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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA A 

QUATRO DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ----------- 5.2. – Apreciação e votação da 1ª Revisão às Grandes Opções do Plano e 

Orçamento de 2012; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.3. – Apreciação e votação da Informação prestada pela Divisão Financeira – 

Autorização Prévia da Assembleia nos termos da alínea c) do n.º1 do art.º 6º da Lei 

n.º8/2012, de 21 de Fevereiro; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.4. – Designação de vogal para integrar o Conselho Consultivo do Hospital José 

Luciano de Castro – Anadia; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.5 – Apreciação do Relatório da Inspeção-geral de Finanças (IGF). -------------------  

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

secretariados por GILBERTO MARTINS DA ROSA e MARIA INÊS MARTINS PATO. ------------  
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 ----------- Para além do Presidente da Câmara e do Vice-Presidente da Câmara, estiveram 

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

Municipal Carlos Manuel Ferreira Ferreira, Laura Sofia Pires, Jorge Diogo Cardoso Mendonça, 

Lília Ana da Cruz Oliveira Martins Águas e Manuel Ferreira Borras. --------------------------------------  

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

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

SANTOS – deu inicio aos trabalhos cumprimentando todos os presentes, dando de seguida o 

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

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

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

Assembleia Municipal, PEDRO CARVALHO, ACÍLIO DIAS VAZ E GALA, JORGE GRANGEIA, 

E SÓNIA SILVA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

informou que o Membro PEDRO CARVALHO, justificou a sua ausência, sendo substituído pelo 

Membro CLARA OLIVEIRA. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

justificou a sua falta, sendo substituído pelo Membro MARCOS GALA. ---------------------------------  

  ---------- Informou que o Membro SÓNIA SILVA, não pode estar presente por razões de saúde, 

sendo substituída pelo Membro RICARDO CANIÇAIS. ------------------------------------------------------   

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

SANTOS em relação ao ponto 2 – EXPEDIENTE, deu a palavra à 2ª Secretária para realizar a 

leitura da ata avulsa da tomada de posse do Membro da Assembleia Municipal Sónia Silva; -----  

 ----------- “Aos dois dias do mês de Maio do ano de dois mil e doze, compareceu, pessoalmente, 

perante mim, Manuel Nunes Simões dos Santos, Presidente da Mesa da Assembleia 
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Municipal de Oliveira do Bairro, e perante os Secretários da Mesa da Assembleia 

Municipal Gilberto Martins da Rosa e Maria Inês Martins Pato, a fim de tomar posse como 

Membro da Assembleia Municipal para o presente quadriénio, a senhora Sónia Maria de 

Jesus Silva, eleita pela Lista do CDS-PP – Partido Popular. ------------- ---------------------------------  

 ----------- Este acto de posse, realiza-se, ao abrigo do disposto no número quatro do artigo 

septuagésimo sexto da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito 

de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei número cinco, traço, A, barra, dois mil e 

dois, de onze de Janeiro, em virtude de o Membro Marisa Pato dos Santos, ter solicitado a 

suspensão de Mandato pelo período de 365 dias. ------------------- -----------------------------------------  

 ----------- Verificada a legitimidade do Membro mencionado e a sua identidade, o mesmo foi 

considerado investido nas suas funções. --------------------------------------------------------- ---------------  

 ----------- Para constar se lavrou a presente Acta, que de seguida será assinada por mim, 

Manuel Nunes Simões dos Santos, pelos Secretários da Mesa da Assembleia Municipal 

Gilberto Martins da Rosa e Maria Inês Martins Pato e pelo Membro recém-empossado, Sónia 

Maria de Jesus Silva.” -------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

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

SANTOS deu de seguida nota da correspondência chegada à Assembleia Municipal, passando 

a enunciar a mesma; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Um convite para a tomada de posse dos novos órgãos sociais da ACIB, que se iria 

realizar no dia seguinte, dia cinco de Junho, no Espaço Inovação, onde haverá uma palestra 

proferida pela Sr.ª Doutora Manuela Ferreira Leite, cujo tema é “A importância do relançamento 

da economia”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi recebido também do Diretor de Serviços de Minas e Pedreiras, a comunicação que 

passou a ler; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “ASSUNTO: Pedido de atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos 
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minerais de caulino, área de Palhaça, sita nos concelhos de Oliveira do Bairro e Aveiro, entrado 

em 17.01.2011. Requerente: José Aldeia Lagoa & Filhos, S.A. --------------------------------------------    

 ----------- Relativamente a V. reclamação, cumpre informar que a empresa José Aldeia Lagoa & 

Filhos, S.A desistiu do pedido da área de Palhaça. -----------------------------------------------------------  

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

 ----------- O Diretor de Serviços de Minas e Pedreiras ---------------------------------------------------------  

 ----------- Luís Plácido Martins”. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse também ter recebido da parte da Junta de Freguesia de Bustos um convite para 

a realização da “3ª Mostra de Vinhos de Bustos e Mostra Gastronómica”, e também o “2º Anima 

Bustos”, aproveitando para felicitar na pessoa do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Bustos Duarte Novo, o sucesso do evento que já vai marcando a iniciativa e a vida da 

Freguesia de Bustos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi recebida por parte da Junta de Freguesia da Palhaça a documentação referente 

ao relatório de atividades e contas de gestão referente ao ano de dois mil e onze, registando 

com agrado a receção da referida documentação, referindo que demonstra a relação 

institucional que deve existir entre órgãos autárquicos de diferentes níveis. ---------------------------  

 ----------- Recebeu mais uma vez por parte da ADREP, vária documentação dando conta dos 

resultados das diferentes competições dos mais diversos níveis e também o envio do relatório 

de atividades e contas de dois mil e onze. -----------------------------------------------------------------------   

