IMI em 5%, acredita que esta é uma forma que 

o Estado encontrou para pagar aos avaliadores, contudo esquece-se que a receita proveniente 

dessas avaliações somente entra no cofre das Autarquias no próximo ano. ---------------------------  

 ----------- Em relação à questão das renegociações com o QREN, informou que está a ser 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 27.04’12   42|81 

levada a efeito uma limpeza, com o objetivo de libertar verbas que estão cativas e 

contratualizadas, para projetos que ainda nem saíram do terreno e não avançam, não sendo 

este o caso de nenhuma obra em Oliveira do Bairro. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente às Escolas EB 2/3, referiu que ninguém recebe nada enquanto a obra 

não for efetuada e a mesma estar faturada, sendo que foi atribuída uma determinada verba, 

com a qual o Município não concorda, nomeadamente com o caso de Oiã, uma vez que se 

pretende que seja enquadrada a construção do Pavilhão e que não foi considerado elegível 

numa primeira fase. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu, em relação às baixadas de eletricidade que, com as obras da Alameda, 

informou que essas infraestruturas não irão ficar visíveis e por conseguinte houve a 

necessidade de levar a efeito essa mesma empreitada. -----------------------------------------------------  

 ----------- Mais referiu que os terrenos destinados à Alameda vão sendo adquiridos à medida 

que vão sendo necessários. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reiterou o que disse anteriormente, de que são mencionadas as obras levadas a 

efeito por parte da AdRA, uma vez que as mesmas são realizadas em território municipal. -------  

 ----------- Quanto ao facto de não ser referida a adesão ao Carvoeiro, mencionou que essa 

questão foi decidida pela Assembleia Municipal, pelo que a situação se encontra em 

desenvolvimento, tendo algumas das Autarquias envolvidas solicitado alguns esclarecimentos à 

Águas do Carvoeiro e que atrasaram este processo. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que o Centro de Documentação se refere aos escritórios da antiga Cerâmica 

Rocha, que se encontra contemplada no âmbito do Projeto “Ruci” e cujo montante máximo de 

elegibilidade é de 250.000 euros e embora o montante ascenda aos 400.000 euros, existe 

comparticipação e a Autarquia está a lutar por isso mesmo. ------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita às cedências que ainda faltam ultimar na obra da Alameda da Cidade, 

informou que cerca de 90% já se encontram decididas e acordadas, pelo que apenas faltam 
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10%, sendo sua convicção que todas chegarão a bom termo, sem que seja necessário recorrer 

a uma única expropriação.--------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Agradeceu os parabéns dados pela aprovação do Regulamento de apoio ao 

arrendamento, o que, do seu ponto de vista, significa que o Executivo não fala apenas, mas 

coloca em prática. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De imediato deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.2- Apreciação 

do Inventário de 2011, sendo dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara. --------------------  

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

referiu que o documento se encontra apresentado por natureza, reservando-se para responder 

a alguma dúvida que surja. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- “… Eu começo esta minha intervenção por deixar aqui uma nota ao senhor Presidente 

da Assembleia Municipal. Na convocatória desta Assembleia lesse neste ponto “Apreciação do 

Inventário de 2011” e em rigor aquilo que estamos aqui a fazer não é exatamente isso, ou pelo 

menos a informação que nos foi fornecida não nos permite fazer isso, o que estamos aqui a 

fazer é a apreciar o acréscimo ao inventário resultante da atividade do município no ano de 

2011. O que diz o nosso regimento, na alínea c), do ponto 2, do artigo 2º, e presumo que nessa 

parte seja uma mera transcrição da lei, é que compete à Assembleia Municipal “Apreciar o 

inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação.” Sendo 

assim, ou seja, sendo competência desta Assembleia a apreciação do inventário, julgo que 

deveria ser facultado aos senhores Deputados o inventário e não apenas o acréscimo ao 

inventário. Possivelmente, não seria necessário, nem aconselhável fazer esta distribuição em 
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papel, mas julgo que no CD que nos é distribuído poderia vir em formato digital uma listagem 

de todo o inventário municipal, sendo que apenas o acréscimo seria distribuído em papel como 

agora acontece. É uma nota/sugestão que aqui deixo que estou certo merecerá a atenção do 

senhor Presidente da Assembleia Municipal, no sentido de possibilitar que a Assembleia possa 

cumprir na íntegra as funções que lhe são confiadas. --------------------------------------------------------  

 ----------- Fazendo então uma apreciação ao acréscimo ao inventário decorrente da atividade de 

2011, verificamos que ocorreu um acréscimo considerável, decorrentes em grande parte da 

necessidade de equipar os novos polos escolares e o edifício da junta, biblioteca e auditório de 

Oiã.  -----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente aos bens imoveis chamou-me à atenção a entrada de um conjunto de 

apartamentos, senão me enganei a contar são 18 apartamentos, na Rua do Passal de Baixo 

em Oliveira do Bairro. Que por aquilo que consegui apurar são apartamentos do prédio cor-de-

rosa aqui por trás do mercado, que em tempos a Câmara construído a custos controlados. 

Gostava que o Senhor Presidente da Câmara me esclarecesse qual é o fim que se pretende 

dar a este conjunto de imoveis…” ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JORGE DA COSTA GRANGEIA – tendo em atenção que no Inventário se encontram 

lançados os terrenos da Feira da Palhaça, procurou saber a que respeita a referência 1.ª fase. -  

 ----------- 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 – 

confessou que poderá haver alguma descrição constante do Inventário que não condiz com a 

realidade, esclarecendo que se encontram a ser utilizadas por pessoas carenciadas no âmbito 

da Habitação Social, alguns apartamentos no edifício referido, podendo no entanto a descrição 

não corresponder exatamente ao correto. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Respondeu que a referência à 1.ª fase, se refere exatamente à primeira fase da Feira 
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da Palhaça, sendo que, brevemente será lançada a segunda fase daquele projeto, que 

corresponde à parte coberta do Mercado, para que, finalmente o equipamento possa entrar em 

funcionamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De imediato, deu-se início ao ponto da Ordem de Trabalhos 5.3- Apreciação e 

votação do Relatório de Gestão de 2011 e dos Documentos de Prestação de Contas 2011, 

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

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

informou que as contas já foram aprovadas e remetidas aos Órgãos competentes. -----------------  

 ----------- Constata-se ser a maior execução, em termos de valor absoluto, de sempre da 

Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, em que a Receita atingiu o valor de 22.460.000,00 € 

(vinte e dois milhões quatrocentos e sessenta mil euros) sendo responsável por parte desta 

fatia, o maior incremento em Receitas de Capital no montante de 10.545.000,00 € (dez milhões 

quinhentos e quarenta e cinco mil euros) e daqui a base é a cativação e a execução de obras 

financiadas pelo QREN. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu ainda que a Receita Corrente ascendeu ao montante de 11.914.000,00 € 

(onze milhões novecentos e catorze mil euros). ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou relevante, a redução das Despesas Correntes face ao ano anterior, no 

montante superior a 400.000,00 € (quatrocentos mil euros) e inversamente se constata o 

aumento em investimento e em Despesas de Capital em 416.000,00 € (quatrocentos e 

dezasseis mil euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu nota ainda que o passivo exigível de curto prazo, ou seja, o saldo de 

fornecedores correntes de empreitadas, depois de ter atingido um pico em 2009, superior a 

quatro milhões de euros, desceu para 2.243.000,00 € (dois milhões duzentos e quarenta e três 

mil euros) 31 de Dezembro de 2011. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que no presente ano, Oliveira do Bairro foi das Autarquias que mais cedo 
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aprovou as suas Contas, tal facto ocorreu ainda no mês de Fevereiro, tendo desafiado a Chefe 

da Divisão Financeira, para que no próximo ano se aprovem ainda mais cedo. -----------------------  

 ----------- Referiu que o resultado desta Prestação de Contas, resulta do grande enfoque que é 

dado à Educação, no apoio às Associações, nas Bolsas de Estudo, nos Apoios Sociais, nas 

grandes obras e também nas pequenas obras e nas atividades e eventos que se vão realizando 

durante todo o ano e por todo o Concelho. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou relevante, o diferencial positivo entre as Receitas Correntes e a Despesa 

Corrente, no montante de cerca de 2.168.000,00 € (dois milhões cento e sessenta e oito mil 

euros). --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Constatou que foram adjudicadas, aprovadas, executadas e assunção de 

compromisso ou adjudicação, cerca de 80,7% do valor inicialmente orçamentado, tendo tudo 

isto sido feito num ano em que houve redução de transferências por parte da Administração 

Central em cerca de 352.000,00 € (trezentos e cinquenta e dois mil euros), em que as 

Despesas com Pessoal reduziram cerca de 120.000,00 € (cento e vinte mil euros). -----------------  

 ----------- Referiu que a médio/longo prazo, a dívida em encargos financeiros líquidos foi dos 

mais baixos, tendo em 2012 sido pagos 174.000,00 € (cento e setenta e quatro mil euros) e em 

2011 apenas 72.000,00 € (setenta e dois mil euros). ---------------------------------------------------------  

 ----------- Mais esclareceu que tudo aquilo que foi feito, não o foi à custa dos Munícipes ou das 

Receitas Municipais, uma vez que estas, e englobando as quatro principais rubricas de 

Impostos Municipais, baixaram em cerca de 110.000,00 € (cento e dez mil euros). -----------------  

 ----------- Constata que a Autarquia de Oliveira do Bairro se encontra com boa saúde financeira, 

equilibrada, com pagamentos em dia e com o cumprimento de todos os limites, sejam aqueles 

que são impostos por Lei, de Pessoal ou de Endividamento, seja ele líquido ou bruto. -------------  

 ----------- Considerou bastante positiva a dedicação que é dado pelos Associados e 

principalmente pelas pessoas que se disponibilizam para estar à frente na Direção e nos 
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diferentes Órgãos Associativos, tendo merecido por parte da Câmara Municipal uma atenção 

muito especial, tendo no ano de 2011 sido pago às Associações 1.555.000,00 € (um milhão 

quinhentos e cinquenta e cinco mil euros) para atividades, apoio às obras e, sobretudo, apoio à 

formação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que o Saldo de Gerência a transferir para 2012, por força das aplicações 

de Tesouraria e dos excedentes que se conseguiram arrecadar para dar cabal cumprimento às 

obras que se encontram em curso e aos compromissos assumidos, ascendeu a um valor nunca 

visto anteriormente, no montante de 3.527.000,00 € (três milhões quinhentos e vinte e sete mil 

euros), sendo 2.583.000,00 € (dois milhões quinhentos e oitenta e três mil euros) de Operações 

Orçamentais e 943.000,00 € (novecentos e quarenta e três mil) de Operações de Tesouraria. --  

 ----------- Evidenciou o facto de os montantes recebidos do QREN ascendeu a mais de 

9.000.000,00 € (nove milhões de euros). -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Face aos rácios permitidos, referiu que das Despesas com Pessoal se está a utilizar 

apenas 33,5% do limite legal. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mencionou que pela primeira vez, os juros obtidos por aplicações e pelas boas taxas 

negociadas, renderam no ano transato, 175.000,00 € (cento e setenta e cinco mil euros). --------  

 ----------- Mais disse que o valor das disponibilidades, Saldo e Operações de Tesouraria, 

aumentou face ao ano anterior em cerca de 92%. -------------------------------------------------------------  

 ----------- 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 seguidamente se transcreve na íntegra: ---------------------------------------------------  

 ----------- “… Não obstante o facto de vivermos numa conjuntura económica e financeira de 

profunda crise nacional e internacional, cujas consequências todos sentimos e às quais o 
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Município de Oliveira do Bairro não deixou obviamente de ser afetado; ---------------------------------  

 ----------- Não obstante o facto de, em consequência dessa supra referida crise, o Município de 

Oliveira do Bairro ter visto reduzido, mais uma vez, o valor das transferências do poder central 

em mais de 300 mil euros e estou apenas a referir-me à redução de 2010 para 2011; -------------  

 ----------- Não obstante a redução das receitas referentes a taxas e impostos Municipais, mais 

uma vez em consequência da situação em que se encontram as famílias e as empresas, em 

mais de 55 mil euros em relação ao ano anterior; -------------------------------------------------------------  

 ----------- Apesar de todas estas condicionantes estamos perante um exercício de 2011 que 

apresenta inequivocamente, em valores absolutos, o maior investimento da história do nosso 

Município.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Falamos de 19 milhões de euros em compromissos assumidos, dos quais 12 milhões 

já pagos e portanto já completamente executados. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Estamos a falar de um investimento em equipamentos como não há memória 

(estamos obviamente a falar de um aumento do património do Município que começa nos polos 

escolares, passa por auditórios e polos de leitura, para terminar na recuperação do edifício 

público, isto para não falar de outros projetos já em curso, mas ainda não concluídos, como a 

Alameda, a Casa da Cultura, a Feira da Palhaça ou até os investimentos feitos nas Zonas 

Industriais). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Se a isso acrescentarmos o investimento feito na componente social dos serviços e 

apoios prestados pelo Município; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Se lhe somarmos o apoio ao tecido Associativo do nosso Concelho; ------------------------  

 ----------- Se percebermos que, em ambos os casos, estes apoios não encontram paralelo em 

outro qualquer executivo de Oliveira do Bairro. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Se, tivermos em linha de conta todos estes aspetos teremos que reconhecer que é 
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obra… Mais… que é obra feita e bem-feita… -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Certamente que os senhores Membros dos Partidos da Oposição teriam feito 

diferente, certamente que dirão que teriam feito melhor… --------------------------------------------------  

 ----------- Mas terão que reconhecer que, mesmos assumindo que tomariam outras opções, que 

estamos perante um desempenho extraordinário, sobretudo nas condições conjunturais em que 

foi feito.-  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Poderia até ficar por aqui na minha intervenção… Poderia… ----------------------------------  

 ----------- Mas há mais… -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apesar da conjuntura, -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apesar da redução das receitas; -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apesar do valor inigualável do investimento… ------------------------------------------------------  

 ----------- Apesar de tudo isso…  ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Estamos perante um documento que evidência um equilíbrio orçamental que 

consegue que as receitas correntes arrecadadas paguem na totalidade as despesas correntes 

e que o façam com um saldo positivo de mais de 2 milhões de euros. ----------------------------------  

 ----------- Que consegue reduzir as despesas correntes num valor próximo do meio milhão de 

euros;  --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Que mantem um confortável equilíbrio nas despesa com pessoal (do quadro em 

33,55% do limite legal e extra quadro em 16,39% do limite legal) -----------------------------------------  

 ----------- Que consegue, em termos de limites de endividamento, não só respeitar os limites 

impostos pelo artigo 53º da Lei de Orçamento de Estado para 2011, como ficar a mais de 1 

milhão de euros no que se refere ao endividamento liquido e ao endividamento de médio e 

longo prazo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Terão os Senhores membros da Assembleia que reconhecer que são três indicadores 

fortíssimos de equilíbrio das contas… De cuidado, razoabilidade, pragmatismo e ponderação 

desta gestão municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Concluindo ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Este documento evidencia ambição no planeamento, objetividade na concretização e 

eficiência na gestão… -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Três evidências que conjugadas só poderão conduzir a um voto favorável desta 

Assembleia …” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

intervenção por escrito à Mesa da Assembleia Municipal, pelo que seguidamente se transcreve 

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

 ----------- “… Em Dezembro de 2010, justificámos a nossa abstenção tendo em conta que “Não 

obstante a visão crítica que fizemos sobre o conteúdo da proposta da Câmara Municipal de 

Oliveira do Bairro para as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2011, reconhecemos 

que naquele documento havia também aspetos com os quais concordamos, os quais, aliás, 

eram comuns ao programa pelo qual nos candidatámos no último ato eleitoral.” ---------------------  

 ----------- Chegados aqui, o que podemos verificar é que apesar da condição económica do 

País, o que transparece do Relatório da Gestão Municipal de Oliveira do Bairro do ano de 2011, 

é exatamente o oposto, ou seja, o que este documento evidência é que o Município insistiu em 

viver bem acima das suas possibilidades, por mais um ano consecutivo, e por isso mesmo 

incomportável para fazer face à situação de crise que se atravessa. -------------------------------------  

 ----------- O que resulta da análise do Relatório da Gestão de 2011, é que o Município de 

Oliveira do Bairro vem apostando, e mostra intenção de continuar a apostar, exatamente na 

opção oposta, insistindo mais uma vez, num claro desinvestimento nas áreas que são mais 

sensíveis tais como a proteção civil/segurança e ordem pública (-30%), a proteção do meio 
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ambiente (-60%), ordenamento do território (-100%), etc.. --------------------------------------------------  

 ----------- Nesta altura de crise, apesar de todo o anterior referido, o Município aumentou, no 

entanto, e bem, a despesa em Acão Social em 100.000,00 € (mais 45%). -----------------------------  

 ----------- De relevar ainda a atenção às nossas preocupações do ano passado na indústria e 

energia, mais propriamente nas Zonas Industriais. Passámos de 65.700,00 € para 73.500,00 € 

(+12%).  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nesta que é uma área estratégica para o emprego, investimento privado e fixação de 

população no concelho, demonstra bem que este executivo não está a acautelar as dificuldades 

futuras do concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à água e saneamento, por força da transferência para a AdRA da 

gestão das redes municipais em baixa de água e saneamento básico durante um período de 50 

anos a queda foi esmagadora. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Será interessante verificar as conclusões da Avaliação dos Aspetos Económico-

Financeiros Resultantes da Transição da Gestão e Cobrança de Águas e Saneamento para a 

AdRA – Águas da Região de Aveiro, decidida ontem em Reunião de Câmara. -----------------------  

 ----------- Assim sendo, quando a realidade evidencia a redução de investimentos nas zonas 

industriais (que favorece a não criação de emprego e fixação de pessoas), o que o executivo 

entendeu realçar no Relatório da Gestão de 2011, foi o seu sentido de oportunidade e visão 

estratégica para justificação da conquista de fundos comunitários (a construção de cinco novos 

Polos Escolares, Casa da Cultura e Nova Alameda da Cidade resultado do esforço). --------------  

 ----------- Oportunidade esta saudada por nós por princípio, mas que mais uma vez, nos 

demarcamos da opção pela proliferação de centros escolares e pela Casa da Cultura. ------------  

 ----------- Só que, mais um ano passa e nada diz quanto ao reverso desta medalha, ou seja, 

omite o facto de a construção de tais equipamentos traduzir um investimento em obras que não 
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só não libertam recursos como ainda por cima continuam a consumi-los com as necessidades 

da sua conservação, manutenção e funcionamento. Necessidades estas que surgirão todas de 

uma vez e de forma constante. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais ainda, este executivo tem descurado a necessidade da sustentabilidade dos 

investimentos e consequentemente do futuro da saúde financeira da autarquia. ---------------------  