 ----------- Foi também recebido por parte da Assembleia Municipal da Mealhada, uma 

informação relativa a uma moção sobre a Reforma da Administração Local, indo no mesmo 

sentido, de repúdio, da que foi lida na anterior Assembleia, achou desnecessária a leitura da 

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

 ----------- Foi recebido pela Mesa da Assembleia, endereçado a si próprio pelo Presidente da 
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Assembleia da Junta de Freguesia da Mamarrosa, uma documentação relativamente à 

Reforma da Administração Local, dando o uso da palavra à 2ª Secretária para que procedesse 

à sua leitura; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA VILA DE MAMARROSA. --------------------------------  

 ----------- Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro ------------------------  

 ----------- Dr. Manuel Nunes Simões dos Santos ----------------------------------------------------------------  

 -----------  Assunto: Envio de documentação relativa à Reforma da Administração Local. ----------  

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

 ----------- Em primeiro lugar envio a V. Exa os meus cordiais cumprimentos, de seguida informo 

V. Exa que segue em anexo a Proposta de Manutenção da Freguesia de Mamarrosa (Concelho 

de Oliveira do Bairro), aprovada por unanimidade em Assembleia de Freguesia extraordinária, 

realizada no em. 07 de Maio de 2012, segue também a deliberação aprovada em minuta da 

referida proposta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Importa também referir que a dita proposta foi elaborada e subscrita por todos os 

membros que compõem a Assembleia de Freguesia de Mamarrosa. ------------------------------------  

 ----------- Esperando toda a consideração da V. Parte, sem mais nenhum assunto a tratar e com 

os meus respeitosos cumprimentos”. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Passou de seguida a ler a deliberação; ---------------------------------------------------------------  

 ----------- “DELIBERACAO APROVADA EM MINUTA E PARA EFEITOS IMEDIATOS --------------  

 ----------- Aos sete dias do mês de Maio do ano de dois mil e doze, nesta Vila de Mamarrosa, 

local onde se realizou a reunião extraordinária da Assembleia de Freguesia (sede da Junta de 

Freguesia), foi entregue uma proposta pelos membros da Assembleia de Freguesia, nos termos 

propostos de "Proposta de Manutenção da Freguesia de Mamarrosa". ---------------------------------  
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 ----------- Após apresentação e discussão foi a votação tendo sido aprovada por unanimidade. --  

 ----------- Vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia e por mim que a secretariei. ------------  

 ----------- O Presidente da Assembleia de Freguesia ----------------------------------------------------------  

 ----------- Carlos Alberto de Barros Ferreira ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Secretario da Assembleia de Freguesia -----------------------------------------------------------  

 ----------- Olga da Silva Castanhas” ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ter sido recebido também, enviado pela Sr.ª Presidente do Conselho de 

Administração do Hospital José Luciano de Castro de Anadia, o pedido, de acordo com o que 

está legislado, para ser indicado um nome de um representante no Conselho Consultivo, daí o 

agendamento na convocatória da presente assembleia o ponto 5.4. -------------------------------------  

 ----------- Informou que foi expedido uma solicitação de uma reunião entre os órgãos 

autárquicos do Concelho de Oliveira do Bairro e do Concelho de Cantanhede, nomeadamente 

os respetivos Presidente de Câmara, Presidentes da Assembleia Municipal e os respetivos 

Presidentes de Assembleia de Freguesia e Presidentes de Junta, relativamente ao assunto 

comunicado em Assembleia, relacionado com a pretensão dos habitantes dos lugares da 

Quinta D’Além e dos Penedos, no sentido de poderem vir a fazer parte da Freguesia da 

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

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

Ordinária da Assembleia Municipal de 27 de Abril de 2012, remetida a todos os Membros da 

Assembleia Municipal, tendo questionado se tinham algum reparo ou correção a fazer em 

relação à Acta em questão. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Setembro de 2011. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Efectuada que foi a Votação, a Acta, datada de 27 de Abril de 2012, foi Aprovada, 

com vinte e três votos a favor e duas abstenções. --------------------------------------------------------  

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

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

palavra à 2.ª Secretária da Mesa da Assembleia. --------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ----------- Nos termos regimentais, artigo 37º e 46º do regimento em vigor, o período de 

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

podendo intervir qualquer cidadão residente, natural ou com interesses na área geográfica do 

Município e com idade superior a 18 anos, podendo fazê-lo quer a título individual, quer em 

representação de organizações colectivas com sede na referida área geográfica, quando 

credenciado para o efeito. Cada interveniente não poderá exceder o tempo de 5 minutos no uso 

da palavra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Assembleia Municipal e não poderão dizer respeito às matérias da Ordem do Dia.------------------  

 ----------- A mesa da Assembleia, se tiver possibilidade para tal, esclarecerá o interessado 

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

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

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

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

reunião de câmara aberta ao público, onde os interessados poderão intervir no momento 
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oportuno …” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

tendo sido verificado que havia seis inscrições para intervenção por parte do público. -------------  

 ----------- Interveniente do público ARMELIM PINHAL – começou por dizer que é empresário no 

ramo da construção civil, onde já construiu várias habitações tendo sido sempre muito bem 

atendido e recebido por todos os funcionários e membros do executivo municipal sempre que 

necessitou dos serviços prestados por esse organismo. -----------------------------------------------------  

 ----------- O motivo da sua intervenção é pelo descontentamento que sente em relação à Rua da 

Lavoura, onde construiu algumas habitações tendo vendido a primeira casa dessa rua no ano 

de dois mil e quatro.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ter tido a promessa por parte da Câmara Municipal que em pouco tempo essa 

rua seria asfaltada, estando no ano de dois mil e doze, verifica-se que a dita rua continua por 

asfaltar, apesar de ser uma rua com algum movimento e de já ter saneamento desde o ano de 

dois mil e dois. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Lembrou que o Sr. Presidente da Câmara Municipal, numa sessão de propaganda 

eleitoral, no lugar da Póvoa do Forno, referiu que no prazo de quinze dias talvez se iniciasse o 

alcatroamento da Rua da Lavoura e até á presente data nada foi feito. ---------------------------------  