 ----------- À data de 31 de Dezembro de 2011, o Município de Oliveira do Bairro tinha 

Compromissos Plurianuais Assumidos que totalizam 20.048.782,33 €, sendo que destes, já 

para o ano em curso, se fixavam em 8.947.276,85 €, ainda o ano não tinha começado. -----------  

 ----------- Apesar da relevância e pertinência de alguns investimentos em curso, no âmbito da 

Administração Local, da Educação, da Regeneração Urbana e da Cultura, ao descurar 

investimentos que tragam retorno financeiro no futuro, o Executivo está a por em causa as 

receitas necessárias para provir os cortes nas transferências do Estado Central que se 

avizinham e permanecerão, assim como a reorientação e posterior fim dos apoios comunitários 

ao investimento em infraestruturas no futuro. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Convém fazer notar ainda, que as novas regras de assunção de compromissos, 

entradas em vigor a 22 de Fevereiro, prevemos uma gestão autárquica menos ágil, mais 

burocratizada e com menos autonomia política efetiva para concretizar opções, mesmo que a 

curto prazo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Se a taxa de execução do ano passado era confrangedora: 50,90%. A deste ano ainda 

o é mais, nem chega a ser mediana: 47,98%. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por conseguinte, votaremos contra a Gestão deste executivo durante o Exercício de 

2011 …”  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

por escrito, pelo que seguidamente se transcreve na íntegra: ----------------------------------------------  
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 ----------- “… Através da análise do Relatório de Gestão e dos documentos de Prestação de 

Contas podemos ficar com uma ideia mais ou menos objetiva de quais têm sido as prioridades, 

e quais têm sido as opções do executivo. Prioridades e opções que muitas vezes são difíceis 

de identificar no Plano, atendendo à facilidade com que as rúbricas são adicionadas ao Plano, 

sem que por vezes esteja por de trás uma vontade firme e realista de as levar a efeito. -----------  

 ----------- Podemos também, ou pelo menos é expectável que possamos aferir do relatório de 

prestação de contas qual é a saúde financeira da autarquia. E nos tempos que correm todos 

temos bem presente a necessidade de zelarmos pela saúde financeira. Pois mais cedo ou mais 

tarde (e tememos que seja mais cedo) seremos lembrados que todos os excessos têm custos, 

que terão que ser suportados. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Este é ainda o relatório de gestão das grandes obras, umas necessárias, outras 

necessárias mas dimensionadas em excesso, que criam valências que não correspondem às 

necessidades reais, outras que sendo importantes, teremos muita dificuldade em pagar e em 

manter no futuro e que serão fonte de aumento da despesa, que só pode ser compensada 

através dos nossos impostos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E falando de impostos o IMI continua a aumentar de forma muito substancial. Em 2005 

quando o senhor Presidente assumiu as funções de Presidente de Câmara a receita do IMI era 

de 923 mil euros (pág. 1, da sessão 7-Controlo Orçamental da Receita, do Balanço de 2005, 

AM de 28/04/2006), em 2011, foi de 2 milhões 120 mil 670 euros (pág. 6, do Relatório de 

Gestão de 2011, AM 27/4/2012), mais 58 mil 750 euros que no ano de 2010. O IMI em seis 

anos de governação deste executivo aumentou mais de 1 milhão e 200 mil euros, aumentou 

130%. E prepara-se para aumentar novamente de forma substancial no próximo ano fruto das 

reavaliações que estão a ser efetuadas, que em muitos casos estão a avaliar prédios por 

valores acima dos do mercado. Absolutamente lamentável, mas também lamentável é que o 

Governo venha agora dizer que em 2012, fica com 5% da receita do IMI para custear o 

processo de reavaliações. Como um dia disse alguém: “Os sacrifícios pedidos aos portugueses 
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(neste caso aos Oliveirenses) têm limites!”. E ainda estamos a aguardar a prometida redução 

da taxa do IMI. Para uma promessa efetuada pelo senhor Presidente na campanha eleitoral de 

2009 convenhamos que está a demorar a ser cumprida. ----------------------------------------------------  

 ----------- Olhemos agora para a derrama, esta aumentou do ano passado para este ano 25%, o 

que não deixa de ser um pouco surpreendente, e vem contrariar a argumentação do senhor 

Presidente de que era necessário manter esta taxa no máximo pois a receita iria descer fruto da 

crise. Pois isso não aconteceu, e teria sido possível reduzir a taxa como propusemos na altura. 

Outro imposto que também tem vindo a aumentar e vai continuar a aumentar é o imposto de 

circulação.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Verificamos isso sim uma forte redução do IMT (de mais de 30%), o que não é nada 

surpreendente, pois sem dinheiro nos bolsos não se compram casas, e uma boa parte da 

nossa economia desmorona-se. E os oliveirense, tal como as generalidades dos portugueses, 

começa a viver numa situação de grande aperto financeiro, por isso compete-nos a todos fazer 

o possível para que através da redução de impostos, de taxas e outros, possamos aliviar a 

carga sobre as famílias. Mas o que temos feito é exatamente o contrário! Por isso dizemos não 

à política das Taxas Máximas que tem sido apanágio deste executivo. ---------------------------------  

 ----------- As receitas provenientes do rendimento de propriedades levaram um tombo de 1 

milhão 675 mil euros. O que é de espantar, ou talvez não. O que se passou foi que em 2011 

não houve transferências vindas da ADRA relativas à redistribuição “inicial”, o tal negócio da 

água, a próxima grande e última fatia chegará em 2012, presumo, mais 1 milhão e 500 mil 

euros, mais coisa menos coisa. Julgo que é assim, mas se não for o senhor Presidente fará o 

favor de esclarecer. Mas isto das transferências extraordinárias vindas da ADRA é algo que os 

munícipes têm bem presente pois sentem-no todos os meses na fatura da água. Está mal e vai 

ainda ficar pior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Outra questão que nos vindo a preocupar é a verba que é paga à SUMA e à ERSUC 
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relativa à recolha e tratamento de resíduos sólidos, em 2011 pagámos qualquer coisa como 

740 mil euros, para um município que tem uma despesa corrente inferior a 9 milhões e 750 mil 

euros, estamos a falar de uma verba muito considerável, cerca de 7,5% da despesa corrente 

vai para o lixo. Julgo que aqui ainda há muito a fazer, nomeadamente no que diz respeito à 

sensibilização dos munícipes para boas práticas, à recolha seletiva de lixos e à reciclagem, 

mas também no que diz respeito a encontrarmos formas mais eficientes, entenda-se baratas de 

proceder a esta recolha e tratamento dos resíduos. Tenho muita desconfiança em relação a 

estas empresas intermunicipais, seja no lixo seja na água, pois temos verificado um aumento 

galopante nos encargos que os munícipes têm que suportar seja direta seja indiretamente. 

Julgo mesmo que pior que um empresa municipal só mesmo uma intermunicipal. -------------------  

 ----------- Há ainda o problema do endividamento da autarquia, o passivo da autarquia a médio e 

longo prazo situa-se hoje em 12 milhões 676 mil euros (pág. 23, do Relatório de Gestão de 

2011, AM de 27/4/2012), ou seja aumentou em mais do que 1 milhão de euros, relativamente 

ao valor de 11 milhões e 623 mil euros (pág. 22, do Relatório de Gestão de 2010, AM de 

21/4/2011), apresentado à uma ano atrás. No futuro teremos que suportar o juro, abater a 

dívida e manter em funcionamento as infraestruturas que têm sido criadas. Temos dito e 

continuamos a afirmar que a falta de razoabilidade, que tem levado a que se avance para 

investimentos que não correspondem às reais necessidades das populações vai nos custar 

muito caro num futuro próximo. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por nós, já o dissemos vastas vezes, teríamos sido mais comedidos, mais prudentes, 

e teríamos procurado aliviar o esforço sobre as famílias e sobre as empresas, o esforço 

presente e o esforço futuro. Porque se as contas da autarquia não estão no vermelho é porque 

as famílias e as empresas (pelo menos algumas) vão sendo ainda capazes, de honrar os seus 

compromissos, mas da forma que as coisas estão a caminhar, este número vai se reduzindo 

cada vez mais, e aqueles que pagam terão que pagar cada vez mais. ----------------------------------  

 ----------- Quer queiramos quer não, vai ter que ser no sentido da razoabilidade que vamos ter 
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que caminhar, porque não podemos andar indefinidamente a usar os recursos que são 

colocados à nossa disposição pelos contribuintes de forma pouco racional. Os executivos vão 

ter que se concentrar noutra coisa que não seja só obra, e as pessoas vão ter que aprender a 

avaliar o trabalho dos executivos por outras coisas para além das obras, porque as obras são 

muito lindas mas aos poucos vamo-nos apercebendo que quem as paga somos nós todos …” -  

 ----------- Seguidamente foi solicitado o uso da palavra por parte do Membro André Chambel. ---  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – tendo o Presidente da 

Mesa da Assembleia Municipal, dado conhecimento no início da presente Sessão que tinha 

recebido por parte do Presidente da Câmara uma relação dos Compromissos Assumidos 

Plurianuais, referiu que esse mesmo documento deveria ser dado conhecimento à Assembleia 

Municipal e não à Mesa, nos termos da legislação que entrou em vigor a 23 de Fevereiro, 

sendo que, esses documentos devem fazer parte integrante do Relatório e Contas. ----------------  

 ----------- Tendo em atenção ao aproximar da meia-noite, o que significa que os Trabalhos não 

serão terminados, solicitou ao Presidente da Mesa da Assembleia Municipal que suspendesse 

a presente Sessão da Assembleia Municipal, procedesse à entrega de uma cópia a cada um 

dos Membros presentes, retomando os Trabalhos na próxima segunda-feira, conforme se 

encontra prevista na Convocatória. --------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – confirmou que a nova legislação foi aprovada um dia antes de serem aprovadas as 

Contas pela Câmara Municipal, a 22 de Fevereiro, tendo as Contas sido aprovadas em Reunião 

de Câmara de 23 de Fevereiro, tendo o ofício a dar conhecimento dos Compromissos 

Assumidos Plurianuais, sido remetido pelo Presidente da Câmara à Assembleia Municipal no 

dia 29 de Março. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em atenção o desconhecimento desta nova obrigatoriedade legal, não foi 

anexada à documentação remetida aos Membros da Assembleia Municipal, esta informação, 
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muito embora tenha dado conhecimento da mesma no início dos Trabalhos, contudo, tal facto é 

insuficiente uma vez que a Lei refere que deve ser remetida aos Membros da Assembleia 

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

 ----------- Perante este facto e dado não ser previsível que os Trabalhos possam ser concluídos 

antes da uma da manhã, o que significa que os trabalhos devem continuar na próxima 

segunda-feira, informando já ter solicitado aos Serviços de Apoio, que disponibilizassem uma 

fotocópia a cada um dos Membros da Assembleia Municipal do documento de Compromissos 

Assumidos Plurianuais. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente e de acordo com o previsto no Regimento da Assembleia Municipal de 

Oliveira do Bairro, os Trabalhos referentes à presente Sessão da Assembleia Municipal de vinte 

e sete de Abril de 2012 foram interrompidos, sendo novamente reatados em trinta de Abril de 

dois mil e doze, de acordo com o enunciado na Convocatória enviada a todos os Membros da 

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

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aos trinta dias do mês de Abril, do ano de dois mil e doze, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, realizou-se a segunda Reunião relativa à segunda Sessão Ordinária da Assembleia 

Municipal do corrente ano, convocada para o dia vinte e sete de Abril do corrente ano, cuja 

Ordem de Trabalhos, já tinha sido previamente distribuída aquando da respetiva Convocatória:

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

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

 ----------- 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. -----  
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 ----------- 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 MARIA INÊS MARTINS PATO, MARIA JOÃO CORREIA RODRIGUES, 

MARISA PATO DOS SANTOS, MIRIAM ZULAY PEREIRA FERREIRA, ACÍLIO DIAS VAZ E 

GALA, MANUEL DOMINGUES DA SILVA REIS, DINIS DOS REIS BARTOLOMEU, MÁRCIO 

JOSÉ SOL PEREIRA DE OLIVEIRA e MANUEL AUGUSTO DOS SANTOS MARTINS. -----------  

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

SANTOS – informou que os Membros Maria Inês Pato, Maria João Rodrigues, Miriam Ferreira, 

Acílio Gala, Dinis Bartolomeu, Márcio Oliveira e Manuel Martins, 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, RENATO 

ALEXANDRE BRAZ DE ALMEIDA, MARCOS ANTÓNIO PEREIRA GALA, RICARDO MANUEL 

DE JESUS CANIÇAIS, DÁRIA ISABEL DE ALMEIDA MARQUES, MANUEL JORGE 

HENRIQUES PEREIRA E CARLOS MANUEL FERREIRA DOS SANTOS que substituem, 

respetivamente, os Membros antes indicados.------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou ainda que o Membro Marisa Pato dos Santos, solicitou por escrito a 

Suspensão de Mandato, devendo ser substituído pelo Membro Sónia Maria de Jesus Silva, a 

qual não se encontra presente, não podendo haver lugar a substituição uma vez que ainda não 

tomou posse como Membro efetivo da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------  



 

Sessão da Assembleia Municipal de 27.04’12   59|81 

 ----------- Mais informou que o Membro Manuel Reis tinha solicitado por escrito a justificação da 

sua falta, não tendo contudo solicitado a sua substituição. --------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

----------- Seguidamente e estando reunidas todas as condições para dar seguimento à Sessão 

da Assembleia Municipal, retomou-se de imediato à análise e discussão do ponto constante da 

Ordem de 5.3- Apreciação e votação do Relatório de Gestão de 2011 e dos Documentos 

de Prestação de Contas 2011, sendo dado o uso da palavra ao Membro João Sol. ---------------  

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

escrito, pelo que seguidamente se transcreve na íntegra: ---------------------------------------------------  

 ----------- “… Caros colegas deputados municipais nesta Assembleia, estamos aqui hoje para 

apreciar e votar o Relatório de Gestão e os documentos de Prestação de Contas referentes ao 

ano de 2011, este ano representa a maior execução absoluta de sempre. -----------------------------  

 ----------- O ano de 2011 resultou num total de receitas de 22 M 460 mil euros, cerca de 1 

milhão de euros a mais que no ano de 2010, as receitas de capital aumentaram cerca de 3,2 

Milhões de euros principalmente pela transferência de capital proveniente de fundos do QREN 

para as obras que se encontram em execução. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- As receitas correntes diminuíram cerca de 2,3 Milhões de euros, cerca de 16 %, 

comparando com o ano de 2010, logo será importante perceber-se quais as causas de tal 

acontecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Quase sem exceção as rubricas da receita corrente diminuíram durante o ano de 

2011, vamos analisar a relação destes valores entre o ano de 2011 e o ano de 2010:--------------  

 ----------- - os impostos diretos tiveram uma diminuição de 108 Mil euros cerca de 3%, tendo 

como causa principal a diminuição em cerca de um terço do IMT. ----------------------------------------  

 ----------- - os impostos indiretos e as taxas e multas diminuíram bastante, cerca de 210 mil 

euros derivado principalmente da diminuição das taxas e loteamentos de obras. --------------------  

 ----------- - os rendimentos de propriedade diminuíram quase 1 Milhão e 700 mil euros, cerca de 

76,5 %, aqui a diferença está principalmente na transferência que recebemos da ADRA no ano 

de 2010 que não existiu no ano de 2011.  ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - as transferências correntes do estado central diminuíram 300 mil euros, cerca de 5%, 

fruto da política de austeridade imposta pela troika e pelo governo central. ----------------------------  

 ----------- - a venda e prestação de serviços diminuiu 65 mil euros, cerca de 4 %. --------------------  

 ----------- - apenas a rubrica outras receitas provenientes de emolumentos, cobranças postais e 

indemnizações aumentou 77 mil euros, ou seja cerca de 112 %. -----------------------------------------  

 ----------- Concluindo, excetuando a diminuição dos rendimentos de propriedade resultado da 

não existência de transferência de verbas da ADRA no ano de 2011, todas as restantes quedas 

são resultado da conjuntura económica e financeira que atinge todo o país, sem exceção. -------  

 ----------- As despesas correntes, também quase sem exceção diminuíram em todas as rubricas, 

totalizando menos 432 mil euros, representando uma diminuição de cerca de 4,25 %. -------------  

 ----------- Caros colegas desta assembleia, as receitas correntes versus as despesas correntes 

apresentaram um saldo superavitário de 2 M 170 mil euros, que foi libertado para investimento.  

 ----------- Em relação às receitas de capital, o ano de 2011 apresentou um crescimento de 45 % 

comparando com o ano anterior, cerca de 3M 250 mil euros, este crescimento deveu-se 

grandemente às transferências de fundos do QREN que recebemos das obras que tínhamos 
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candidatadas e as quais estamos a executar.-------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação a obtenção de receita quero aqui deixar um exemplo do que considero 

uma boa gestão dos recursos e disponibilidades financeiras efetuada pelo nosso executivo, os 

juros obtidos com depósitos bancários passou de 16 mil euros em 2010 para 175 mil euros em 

2011.  ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Existe uma rubrica que pode levantar algumas dúvidas e que eu gostaria de 

esclarecer, o endividamento bruto da autarquia aumentou no ano de 2011 pelo facto de termos 

utilizado 1M 900 mil euros restantes de um empréstimo que tínhamos contratado anteriormente 

com a autorização desta assembleia no valor de 4 Milhões de euros, com os cerca de 850 mil 

euros de amortizações que efetuamos este ano verificou-se um aumento de cerca de 1 M e 50 

mil euros no endividamento. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Durante o ano de 2012 não estão previstos novos empréstimos e com as 

amortizações de empréstimos em cerca de 1 Milhão de euros previstas, terminar-se-á o ano de 

2012 com um valor de endividamento bruto equivalente ao valor que existia no final do ano de 

2010. Para efetuarmos as obras e melhorarmos a qualidade de vida das populações 

necessitamos de investir, e este aumento de endividamento foi necessário e irá cumprir os 

intentos para o qual foi constituído. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Desta forma o ano de 2011 apresenta uma execução orçamental de 80 %, com a 

existência de um compromisso de 75 % e um pagamento efetivo de 48 %. ----------------------------  