 ----------- Diz saber que há falta de verbas, mas também sabe que há Travessas que são 

beneficiadas, que não têm tanto movimento nem tantas casas como a Rua da Lavoura. ----------  

 ----------- Esclareceu que a pedido de um comprador de uma das suas habitações, se dirigiu a 

um repórter do Jornal da Bairrada, residente na Póvoa do Forno, para que fosse publicado no 

referido jornal um texto alusivo á Rua da Lavoura, e que teve como resposta, que as pessoas 

da Póvoa do Forno não mereciam uma letra. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pediu assim à Câmara Municipal que não desprezasse, também, os residentes na 
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Póvoa do Forno, muitos deles imigrantes, que merecem viver com alguma dignidade e não a 

comerem pó e lama como tem acontecido nestes últimos anos na Rua da Lavoura por esta não 

se encontrar asfaltada. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------- Interveniente do público HUGO MARÇAL DE BELÉM disse ser residente na Póvoa do 

Forno há um ano tendo escolhido esta localidade para habitar por lhe terem prometido diversas 

coisas que até agora não foram cumpridas.  --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ter tido o privilégio de ser recebido pessoalmente pelo Sr. Presidente da Câmara 

que lhe comunicou que o assunto relativo à Rua da Lavoura estava a receber o seu devido 

tratamento, mas que isso não o satisfaz como munícipe.  ---------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que sente um munícipe de segunda pelas condições desastrosas em que 

se encontra a Rua da Lavoura, onde reside, sabendo que noutras freguesias e noutras 

localidades existem várias intervenções, mas no lugar da Póvoa do Forno, nada é 

intervencionado há algum tempo. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou se a 1ª Revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento, que vai ser 

votada na presente Assembleia, iria contemplar um cabimento orçamental para o alcatroamento 

da Rua das Lavouras na Póvoa do Forno. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveniente do público CARLOS CRUZ residente na Rua da Lavoura começou por 

dizer que em tempo de eleições eleitorais, todos prometem mas nada cumprem relembrando 

que estamos perto de mais um ano de eleições, dois mil e treze, e gostaria de ver cumpridas as 

promessas que foram feitas desde o ano de dois mil e dois, relativamente à Rua da Lavoura na 

Póvoa do Forno. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou assim, se antes das eleições iria ter a Rua da Lavoura alcatroada. ----------  

 ----------- Interveniente do público PATRICIA LEMOS natural de Lisboa e residente na Rua da 

Lavoura começou por dizer que em Setembro do ano de dois mil e dez endereçou uma carta ao 

Senhor Presidente da Câmara, com um baixo assinado de todos os moradores da Rua da 
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Lavoura, respetivas fotografias do estado degradante em que a dita rua se encontra, pedindo 

esclarecimentos sobre uma eventual pavimentação. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que na altura a carta foi oportuna, porque tinha saído um artigo no Jornal da 

Bairrada, que falava do orçamento para alcatroamento das vias do Município. -----------------------  

 ----------- Disse ter sido informada, por carta, endossada pelo Sr. Presidente da Câmara, em 

Outubro de dois mil e dez, que a Rua da Lavoura não estava contemplada no orçamento da 

pavimentação porque faltavam trabalhos importantes ao nível das águas pluviais. ------------------  

 ----------- Foi informada ainda, que esse serviço seria colocado em procedimento concursal no 

imediato, estando tudo a ser tratado. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Até à presente data, quatro de Junho do ano de dois mil e doze, não houve qualquer 

trabalho realizado na Rua da Lavoura, estando as casas quase todas vendidas, a 

movimentação da mesma já é considerável, sendo o estado de degradação cada vez pior. ------  

 ----------- Acrescentou que existem crianças, moradoras dessa rua, o que é bastante prejudicial 

para a sua saúde a quantidade de pó que ingerem diariamente. ------------------------------------------  

 ----------- Referiu que na semana anterior, endereçou nova carta ao Sr. Presidente da Câmara, 

onde pediu novamente um esclarecimento da situação atual, pedindo encarecidamente que 

tratem de uma vez por todas da Rua da Lavoura. -------------------------------------------------------------   

 ----------- Interveniente do público ARSÉLIO CANAS residente na freguesia da Mamarrosa, 

começou por dizer que o assunto que o levou a fazer a sua intervenção tem a ver com a 

Reforma Administrativa Territorial Autárquica, lei que foi promulgada pelo Sr. Presidente da 

República que descarrega nas Assembleias Municipais o ónus de qualquer decisão que se 

venha a tomar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Alertou o Sr. Presidente da Assembleia para a falta de equidade na distribuição dos 

elementos da Assembleia Municipal, nas Freguesias do Concelho de Oliveira do Bairro, 
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deixando umas freguesias mais bem defendidas do que outras. ------------------------------------------  

 ----------- Interveniente do público LUIS FERREIRA residente na Rua da Lavoura começou por 

dizer que tem uma bebé e que muitos dos presentes também teriam filhos, se achavam que 

para uma bebé de três meses era saudável apanhar pó diariamente que já está dentro das 

casas pelo facto de a rua nunca ter estado alcatroada. ------------------------------------------------------  

 ----------- Disse residir na Rua da Lavoura desde o ano de dois mil e sete e que tem havido 

muitas promessas, no sentido de resolver a questão do alcatroamento da rua em questão, mas 

até á presente data, nenhuma promessa foi cumprida. -------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO NOLASCO PINTO disse ficar muito satisfeito por ver uma 

intervenção tão grande por parte do público presente, sendo muito salutar. ---------------------------  

 ----------- Fez referência a uma das intervenções, em que foi posta em causa a honra de uma 

pessoa que não faz parte da Assembleia Municipal e que não se pode defender, por não estar 

presente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Sugeriu que se evitasse esse tipo de intervenções devendo de futuro ter-se algum 

cuidado, referiu ainda que estava solidário com as intervenções que foram realizadas. ------------  

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

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

procedesse aos esclarecimentos solicitados pelo público. --------------------------------------------------  

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

disse que o Executivo não tinha dúvidas na necessidade do alcatroamento da Rua das 

Lavouras e das infraestruturas necessárias para a questão das águas pluviais que têm que ser 

previamente executadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à intervenção da Sr.ª Patrícia Lemos, que disse ter feito um histórico da 

Rua das Lavouras, acrescentou que esta mesma rua esteve incluída num pacote de ruas a 
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asfaltar num outro concurso que foi levado a efeito, tinha as suas previsões em metros 

quadrados e uma vez que em outros locais os metros quadrados somados acabaram por ser 

mais do que inicialmente previsto e uma vez que nessa altura, apesar de fazer parte desse 

conjunto, não estavam previamente feitas no terreno as obras nem o projeto das águas pluviais, 

entendeu-se encerrar essa empreitada e abrir uma nova empreitada de águas pluviais.  ----------  

 ----------- Informou que essa empreitada que foi aberta para a realização das obras de águas 

pluviais e asfaltamento ficou deserto, há poucos meses. ----------------------------------------------------  

 ----------- Informou ainda que o Executivo tem vontade de fazer a obra, há essa necessidade e 

vai ser feito o mais breve que for possível, para aliviar a dificuldade dos habitantes dessa rua, 

tendo já reunido com o Executivo para estudar a forma de pelo menos uma primeira camada de 

forma a eliminar o mais breve possível a questão do pó e da lama.  -------------------------------------  

 ----------- Agradeceu também as palavras que interveniente do público Armelim Pinhal, dirigiu a 

si pela forma como sempre foi recebido e como foi tratado, quer pelos técnicos quer pelos 

sucessivos executivos municipais. ---------------------------------------------------------------------------------      

 ----------- Em seguida deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 4 - PERÍODO 

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

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

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

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – começou a sua intervenção, por fazer referência 

aos automóveis que se encontram estacionados em estacionamentos da cidade de Oliveira do 

Bairro, questionou o Executivo se já teria dado conta da realidade referida. ---------------------------  

 ----------- Disse que a bancada do PS, solicita ao Presidente do Executivo uma explicação 

detalhada, sobre os protocolos já celebrados e os em via de facto entre a autarquia e as IPSS e 

que tem a ver com o funcionamento pré-escolar nos novos pólos escolares do concelho. ---------  

 ----------- Solicitaram ao Presidente da Câmara, uma vez mais, informação sobre o andamento 
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dos trabalhos, no sentido de eliminar os maus cheiros intensos que se têm feito sentir na saída 

norte da cidade, junto á rotunda do LIDL. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Solicitou ao Presidente da Câmara que informa-se a bancada do PS, sobre a situação 

em que se encontra o alargamento do prazo do pagamento dos ex armazéns da autarquia na 

zona industrial do Troviscal. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que a Bancada do PS desejava uma explicação sobre a ausência do 

Executivo na cerimónia de abertura do espetáculo dos corais, no evento municipal do “Viva as 

Associações”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou o Presidente da Câmara, se tem boas novas a anunciar, no que diz 

respeito à revisão do PDM para o concelho. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Gostariam também de ser informados sobre alguns pormenores da construção da 

nova alameda de Oliveira do Bairro. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que como toda a gente constatou, no início da alameda norte, no fim da 

alameda sul e como no centro, o deslocamento de máquinas, causa alguma confusão não só 

aos deputados municipais mas mais em particular aos habitantes e aos cidadãos que têm os 

seus comércios e serviços ao longo da nova alameda. ------------------------------------------------------  

 ----------- A bancada do PS, sugeriu que o procedimento de execução da obra seja o que 

inicialmente foi anunciado pelo executivo, começando do lado norte e acabar no lado sul. --------  

 ----------- Disse que deve haver uma explicação por parte do executivo, que no parecer da 

bancada, terá só a ver com a questão das cedências e o processo tem sido tão controverso que 

temem que acabe por acontecer o que já aconteceu com a rua das Obras Sociais da 

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

 ----------- Disse terem tido conhecimento através de cidadãos do concelho, que o executivo 

pretende implantar um estacionamento em permanência, para um autocarro e dois lugares 
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cativos para o hotel Paraíso. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que as razões apresentadas pelo Vice-presidente, não terão sido bem 

acolhidas pelos proprietários do referido espaço. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Pediu ainda que fosse informado onde iriam ser construídos os futuros parques de 

estacionamento da cidade, para automóveis, pesados e autocarros e se na verdade se mantém 

a informação que este será no parque de estacionamento do Espaço Inovação. ---------------------  

 ----------- Em tom de conclusão, dirigindo-se ao Presidente da Câmara, disse que este tem 

pedido paciência á população da cidade, pelos transtornos e prejuízos causados pelas obras da 

nova alameda da cidade, mas a paciência tem limites. -------------------------------------------------------   

 ----------- NUNO BARATA – começou por dizer que acompanha o protesto apresentado pelo 

líder de bancada do PS e nesse sentido faz suas as palavras do líder de bancada do PS, 

Armando Humberto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

mesma na sua íntegra. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Exmo. Sr. Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Minhas Senhoras e Meus Senhores -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Importará neste momento deixar aqui um sublinhado sobre a questão da Reforma 