 ----------- Minhas senhoras e meus senhores com o maior orçamento apresentado de sempre, e 

com a maior execução absoluta de sempre estamos a analisar tal como já o dizia aquando da 

apresentação do orçamento para 2011, no final do ano de 2010, o ano do maior investimento e 

de transformação do concelho de Oliveira do Bairro, as escolas básicas, a alameda da Cidade, 

a Casa da Cultura entre muitas outras obras são o exemplo da mudança e modernização do 

nosso concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Meus senhores e minhas senhoras: -------------------------------------------------------------------  

 ----------- - cumprimos os limites de endividamento legalmente impostos. -------------------------------  

 ----------- - cumprimos os limites de encargos com pessoal do quadro. ----------------------------------  

 ----------- - cumprimos os limites dos encargos com o pessoal fora do quadro. ------------------------  

 ----------- - aumentámos de sobremaneira o património pertencente á autarquia com as obras 

que estamos a executar. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - diminuímos a divida a fornecedores de conta corrente e imobilizado. ----------------------  

 ----------- - continuamos a ajudar e a financiar o trabalho muito meritório das nossas 

associações e IPSS com uma média mensal de transferências 130 mil euros. ------------------------  

 ----------- O concelho de Oliveira do Bairro está no bom caminho, com a conclusão destas 

grandes obras e com a execução das pequenas intervenções necessárias em cada lugar e em 

cada freguesia no nosso concelho, o mandato autárquico 2009-2013 gerido por um executivo 

PSD liderado pelo Sr. Presidente Mário João Oliveira ficará na história como o mandato com o 

maior investimento de sempre no nosso concelho e nas nossas pessoas …” -------------------------  

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

à Mesa, pelo que seguidamente se transcreve na íntegra: --------------------------------------------------  

 ----------- “… Os documentos, Relatório de Gestão e Prestação de Contas, referentes ao ano de 

2011 e aqui hoje em análise, refletem o dinamismo da gestão do seu Executivo, Sr. Presidente 

da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O montante global de mais de 22 milhões de euros, espelhado nestes documentos, 

atesta bem o rigor e a vontade de uma equipa, no traçar e no concretizar projetos estruturantes 

e mobilizadores de sinergias no nosso Município. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Como já foi dito, estamos à vontade para afirmar, que em termos absolutos é de 

sempre a maior execução e é o resultado de uma estratégia que contempla todas as áreas, 
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mas de uma forma mais acentuada a Educação, a Cultura, a Regeneração Urbana e os apoios 

Associativos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sem dúvida, que nestes tempos difíceis que vivemos e com a taxa de desemprego 

constantemente a subir, a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, tem dado um valioso 

contributo ao Concelho e à Região, pois é um dos principais polos de dinamização do trabalho, 

pelo elevado conjunto de obras que tem lançado, que mantém e vai continuar e que se tem 

revelado como o grande motor de desenvolvimento e manutenção de emprego.---------------------  

 ----------- Ao apreciarmos estes documentos e aquilo que eles nos transmitem, mas suas 

descrições numéricas, ganhámos consciência de que, embora estando num Concelho de 

pequena dimensão territorial, é grande a sua alma, o seu dinamismo e as suas realizações. ----  

 ----------- Do Plano e Orçamento para 2011, podemos confirmar pelos documentos presentes, 

que cerca de 20% das Receitas Correntes, mais de 2 milhões de euros, foram aplicadas em 

Despesa de Capital e que o Investimento foi o maior de sempre, aplicado em áreas de 

fundamental importância para a nossa projeção futura. ------------------------------------------------------  

 ----------- E podemos afirmar Sr. Presidente, que tudo isto foi possível apesar dos cortes nas 

transferências da Administração Central, apesar do conjunto dos Impostos Municipais ter 

sofrido um decréscimo de quase 110.000,00 €; apesar de não termos recorrido a novos 

empréstimos; contudo, mantivemos as Contas em dia e foram reduzidos os prazos de 

pagamento; as despesas com Pessoal sofreram uma diminuição de cerca de 120.000,00 €; o 

apoio às Associações ultrapassou 1 milhão de euros e todo o conjunto de obras bem visível e 

alargado se manteve num ritmo sempre crescente de concretização e sempre com a forte 

preocupação e anseio de aproveitar ao máximo os apoios financeiros dos Fundos Europeus 

(QREN).  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efetuada esta análise sucinta e breve dos documentos, na sua vertente financeira mas 

também política, importa focar o seu aspeto mais relevante, que são as consequências da Acão 
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ali retratada na vida dos nossos concidadãos. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- A melhor qualidade de vida, porque temos e vamos continuar a ter melhores Escolas, 

melhores equipamentos, melhores serviços, apoio incondicional ao Associativismo e através 

dele a grande parte da população do nosso Concelho. ------------------------------------------------------  

 ----------- Oliveira do Bairro, possui um executivo municipal pragmático, que aposta em 

transformações reais e não virtuais e por isso termino dizendo que este executivo tem sido o 

principal motor do desenvolvimento social e económico do nosso Concelho …” ----------------------  

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

por escrito, pelo que seguidamente se transcreve na íntegra: ----------------------------------------------  

 ----------- “… Gostava de colocar algumas dúvidas que tenho sobre os documentos que nos 

foram distribuídos e agradecia que senhor Presidente da Câmara na medida daquilo que lhe 

fosse possível me esclarecesse sobre as seguintes questões: --------------------------------------------  

 ----------- 1.º - No momento presente o Executivo utilizou na íntegra todo o crédito 

contratualizado? É uma pergunta. Diga-se que se a resposta for afirmativa, até me parece um 

ato de gestão correta pois o município possivelmente consegue taxas mais altas para as verbas 

que liberta do que aquelas que eventualmente está a pagar à banca, no âmbito do crédito 

contratualizado. E nesse sentido será vantajoso usar o crédito e manter as verbas próprias 

disponíveis a rendar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2.º - Ainda relacionado com isto, no documento de prestação de contas secção 26 – 

Empréstimos aparecem dois empréstimos sem indicação da taxa de juro, um ao Santander no 

valor de 845 mil e 500 euros e outro à Caixa no valor de 4 milhões 117 mil 238 euros, que é 

aquele que foi utilizado mais recentemente. A minha pergunta é porque é que isto está assim? 

É um lapso ou há algum motivo para isto. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3.º - Neste momento o município está a 93% do seu limite de endividamento. O que 

significa que a margem é reduzida. O senhor Presidente julga ser necessário avançar com 
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algum pedido de empréstimo durante este ano para fazer face aos investimentos em curso? ----  

 ----------- 4.º - Preocupa o senhor Presidente termos já utilizado 93% do nosso limite de 

endividamento e para além disso termos já usado para além do nosso limite de endividamento 

crédito que já vai em 45% desse mesmo limite? ---------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.º - Caso a requalificação das EB23 de Oliveira do Bairro e Oiã avancem o senhor 

Presidente tem alguma indicação do governo que poderá ser possível aceder ao crédito de 

forma excecionada relativamente ao limite de endividamento, isto é sem contar para o limite de 

endividamento? Se não for possível o senhor Presidente entende que o município está em 

condições de avançar com estes investimentos? --------------------------------------------------------------  

 ----------- 6.º - No documento relativo a nova Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, 

nomeadamente relativamente aos compromissos plurianuais aparecem os montantes relativos 

aos compromissos para os próximos anos. Será que era possível detalhar, ou pelo menos 

enumerar o que é que está contabilizado. Isto engloba a amortização dos empréstimos e os 

respetivos juros (ou apenas a amortização). Para além dos empréstimos isto engloba mais o 

quê? A diferença entre o compromisso e o que já está pago? Ou algo mais do que isto …” ------  

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

entregue e que respeita ao cumprimento da Lai dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, 

em relação ao valor que se encontra na linha de “seguintes” no montante de 6.837.000,00 € 

(seis milhões oitocentos e trinta e sete mil euros) e sendo a partir de 2016, procurou saber até 

que ano, até que ano se prevê esta despesa, que considerou significativa. ----------------------------  

 ----------- Considerou estranho que a Bancada do PPD/PSD afirme que este é o Relatório de 

Gestão com o maior investimento de sempre, quando os documentos do Relatório de Gestão 

atestam que o valor do investimento pago, a taxa de execução paga, os valores efetivamente 

pagos, é inferior ao do ano transato, pelo que não entende que se diga que é o maior 

investimento de sempre, tanto mais que a Taxa de Execução baixou, era mediana ou sofrível, 
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pouco acima dos 50% no ano passado e este ano não chega aos 48%. --------------------------------  

 ----------- É igualmente mencionado que são cumpridos os limites de endividamento e das 

Despesas com Pessoal, tendo considerado obvio, tanto mais que se não cumprissem era 

sinónimo de má gestão e de desrespeito pelas normas. -----------------------------------------------------  

 ----------- Constatou haver muito investimento, muita obra, muita infraestrutura, mas suportada 

pelos fundos comunitários, verificando-se a descida da Receita Corrente em mais de dois 

milhões de euros, sendo que a Despesa Corrente desceu igualmente, não tendo no entanto 

acompanhado aquela descida, tendo questionado como é que irá ser nos próximos anos, 

quando todas as Escolas estiverem concluídas, quando a Casa da Cultura estiver concluída, 

quando a Câmara continuar a pagar o compromisso assumido das Voltas a Portugal, FIACOBA 

e outros investimentos que não são prioritários da forma como estão a ser feitos. -------------------  

 ----------- Não entende a satisfação do Presidente da Câmara relativamente ao Relatório da 