Administrativa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Durante todo este tempo todos acompanhamos este processo, procuramos conversar 

e informarmo-nos sobre esta matéria. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tivemos o cuidado de mantermos uma atitude e uma postura atenta mas cuidadosa, 

até discreta e recatada.------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Decidimos não tomar posições precipitadas e aguardar pelo documento final, pela sua 

promulgação e consequente publicação em Diário da república. ------------------------------------------  
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 ----------- Esses pressupostos estão, como todos sabemos, neste momento cumpridos. -----------  

 ----------- Porque procurámos estar informados, sabemos perfeitamente, neste momento, o que 

podemos fazer, quais as nossas possibilidades, quais os prazos que temos que cumprir. ---------  

 ----------- Chegou a altura de avançarmos para o tempo das decisões. ----------------------------------  

 ----------- Todos sabemos que há alguns aspectos que são indesmentíveis: ---------------------------  

 ----------- Já sabemos que podemos tomar ou não tomar posição; ----------------------------------------  

 ----------- Já sabemos, salvo melhor opinião, quais as consequências de uma não tomada de 

posição e quais as balizas que delimitam as nossas propostas possíveis (e nas quais não está 

prevista a recusa em agregar se os critérios previstos na lei a isso obriguem, que é, 

infelizmente, o nosso caso); ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sabemos finalmente que é evidente que estaremos perante uma inevitabilidade: -------  

 ----------- Vamos ter reorganização administrativa em Oliveira do Bairro, quer isso nos agrade ou 

não; -----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Vamos ter freguesias a serem agregadas, provavelmente duas; ------------------------------  

 ----------- Sabemos finalmente que essa é uma realidade que não agrada a ninguém. --------------  

 ----------- O que não sabemos e vamos ter que saber é o seguinte: ---------------------------------------  

 ----------- Queremos, ou não queremos ser nós, Oliveira do Bairro, a sugerir quais as freguesias 

a agregar, ou deixamos, por não nos manifestarmos, a decisão para um qualquer gabinete em 

Lisboa?  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Importará ainda sublinhar, e faço-o na presença de todos os Senhores Presidentes de 

Junta de Freguesia, porque sabemos que já existem posições formais tomadas por algumas 

Assembleias de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Todos entendemos a posição dos Senhores Presidentes e das suas Assembleias, 
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todos sentimos provavelmente o mesmo. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A questão que seria importante, as Assembleias de Freguesia deixarem muito claro é 

a seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Se assumirem uma posição clara de indisponibilidade para uma eventual agregação, e 

se em função dessa posição, esta Assembleia, se entender respeitar essa vontade, optar por 

não se manifestar, leia-se, não propondo nenhuma agregação de freguesias, a consequência 

mais do que provável será: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por um lado, não impedir as agregações; ------------------------------------------------------------  

 ----------- Sendo então as agregações serem definidas por critérios e pessoas distantes da 

nossa realidade e da nossa sensibilidade, com as inerentes imprevisibilidades nas freguesias 

escolhidas para agregar; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por outro, as freguesias perderão a majoração dos seus orçamentos prevista para os 

casos em que as Assembleias Municipais avançarem com propostas de agregação; ---------------  

 ----------- Em suma, uma decisão com profundas consequências para Oliveira do Bairro sem 

que Oliveira do Bairro nelas participe. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tentando ser mais claro, as consequências serão as mesmas, ou piores, e sem 

nenhuma compensação para as Freguesias. -------------------------------------------------------------------      

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

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

 ----------- São estas as questões, é este o desafio, é esta a nossa responsabilidade:----------------  

 ----------- Somos a Assembleia Municipal, representamos o Município, o Concelho de Oliveira do 

Bairro, a vontade das suas gentes, da mesma forma que as Assembleias de Freguesia 

representam a vontade das gentes de cada Freguesia. ------------------------------------------------------  
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 ----------- Estou certo que saberemos, todos e cada um, estar à altura das nossas 

responsabilidades, e essa responsabilidade começa por sermos claros, objectivos e, sobretudo, 

pragmáticos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E é certamente isso que faremos.” ---------------------------------------------------------------------   

 ----------- MIRIAM ZULAI – disse que gostaria de fazer um pequeno reparo em que foi 

prometido em Bustos, aquando das celebrações do 18 de Fevereiro, que as obras no parque 

que se encontra ao lado do Edifício da Junta de Freguesia, não parariam até tudo ficar 

concluído. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que foi realizada mais uma atividade da Junta de Freguesia no anterior fim-de-

semana, continuando o parque quase da mesma forma em que se encontrava no mês de 

Fevereiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Recordou que é uma situação que se arrasta já há algum tempo, está a época do 

Verão a chegar o espaço é agradável mas precisava de facto de ser concluído. ---------------------  

 ----------- SÉRGIO PELICANO – Entregou a sua intervenção por escrito, a qual se transcreve na 

sua integra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- “A 2 de Dezembro foi trazido a esta Assembleia Municipal, um pedido de Prospeção e 

Pesquisa de Caulinos, numa área definida como Palhaça. --------------------------------------------------  

 ----------- Dada a amplitude e dimensão desse mesmo pedido, assistiu-se pela primeira vez a 

reuniões entre diferentes autarcas, de partidos e concelhos diferentes, no estrito sentido de 

salvaguarda das populações que servem: -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ao mesmo tempo que assistíamos a uma ação conjunta dos eleitos locais 

(Presidentes da Juntas de Freguesia de Bustos, Palhaça, Mamarrosa, Oiã, Troviscal e Nariz), a 

população respondeu com a organização de diversos movimentos e participações cívicas. ------  

 ----------- Lembro algumas cartas enviadas individualmente a contestar a prospeção, 
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movimentos de cidadãos e a intervenção do movimento associativo. ------------------------------------   