Inspeção, em que estes tinham mencionado que as dívidas da Câmara Municipal poderiam ser 

pagas com um só exercício, tendo confirmado tal facto, contudo, somente seria viável se 

apenas se pagassem salários, não podendo ser realizada outro tipo de despesa e desde que se 

continuasse a receber as verbas provenientes das taxas e emolumentos que a Autarquia está 

habituada a receber, acrescendo as transferências da Administração Central e do QREN. Aí 

sim, seria possível pagar toda a dívida da Câmara Municipal. ---------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que quando terminarem as verbas dos fundos comunitários, terá de ser a 

Câmara Municipal a aguentar com toda a despesa referente às obras que se encontram em 

execução, estando preocupado pelo facto de haver alguma dificuldade por parte da Autarquia 

em gerar Receitas próprias para pagar os custos de funcionamento que os atuais investimentos 

vão provocar no futuro e os Munícipes vão ter de arcar com este tipo de custos. --------------------  

 ----------- Referiu que a Câmara Municipal tem descurado a vertente económica do Concelho, 

sendo disso exemplo a realização da FIACOBA, que apesar de ter alguma qualidade tem 
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custos excessivos em relação ao que deveria ter. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que a Autarquia nada faz para potenciar o crescimento da Receita 

Corrente, nomeadamente, fazendo com que, indiretamente, essas receitas entrem na Autarquia 

através da atividade económica do Município. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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 – 

considerou perfeitamente normal e até desejável que haja sempre compromissos seguintes, 

caso contrário é sinal que se está parado, contudo, esta situação, aos olhos do líder da 

Bancada do CDS-PP, é um problema, sendo certo que aquele Membro somente pode falar 

dessa maneira, uma vez que não compreende a base e a estrutura de um Orçamento e o que o 

mesmo contempla, as suas condicionantes e a sua Execução até ao integral pagamento. --------  

 ----------- Referiu que ninguém no Município, seja empresário, empresa ou munícipe, paga mais 

hoje do que pagava, por decisão do atual Executivo Municipal, constatando que o que o atual 

Executivo Municipal fez foi no sentido de redução, contudo, por razões do Governo, por motivos 

do Código das Avaliações e outras tantas situações que levam a que as pessoas paguem mais, 

nada tem a ver com decisões do Executivo Municipal. -------------------------------------------------------  

 ----------- Informou serem muito poucas as empresas que pagam a taxa de Derrama no 

Município de Oliveira do Bairro, não sendo correto afirmar-se que a política em relação à 

Derrama seja um problema, tanto mais que, o peso efetivo da Derrama é menor em cerca de 

40% a 50%, daquele que era à data em que tomou posse. -------------------------------------------------  

 ----------- Quanto ao passivo de médio/longo prazo, referiu que tal se prende com aquilo que é a 

sequência do que foi decidido pela Assembleia Municipal, ou seja, dar seguimento aos fins que 

motivaram a contratação dos empréstimos, dentro do tempo e do timing certo e ao mesmo 

tempo, amortizar aqueles que vinham de há longos anos, ou seja, tudo aquilo que em gestão 
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deve ser feito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em resposta ao Membro Armando Humberto, confirmou a utilização da totalidade do 

empréstimo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que houve pagamento de juros pelo segundo ano consecutivo, decorrente 

das aplicações financeiras, ao contrário do que anteriormente sucedia, pois não era prática 

rentabilizar esses mesmos recursos. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apesar de não ter verificado a questão da não menção da taxa de juro, referiu que 

certamente tal facto decorre de algum lapso ou omissão, tendo contudo esclarecido que a taxa 

base é sempre a Euribor, sendo que um deles tem um spread de 0,09% e o outro de 1,67%. ---  

 ----------- Relembrou ter sido opção do atual Executivo Municipal, não avançar com a 

contratação de um empréstimo no montante de 750.000,00 € (setecentos e cinquenta mil 

euros), porque se entendeu que os spreads eram demasiado elevados. -------------------------------  

 ----------- Considerou não ser pretensão do Executivo Municipal avançar com a contratação de 

qualquer empréstimo destinado às obras das Escolas Básicas de Oliveira do Bairro e de Oiã, 

pelo que, resta confirmar se tudo aquilo que foi objeto de candidatura for elegível e a taxa de 

comparticipação for de 80% ou 85%, as obras terão o seu início sem qualquer tipo de 

sobressalto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita ao valor da última parcela no montante de seis milhões de euros para 

os restantes anos, prende-se com o pagamento do capital dos empréstimos. -------------------------  

 ----------- Relembrou que há cerca de um ano, quando se verificou que a Receita Corrente tinha 

subido, a oposição referiu que a mesma tinha crescido à custa dos Munícipes ou à custa da 

transferência de verbas por parte da AdRA. A razão pela qual a Receita Corrente desceu no 

ano transato prende-se com o facto de não ter havido transferência de verbas por parte da 

AdRA. Caso seja excluída essa mesma excecionalidade destas transferências, verifica-se um 

aumento anual das Receitas Correntes, pelo que, considerou uma falsa questão a menção de 
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que a Receita Corrente está a reduzir e consequentemente, como é que irá ser paga a maior 

comodidade dos alunos para aprenderem, tendo referido que, o CDS-PP preferiria que tal 

continuasse como estava anteriormente. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que o Município de Oliveira do Bairro irá continuar a ter Receita para 

garantir a manutenção destes grandes investimentos que são colocados à disposição do 

Munícipes, ao mesmo tempo que se continua a apoiar as Associações, a levar por diante a 

Volta a Portugal em Bicicleta e a FIACOBA. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Confessou não entender a visão mesquinha e miserabilista do líder da Bancada do 

CDS-PP, próprio de quem, há seis anos atrás, acusava o atual Executivo Municipal de falta de 

visão e que agora tem a resposta por tudo aquilo que está no terreno e que está refletido nos 

números. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado novamente o uso da palavra aos Membros da Assembleia 

Municipal que desejassem realizar uma segunda intervenção. --------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – recordou os presentes que 

o Partido Socialista também respeitava as regras da democracia, mas que, o aceitar não 

significa concordar, fazendo igualmente parte da democracia respeitar as opiniões daqueles 

que discordam. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à Recolha de Resíduos Sólidos de 2011 foram despendidos cerca de 

740.000,00 € (setecentos e quarenta mil euros), o que significa que, para um Município que tem 

uma Despesa Corrente inferior a 9.750.000,00 € (nove milhões setecentos e cinquenta mil 

euros), cerca de 7,5% vai para o lixo. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em atenção o facto de o Presidente da Câmara dizer que não irá haver 

empresas municipais, referiu que o principal problema são as empresas intermunicipais, como 

é o caso da AdRA, SUMA e ERSUC, uma vez que em relação a estas, somente se sabe as 

faturas que vão chegando a casa. ----------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – lamentou que o Membro André 

Chambel não soubesse ler o quadro constante da página 4, uma vez que consta que foi paga a 

quantia de doze milhões de euros, mas é igualmente mencionado o que foi orçamentado e o 

que foi cabimentado, o que tem compromisso assumido, além do que foi pago. Assim sendo, 

não se poderá afirmar que o Executivo Municipal apenas realizou obra no montante de doze 

milhões de euros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que não existe mais espeço para indústrias, uma vez que o PDM ainda se 

encontra em Revisão, desconhecendo-se quando é que o mesmo entrará em vigor. ---------------  

 ----------- Referiu ter ficado surpreendido pelo facto de ter sido interrompida a primeira Reunião 

da Assembleia Municipal pelo facto de não se ter o quadro relativo à Lei dos Compromissos, 

uma vez que os elementos constantes do mesmo, já se encontram no Relatório, mas sob outra 

perspectiva, noutros quadros, pelo que não compreende como é que o quadro posteriormente 

entregue vem esclarecer melhor a Assembleia. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que entre 1997 e 2005, período em que a Câmara Municipal era liderada 

pelo CDS-PP, foram realizados 14 empréstimos, no montante de cerca de 9.500.000,00 € (nove 

milhões e quinhentos mil euros), sendo que, posteriormente a essa data, quando o Executivo 

era liderado pelo PPD/PSD, os empréstimos ascenderam a cerca de 8.000.000,00 € (oito 

milhões de euros), ou seja, a preços reais, os primeiros são bastante superiores a estes 

últimos. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Confessou não entender como é que numa Assembleia Municipal se apoiem os 

investimentos e os Fundos do QREN e na Sessão imediatamente seguinte se coloque em 

causa como é irão ser suportadas as respetivas despesas de funcionamento. ------------------------  

 ----------- Relembrou que o equipamento que maiores despesas de funcionamento têm, são as 

Piscinas Municipais, equipamento esse que foi construído e muito bem, pelo Executivo liderado 

pelo CDS-PP e as suas receitas nunca irão pagar os custos daquele equipamento. Se se 
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pretende que os Munícipes tenham acesso à Piscina, é um custo que tem de ser suportado, o 

mesmo se passa em relação às Escolas, contudo, essas mesmas despesas não serão assim 

tão diferentes das que hoje existem. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – esclareceu os 

presentes, que sabia perfeitamente que há mais do que aquilo que é pago, mas tal como 

mencionou anteriormente, são os valores do que é pago, que o Presidente da Câmara 

apresenta no início do Relatório, é o próprio Presidente da Câmara que utiliza os números 

daquilo que está pago para justificar aquilo que fez, sendo que umas vezes lhe chama 

investimento e outras vezes execução financeira e outras de despesa. ---------------------------------  

 ----------- Confirmou que parte da dívida à Bancada foram contraídos no tempo em que o 

CDS-PP liderava a Autarquia, sendo que, muitos deles tinham em vista investimento em áreas 

que trouxessem retorno direto ou indireto para o Município, Zonas Industriais, Águas e 

Saneamento, Pavilhão de Feiras e Exposições e outros. ----------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à construção dos novos Polos Escolares, que mais uma vez 

mencionou que era em demasiado número, referiu que o Presidente da Câmara era revivalista, 

pois, cada vez que se fala nos custos de construção e de manutenção dos mesmos, o 

Presidente da Câmara fala sempre do estado em que as Escolas se encontravam no início do 

seu Mandato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Recordou sempre ter afirmado que, com menos Escolas construídas, poder-se-ia 

conseguir mais apoios financeiros por parte do QREN, gastava menos dinheiros e teria menos 

custos de funcionamento no futuro. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à sua preocupação relativamente aos compromissos assumidos, 

confirmou essa mesma preocupação, porque muitos dos Membros da Assembleia Municipal 

não são especialistas na apreciação das Contas e de repente é entregue um quadro, onde é 

mencionado que há compromissos, não se sabendo o ano em que terminam, no montante de 
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20.000.000,00 € (vinte milhões de euros) para o ano de 2012, que ainda não tinha começado, 

já se tinha cerca de 8.000.000,00 € (oito milhões de euros). Com estes valores, qualquer 

pessoa ficaria preocupado, tanto mais que esses mesmos compromissos assumidos quase 

chegam ao Orçamento revisto. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à concessão da rede de água e da rede de saneamento, pelo período 

de 50 anos à AdRA, tinha sido recebido cerca de 4.000.000,00 € (quatro milhões de euros), o 

que significa que o Município recebe cerca de 81.000,00 € (oitenta e um mil euros) por ano, o 

que representa, do seu ponto de vista, uma miséria, considerando que se entregou aquele 

equipamento por uma bagatela. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

e que seguidamente se reproduzem na sua íntegra. ----------------------------------------------------------  

 ----------- “… Sr. Presidente: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nas apreciações aqui produzidas neste ponto em discussão, foram aduzidos 

argumentos quer pelo PS quer pelo CDS-PP, quanto à concessão da exploração das águas e 

saneamento do Concelho de Oliveira do Bairro à AdRA. ----------------------------------------------------  

 ----------- Como oposição, não foi a primeira vez nem certamente será a última, que criticam a 

forma, o modo e âmbito desta concessão, acenando sempre com as desvantagens que do seu 

ponto de vista o contrato encerra. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Contudo, convém aqui e agora recordar ao principal partido da oposição nesta 

Assembleia, o CDS-PP, as palavras aqui proferidas, creio que por volta do ano de 2004, pelo 

Sr. Presidente da Câmara de então, Sr. Dr. Acílio Gala, que afirmava que nos 

contactos/negociações que mantinha com as entidades que tutelavam o sector das Águas e 

Saneamento, na altura que a concessão da exploração das nossas redes era um dado objetivo 

e que seria presente para deliberação a esta Assembleia Municipal em tempo oportuno. ---------  

 ----------- Não entendo pois a posição do principal Partido da oposição, que antes com o seu 
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executivo se direcionavam para a referida concessão e agora se posicionam como defensores 

de uma estratégia contrária à sua anterior posição. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Vamos nós lá entender isto!!! ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Do PS até entendo, mas vindo de onde vem e com as responsabilidades e o 

conhecimento dos factos, não dá mesmo para entender …” ------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente e não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi dado o 

uso da palavra ao Presidente da Câmara para responder às questões colocadas. ------------------  

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

concorda que se deve aceitar a vontade e argumentação dos outros, contudo, quando a 

Assembleia Municipal aprova um empréstimo para determinados fins, quando chegado ao fim 

desse processo se vai analisar como o mesmo foi gerido, se foi utilizado no tempo e para os 

fins previstos, não subsistindo dúvidas sobre tal, a análise que se poderá fazer é que o mesmo 

foi bem executado e isto não é desrespeitar as opiniões de cada um. -----------------------------------  

 ----------- Agradeceu as referências feitas pelo Membro João Sol, referindo que poderia 

acrescentar à mesma, a Biblioteca e o Museu. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Quando o Membro André Chambel referiu a bagatela da verba proveniente da AdRA, 

certamente que o Presidente da Junta de Freguesia de Bustos, poderia mencionar o 

investimento que foi feito naquela Freguesia, ao qual acresce os fundos provenientes do 

FEDER, via AdRA, fruto dos investimentos realizados nos últimos anos em Saneamento no 

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

 ----------- Acrescentou que a última atualização do tarifário levado a efeito pela Câmara 

Municipal, tinha sido realizada em 2006, caso não tivesse sido levado a efeito aquele negócio, 

em obediência à Lei das Finanças Locais, o tarifário teria necessariamente de ser atualizado, 

pelo que, considerou como sendo falsas questões, com uma visão muito restritiva em relação a 

um assunto tão importante.-------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Recordou que o último empréstimo utilizado foi aprovado pela Assembleia Municipal 

em finais de 2009, com dois anos de carência e mais 18 de pagamento, pelo que, 

necessariamente se saberá qual o último ano para liquidar o empréstimo. -----------------------------  

 ----------- Relembrou ainda, que do Espaço Inovação, somente tinha sido pago e mal, pelo 

anterior Executivo, cerca de 150.000,00 € (cento e cinquenta mil euros) tendo o mesmo custado 

mais de 6.000.000,00 € (seis milhões de euros), não se encontravam nas contas e não tinha 

visto do Tribunal de Contas.------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu nota, do facto de estar agendada para o próximo dia 17 de Maio de 2012, Feriado 

Municipal, uma Sessão denominada “Viva a Alameda” que ocorrerá no Auditório do “Espaço 

Inovação”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que atualmente não existe forma de executar maiores valores absolutos, ano 

após ano, sem orçamentar maiores valores absolutos, uma vez que subsistem um conjunto de 

situações, que não se conseguem dominar e que obrigam a uma especial atenção. ----------------  

 ----------- Acrescentou que o PPD/PSD labora no sentido do desenvolvimento do Concelho, 

Polos Escolares, Casa da Cultura, IEC, Auditório e Biblioteca de Oiã, Feira da Palhaça. Outros, 

contudo, fazem tudo para emperrar e agora, em relação à Alameda, dizem que sempre 

acarinharam o Projeto, pelo que, confessou não entender. -------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à Alameda da Cidade, referiu que o Executivo do PPD/PSD entendeu e 

continuará a entender, ser um projeto arrojado, a ser levado por diante com muita determinação 

e irá ser concluído, sendo seguramente o maior projeto do Concelho e irá ser o grande motor 

de desenvolvimento e tornar atrativa a Cidade de Oliveira do Bairro. ------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi solicitado o uso da palavra por parte do Membro André Chambel. ---  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – recordou a afirmação 

que produziu e que foi que o Executivo Municipal tinha optado pela construção de oito Polos 

Escolares, mas que a opção do CDS-PP seria a de construir apenas quatro com maior taxa de 
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comparticipação, acrescentando que o Município fez essa asneira. Acrescentando que o 

Presidente poderá ler a Ata, porque na Assembleia Municipal é elaborada uma Ata. ---------------  

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

informou que nas Reuniões do Executivo Municipal também existem atas. ----------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – confessou não ter 

entendido a razão pela qual foi dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara, uma vez que 

não foi colocada qualquer questão, aliás, o Presidente da Câmara não respondeu a nada que 

tivesse a ver com a Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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- Apreciação e votação do 

Relatório de Gestão de 2011 e dos Documentos de Prestação de Contas 2011, foi 

Aprovado por Maioria, com 6 Votos Contra, 3 Abstenções e 16 Votos a Favor. -------------------  

 ----------- Seguidamente foi solicitado o uso da palavra para efeitos de Declaração de Voto. --------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – entregou a Declaração de 

Voto à Mesa da Assembleia Municipal, que seguidamente se transcreve na íntegra. -----------------  

 ----------- “… O Partido Socialista absteve-se na votação do Relatório e Contas de 2011, porque: -  

 ----------- 1) O Relatório e Contas de 2011 espelham uma prática política, baseada em grandes 

obras de prioridade discutível, contra a qual nos temos oposto; ---------------------------------------------  

 ----------- 2) Entendemos que muitos destes investimentos não estão corretamente 

dimensionados, face às reais necessidades do Concelho, e que por culpa disso mesmo o 

Município vai ver aumentadas de forma significativa as sua despesas, sem que daí advenham 

os correspondentes benefícios para as populações e/ou receitas correspondentes;-------------------  

 ----------- 3) Esta estratégia de desenvolvimento tem criado uma enorme pressão do lado da 
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despesa, que só tem sido possível compensar com a manutenção dos impostos municipais em 

taxas máximas (IMI, IMT, Derrama e Participação no IRS), com a alienação de recursos, como 

o serviço de captação e distribuição de água, e com o aumento do passivo da autarquia; -----------  

 ----------- 4) Esta política está a penalizar fortemente os orçamentos das famílias do concelho, e 

irá continuar a penalizar de forma ainda mais acentuada nos anos futuros, para além de que irá 

criar problemas financeiros sérios ao município num futuro próximo …” ----------------------------------  