 ----------- Mais do que qualquer Ieitura politica que se possa ter ou fazer deste processo, mais 

que clamar vitorias ou derrotas, importa hoje realçar sem qualquer receio que os Oliveirenses 

interessaram-se pela sua terra, que os Oliveirenses se preocupam com o futuro do concelho de 

Oliveira do Bairro, que os Oliveirenses quando chamados a intervir em causas publicas não 

permitem que sejam outros a decidir o seu bem-estar. -------------------------------------------------------  

 ----------- O olhar atento dos Oliveirenses nesta questão, deverá aumentar o sentido de 

responsabilidade para todos nos aqui presentes, eleitos pelo escrutínio de cada um deles. ------  

 ----------- Por vezes, poderemos não estar atentos ao que as pessoas verdadeiramente 

precisam. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Poderemos estagnar no tempo e não acompanhar as constantes mutações e 

alterações da nossa sociedade. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por vezes perdemos muito tempo com questiúnculas inócuas. --------------------------------  

 ----------- Este processo Ievou-me a crescer enquanto autarca.  -------------------------------------------  

 ----------- Este processo trouxe-me uma satisfação acrescida no sentido em que plenamente 

"Cumpri com Lealdade as Funções que me foram confiadas na defesa dos cidadãos e do 

território do concelho de Oliveira do Bairro. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi também graças a este processo que senti, enquanto eleito local, o feed back que 

alguns dos munícipes me quiseram oferecer. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Hoje convido-vos a refletirem neste assunto e a Ianço um desafio.... ------------------------  

 ----------- Qual é o nosso contributo para Oliveira do Bairro? ------------------------------------------------  

 ----------- Onde acrescentamos valor? -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Atuamos com responsabilidade nos nossos ambientes? ----------------------------------------  
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 ----------- Peço-vos que não vejam nestas minhas palavras uma afronta. -------------------------------   

 ----------- Elas podem eventualmente servir para cada um de vós, como para mim próprio são 

uma interrogação constante. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Já por diversas vezes ouvi nesta casa que a "Democracia esta bem VIVA" e disso não 

tenho a menor duvida. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No fim deste processo tenho a certeza que a Iiberdade de intervenção conquistada 

com abril esta VIVA na população Oliveirense. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Estou certo que esta vitória da população e do território só se concretizou porque cada 

um de nos fez o melhor que sabia e podia em defesa dos Oliveirenses. --------------------------------  

 ----------- Quis o destino que este processo chegasse ao fim e pela mão da própria empresa e 

esta viesse a desistir do seu próprio pedido. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Que ele nos sirva de exemplo e que consigamos fazer uma introspeção coerente das 

nossas atitudes, da nossa intervenção em prol do concelho e da sua população, na certeza 

porém, que os Oliveirenses estão bem atentos as nossas decisões. -------------------------------------   

 ----------- Disse.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- DUARTE NOVO – começou por agradecer as palavras proferidas pelo Presidente da 

Mesa, referente ás atividades que foram levadas a cabo no passado fim-de-semana na 

freguesia de Bustos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, disse que há algumas situações 

que o preocupam há algum tempo, passando a referir; ------------------------------------------------------  

 ----------- Disse terem tido na freguesia as obras do saneamento, que louvou, que trouxeram 

muitos problemas nos arruamentos, acrescendo o facto de a freguesia de Bustos estar 

atualmente a suportar um acréscimo de transporte de inertes de outros concelhos que se 

destinam ao concelho de Águeda, atravessando por isso todo o concelho de Oliveira do Bairro.  
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 ----------- Acrescentou que as explorações são feitas no concelho de Cantanhede, mais 

propriamente na freguesia dos Covões e curiosamente, saem do concelho de Cantanhede, 

passam pelo concelho de Vagos e entram na freguesia de Bustos, degradando assim as ruas 

de Bustos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Disse ainda que se está a fazer uma infraestrutura muito importante, na Rua do 

Cabeço, que é o novo furo de captação de águas, o que condiciona o trânsito a passar no 

centro nevrálgico de Bustos aumentando assim as dificuldades dos munícipes e degradando 

ainda mais as estradas da freguesia. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sugeriu que se chegasse a acordo com os concelhos limítrofes, argumentando que o 

concelho de Oliveira do Bairro e a freguesia de Bustos, não podem estar a suportar os estragos 

que são feitos em benefício dos outros concelhos. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Câmara relativamente ao assunto do hipotético 

desenvolvimento para a zona dos barreiros de Bustos, disse que foi sempre um defensor do 

tratamento adequado e de recuperação paisagística para aquela zona, mas só teve 

conhecimento, do referido desenvolvimento, através da ata da última Reunião de Câmara. ------  

 ----------- Questionou assim se há projeto, qual é o projeto, como vai ser desenvolvido, quais as 

intenções da Câmara Municipal para o espaço e referiu que a Junta de Freguesia de Bustos 

gostaria de fazer parte desse desenvolvimento ou pelo menos conhecer o projeto e debatê-lo.   