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

de Voto à Mesa da Assembleia Municipal, que seguidamente se transcreve na íntegra. -------------   

 ----------- “… Os Membros da Assembleia Municipal, abaixo assinados, declaram que votaram 

contra o Relatório de Gestão de 2011 por este espelhar uma gestão medianamente eficiente, 

refletida numa taxa de execução de 47,98%. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais ainda, este executivo tem descurado a necessidade da sustentabilidade dos 

investimentos e consequentemente do futuro da saúde financeira da autarquia. -----------------------  

 ----------- Apesar da relevância e pertinência de alguns dos investimentos em curso, no âmbito 

da Administração Local, da Educação, da Regeneração Urbana e da Cultura, ao descurar 

investimentos que tragam retorno financeiro no futuro, o Executivo está a por em causa as 

receitas necessárias para provir os cortes nas transferências do Estado Central que se 

avizinham e permanecerão, assim como a reorientação e posterior fim dos apoios comunitários 

ao investimento em infraestruturas no futuro …” -----------------------------------------------------------------  

 ----------- De imediato, deu-se início ao ponto da Ordem de Trabalhos 5.4- Aprovação da 

proposta da Câmara Municipal para aplicação do Resultado Líquido do exercício de 2011, 

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

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

referiu que a presente Proposta decorre da Lei, sendo que em relação ao resultado líquido 

positivo no montante de 921.023,21 € (novecentos e vinte e um mil vinte e três euros e vinte e 
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um cêntimos), o valor de 874.972,05 € (oitocentos e setenta e quatro mil novecentos e setenta 

e dois euros e cinco cêntimos) sejam transferidos para a Conta de Património e o valor de 

46.051,16 € (quarente e seis mil cinquenta e um euros e dezasseis cêntimos) para Reservas 

Legais. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia Municipal que 

desejassem intervir, o que não veio a suceder, pelo que, foi o presente assunto colocado à 

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

 ----------- Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: 5.3- Apreciação e votação do 

Relatório de Gestão de 2011 e dos Documentos de Prestação de Contas 2011, foi 

Aprovado por Unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De imediato, deu-se início ao ponto da Ordem de Trabalhos Apreciação dos 

Relatórios da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e do Estatuto do Direito de 

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

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

referiu nada ter a dizer, uma vez que o Relatório da Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens se encontra nas mãos dos Membros da Assembleia Municipal, sendo que, a Comissão 

é muito específica, tratando de assuntos muitos especiais e sigilosos, funcionando com 

bastante regularidade e com a responsabilidade inerente. ----------------------------------------------------   

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia Municipal que 

desejassem intervir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – concordou que o 

Relatório da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens é bastante delicado, sendo o mesmo 

bastante quantitativo e quantificador, sendo que os Membros da Assembleia Municipal se vão 

apercebendo do que se vai passando a nível da atividade daquela Comissão e das suas 

necessidades de intervenção. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Tendo em atenção que algumas das fotocópias apresentam alguma deficiente 

qualidade, solicitou que da próxima vez fosse esta situação fosse acautelada. -----------------------  

 ----------- Recordou que a Assembleia Municipal deveria estar a discutir mais alguns Relatórios, 

já que a Reunião da Assembleia Municipal de Abril é precisamente para apreciar os Relatórios 

dos vários Conselho e Comissões do Município. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Para terminar, disse que em relação ao Estatuto do Direito de Oposição, nem sequer o 

irá comentar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – referiu que só o facto de se 

estar, neste momento, a analisar este Relatório da Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens, é sinónimo de uma boa prática e que é recente na Assembleia Municipal de Oliveira do 

Bairro, o que a todos deve satisfazer. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em atenção que a matéria envolvida é bastante delicada, o Relatório menciona 

o que tem sido levado a efeito e aquilo que pode ser transmitido para o exterior. --------------------  

 ----------- ROSALINA ROSA GRANGEIA FILIPE – referiu que o Relatório da Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens é um documento exaustivo, bastante explícito, dando conta do 

que foi tratado ao longo do ano de 2011. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sugeriu que num próximo Relatório fosse colocada uma simples folha onde fossem 

resumidos todos os mapas e documentos, para permitir uma análise mais glocal do Concelho a 

este nível. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – entregou a sua intervenção por escrito, que 

seguidamente se transcreve na sua íntegra: --------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Nos termos do artigo 10.º da Lei n.º 24/98, de 26 de Maio, refere que, o governo e 

os órgãos executivos das regiões autárquicas locais elaboram, até ao fim de Março do ano 

subsequente àquele a que se refiram, relatórios de avaliação do grau de observância do 
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respeito pelos direitos e garantias constantes da presente lei. Esses relatórios são enviados aos 

titulares do direito de oposição a fim de que sobre eles se pronunciem. --------------------------------  

 ----------- De pouco ou nada nos tem servido as nossas pronúncias, uma vez que a constituição 

maioritária e a postura do atual executivo em recusar de forma sistemática as propostas da 

oposição tem levado a uma ausência de diálogo com os Partidos da oposição. ----------------------  

 ----------- Minhas senhoras e meus Senhores, foi há cinco dias atrás que se comemorou neste 

Concelho, com pompa e circunstância o dia 25 de Abril, ao qual todos nós chamamos “o Dia da 

Liberdade” o dia em que há 38 anos atrás se instituiu em Portugal a democracia, porém a 

maioria PSD/PPD no executivo deste Município tem reduzido a democracia a uma mera 

formalidade. Mostrando dificuldade em ouvir a oposição e rejeitando de forma sistemática, 

muitas vezes de forma muito pouco apropriada, as criticas e propostas que lhe são feitas. -------  

 ----------- Um dos atos mais lamentáveis é o facto das atas das reuniões do executivo, não 

descreverem, pelo menos de forma sucinta, o motivo porque a oposição vota contra, a favor ou 

se abstêm. Nas deliberações que passam pelo executivo, estas atas deveriam contar de forma, 

ainda que resumida, das razões porque os vereadores da oposição, argumentaram as suas 

posições na votação de todos e quaisquer assuntos levados a reuniões deliberatórias do 

executivo. Era importante para o presente e para memória futura. ---------------------------------------  

 ----------- Também, nas perguntas e nas propostas colocadas, tanto pelos vereadores, como 

pelos deputados municipais da oposição e que o Sr. Presidente da Câmara ou não 

respondente, ou faz “orelhas moucas,” e aqui se revela, também, o “défice democrático”. --------  

 ----------- Como diz o “nosso” Primeiro-ministro, “deixem-me abrir aqui um parênteses, teríamos 

fortes razões neste momento para vos devolver “os mimos” com sempre nos presentearam a 

quando do Partido Socialista no Governo, mas temos uma outra visão sobre o Governo da 

Nação e por isso, se, democraticamente eleito, ele é e será, até que se retire da governação de 

Portugal, o Primeiro-ministro de todos os Portugueses”, mas como ia a dizer, o “nosso” 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 27.04’12   80|81 

Primeiro-ministro comunica-nos permanentemente que tudo está “sobre controlo”, esperamos 

todos e em particular os deputados da bancada do Partido Socialista, que em boa verdade o 

nosso município esteja também “sobre absoluto controlo naquilo que é importante” mas que 

controlo não seja castrador de ideias que só porque partem da oposição têm que ser logo 

rejeitadas …” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – referiu que o Estatuto da 

Oposição começa por ser respeitado, quando se está a ter esta discussão, questionando se em 

Mandatos anteriores, com outra cor política à frente dos destinos municipais, tal foi levado a 

efeito. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Procurou saber onde é que os direitos da oposição não estão a ser respeitados, pelo 

que gostava de ver essa questão esclarecida. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – considerou haver um ponto 

verdadeiramente atentatório do Direito da Oposição, que é a não inclusão nas Atas da Reunião 

de Câmara, de uma descrição sucinta, pelo qual as pessoas votam num determinado sentido e 

do ponto de vista político, tal não é aceitável. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse, não ser igualmente aceitável que o sentido de voto dos Vereadores da 

Oposição seja apenas do conhecimento público através do “Jornal da Bairrada”. --------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – interveio apenas para 

mencionar que, se o Membro Nuno Barata pretende saber o que falta, bastará ler a Ata da 

Assembleia Municipal do ano transato, uma vez que o Relatório é o mesmo. -------------------------  

 ----------- Seguidamente e 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 – 

informou que as Atas encontram-se redigidas conforme a legislação em vigor. -----------------------  
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 ----------- Considerou estranho que se diga que o Presidente da Câmara não responde, porque 

é habitual responder até ao ínfimo pormenor, quer em Reunião de Câmara, quer na Assembleia 

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

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

SANTOS – referiu que, tendo em atenção a necessidade de se 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, 5.3- 

Apreciação e votação do Relatório de Gestão de 2011 e dos Documentos de Prestação de 

Contas 2011 e 5.4- Aprovação da proposta da Câmara Municipal para aplicação do Resultado 

Líquido do exercício de 2011. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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 5.3- Apreciação e votação do 

Relatório de Gestão de 2011 e dos Documentos de Prestação de Contas 2011 e 5.4- 

Aprovação da proposta da Câmara Municipal para aplicação do Resultado Líquido do exercício 

de 2011, sendo lavrada a presente Ata, que vai ser assinada pelo Presidente, respetivos 

Secretários e outros Membros da Assembleia que o desejem fazer. -------------------------------------  

 

 

 