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – dirigindo-se ao Presidente da Câmara e relativamente ao pedido 

de parecer à CCDRC, que foi feito pela Câmara Municipal, pediu que este elucida-se a 

presente Assembleia relativamente ao que está solicitado e o que se espera no caso, do que foi 

solicitado ser aceite por parte da CCDRC. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que com alguma satisfação faz referência á desistência no processo dos 

caulinos, pelo fatores prejudiciais que uma possível prospeção de caulinos, ficando assim a 

população mais tranquila relativamente a este assunto.  ----------------------------------------------------  
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 ----------- Solicitou ao Presidente da Mesa que fosse solicitado á Secretaria-geral da Energia 

mais alguns esclarecimentos sobre o assunto dos caulinos, que possam interessar para ser do 

conhecimento de todos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que foi promulgada a Lei da Reforma da Administração Local, sendo um 

assunto que além de ir dar muito trabalho irá dar também muitas dores de cabeça.-----------------  

 ----------- Relembrou que nas comemorações do 25 de Abril, referiu que havia a necessidade de 

a Assembleia Municipal intervir no assunto não deixando que seja resolvido por qualquer 

gabinete de uma unidade técnica em Lisboa. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reforçou ainda que a Assembleia Municipal e as Bancadas, terão que ter a 

capacidade de justificar perante a população da decisão que for tomada, pois será uma decisão 

que não ira agradar a todos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ser o seu quarto mandato e não se recorda de ter havido assunto mais 

melindroso em que lhe foi pedido para tomar uma decisão. ------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se aos Membros eleitos disse que não se podem esquecer que foram eleitos 

por todo o concelho, é o concelho que representam e não as Freguesias a que pertencem, 

excluindo os Presidentes de Junta que têm o papel de defender os interesses das suas 

respetivas freguesias, quando chegar a altura de decidirem quais as freguesias que vão ser 

agregadas têm que pensar que essa agregação vai beneficiar o concelho todo.  --------------------  

 ----------- Relativamente ás majorações para os orçamentos das Juntas de Freguesia, disse que 

com a informação obtida pelo Presidente de Junta da Freguesia de Oliveira do Bairro verificou 

que 15% de majoração nas transferências do FFF, querem dizer mais ou menos 15.000.00€ 

(quinze mil euros), num orçamento anual de 180,000.00€ (cento e oitenta mil euros). --------------  

 ----------- Disse que quando se fala em orçamentos e se vê o orçamento da Câmara Municipal 

de 38.000.000,00€ (trinta e oito milhões de euros), se esquece que as juntas de freguesia 

trabalham com orçamentos mínimos e quando o espírito da lei, para além da questão prática do 
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aumento das transferências em 15% para as freguesias que forem agregadas, está-se a falar 

no orçamento de duas freguesias aumentados em 15%. ----------------------------------------------------  

 ----------- Deu o exemplo que se fossem duas freguesias na ordem de grandeza da freguesia de 

Oliveira do Bairro, o aumento do orçamento para essa junta de freguesia que iria gerir as duas 

freguesias, seria um aumento de 30.000.00€ (trinta mil euros). --------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que as transferências do FFF, para a freguesia de Oliveira do Bairro, 

representa 50% do orçamento e que o espírito do legislador e do governo, pretende permitir ás 

juntas de freguesia terem mais serviços, uma maior economia de escala, maior 

desenvolvimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reforçou, que se tem que pensar em todos os assuntos atrás referidos e não só na 

perda e que as freguesias não vão deixar de existir, irá haver é uma estrutura política que vai 

gerir mais que uma freguesia, mas em sua opinião, essa agregação poderá permitir um melhor 

serviço ás populações. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou ainda, que seria irresponsável da parte da Assembleia Municipal, não se 

pronunciar só porque a população não quer a agregação. --------------------------------------------------  

 ----------- VITOR LOUREIRO – começou por referir que fez um pedido de esclarecimento, 

através do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, tendo sido formulada a pergunta ao Sr. 

Presidente da Câmara, que passou a citar “Porque é que houve necessidade de deslocar a 

construção da escola, Pólo Escolar – Oiã Nascente, alguns metros relativamente à localização 

inicialmente prevista?”, dizendo que na realidade a sua pergunta deveria ter sido formulada da 

seguinte forma;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Porque houve necessidade da elevação da escola em metro e meio, relativamente ás 

cotas iniciais”, disse que gostaria que o Sr. Presidente da Câmara esclarecesse este assunto, 

se assim o entender, caso não o venha a fazer, disse que teria que formular a questão por 

escrito, dirigida ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, como o fez anteriormente, o que iria 
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acartar mais expediente.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que para sustentar a sua afirmação e questão, disse ter em seu poder uma 

cópia da planta a qual entregou á Mesa da Assembleia, sugerindo que fique apensa à ata da 

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

 ----------- ARMANDO HUMBERTO – disse pedir um esclarecimento que vem na sequência das 

intervenções do líder de bancada do PSD Nuno Barata e líder de bancada do CDS André 

Chambel, que tem a ver com a Reforma Administrativa e a redução do número de freguesias. --  

 ----------- Disse que em reunião de Câmara foi dito pelo Presidente da Comissão Política do PS, 

que é também Vereador da Câmara Municipal, que o PS está aberto para discutir com as 

populações, para informar as populações até á exaustão mas que no final só validará soluções 

que tenham o apoio das populações visadas, porque como foi muito bem dito pelo líder de 

bancada do PSD, no final representam as gentes do concelho de Oliveira do Bairro. ---------------  

 ----------- DINIS BARTOLOMEU – começou por dizer que não iria referir as preocupações que 

tem para a sua freguesia, pois já as tem manifestado várias vezes, referindo que sabe esperar.  

 ----------- Referiu que se está a aproximar uma estação do ano em que não é menos importante 

que os caminhos rurais sejam trabalhados pela niveladora, pela qual houve um investimento há 

quatro anos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que em sua opinião seria um serviço prestado ás juntas de freguesia e aos seus 

habitantes, pois as juntas de freguesia não têm orçamento suficiente para trabalharem esses 

caminhos rurais, que também são importantes. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Sugeriu que a niveladora fosse colocada ao serviço das freguesias, disse ter 

conhecimento que é difícil ter um manobrador disponível, mas com o desemprego que há no 

concelho de Oliveira do Bairro, certamente não seria difícil encontrar alguém que saiba 

manobrar a niveladora. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

Começou dizer que iria responder rapidamente a todas as questões colocadas, começando 

pela última lançada pelo Sr. Presidente da Junta de Oiã, Dinis Bartolomeu. ---------------------------  

 ----------- Disse que havia uma série de coincidências nas intervenções que foram feitas, com as 

diligências que fez. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que foram abertos concursos para admitir um elemento qualificado para 

manobrar a niveladora, chegou-se a admitir um elemento a contrato não podendo renovar o 

mesmo e desde essa altura não se conseguiu admitir mais ninguém com qualificação para o 

serviço. -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Referiu ainda, que as razões pelas quais não se consegue contratar ninguém para 

essa função, prende-se com o facto de que no privado esses elementos têm um vencimento 

superior àquele que é permitido por lei para as Autarquias e que há a obrigação da redução do 

pessoal e não a contratação, lei que tem que se cumprir.  --------------------------------------------------  

 ----------- Disse que existem dois elementos nas Câmara Municipal que têm qualificação para o 

efeito, mas que têm outras funções das quais transportarem alunos, alguns com algumas 

deficiências para as escolas. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que na presente data, daí a coincidência, solicitou que se apurasse, junto das 

empresas de trabalho temporário, um operador de moto niveladora, se o houver assumirá de 

imediato a sua contratação. ------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Relativamente á intervenção do membro Vítor Loureiro, disse ter respondido á questão 

que colocou, sobre a escola se ter deslocado, mas se a questão não era essa disse que mais 

uma vez vai responder e se eventualmente não ficar satisfeito com a resposta, solicitou que 

insistisse as vezes que achasse necessárias até ficar devidamente esclarecido. ---------------------  

 ----------- Referiu que os projetos das escolas têm por base uma determinada cota, que é a cota 

zero e os terrenos, antes do Sr. Arquiteto fazer o projeto, não se mudou um centímetro o local 
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da escola, estando assim decidido que era aquele o local. --------------------------------------------------  

 ----------- Aconteceu que para a sua fundação, interessou levar em conta uma série de fatores; 

 ----------- A cota em que se encontra o saneamento, tendo pesado para a alteração; ---------------  

 ----------- Disse que o alçado principal, as acessibilidades também contam como uma questão 

estética e que a escola iria ficar “enterrada” devido á cota do terreno. ----------------------------------- 

 ----------- Relativamente á intervenção do membro André Chambel, disse que depois irá 

responder á questão dos inertes, mas relativamente á questão da majoração dos 15%, não é 

por um ano mas sim por um mandato.  ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a intervenção do membro Sérgio Pelicano, agradeceu a intervenção e disse que 

o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, na parte do expediente, entendeu por bem ler a carta 

recebida, assim como a Câmara Municipal também recebeu, havendo algumas nuances, 

referindo que na carta da Câmara Municipal, não se fala em reclamação fala apenas que a 

empresa José Aldeia Lagoa e Filhos, desistiu do pedido da área da Palhaça. ------------------------  

 ----------- Disse ainda terem recibo uma carta da empresa, acima referida, em que refere que 

foram duas razões pelas quais desistiram, uma delas as dificuldades no que toca a obtenção de 

autorizações para a prospeção, leia-se condicionantes diversas, a segunda, passou a ler 

…”deve-se com questões financeiras, pois os custos para a realização do pedido são elevados 

e a nossa empresa não pode nesta fase suportar esse dispêndio.”. --------------------------------------  

 ----------- Em resposta á intervenção do membro Miriam Zulai, disse que dia vinte e três de 

Junho as obras estão concluídas. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Respondendo à intervenção do Presidente da Junta de Freguesia de Bustos Duarte 

Novo, disse que teve o privilégio e a oportunidade do no Sábado anterior, a esta Assembleia, 

visitar a freguesia de Bustos, a transportar o Sr. Presidente da Junta calcorreando os caminhos, 

tendo o Presidente de Junta referido a questão da garagem, de maior urbanidade disse que a 

Câmara Municipal se irá empenhar em colaborar nesse sentido. -----------------------------------------  



 

Sessão da Assembleia Municipal Ordinária de 04.06’12  26|75 

 ----------- Referiu que, salvo melhor opinião, retirava a garagem do local, colocando um bar 

provisório, mas moderno e minimamente seguro o que reconhece que não será fácil conciliar 

tudo isso, mas que se irá tentar fazer o melhor. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Junta de Bustos, disse que não podia estar mais de 

acordo com o que referiu relativamente á questão do interesse de recuperação dos Barreiros, e 

que também não poderia estar mais de acordo quando disse que era de grande interesse, mas 

que é um grande interesse há muitos anos. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que em 2005, a proposta que o eleitorado sancionou, uma delas dizia o 

seguinte, passando a ler; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- …”é urgente dar resposta a problemas prementes, como sendo a existência de lixeiras 

em terrenos e manchas florestais, esgotos a céu aberto e os barreiros de Bustos.” -----------------  

 ----------- Disse que para si, enquanto responsável esse programa passou a ser programa de 

governo e o governo executa ou dá passos nesse sentido, não podendo estar-se mais de 

acordo quanto àquilo que se pretende, pretende-se resolver se possível uma questão a 

contente de todos e não fazer ou não permitir que ano após ano, décadas após décadas sejam 

potenciadas outras situações e mantidas as preocupações. ------------------------------------------------       

 ----------- Disse ainda que a Câmara Municipal entendeu fazer de diligência, efetuar um pedido 

de parecer à CCDR, localizando uma das principais lagoas de Bustos, se se poderia fazer uma 

aterro de resíduos de inertes e sua compatibilização com os instrumentos de gestão territorial 

aplicáveis, em resposta, passou a ler …”reportando-nos ao assunto mencionado em epígrafe 

informa-se Vossa Ex.ª que se emite parecer favorável à localização do aterro de resíduos 

inertes localizado em Bustos”…mas depois diz o seguinte, …”condicionado à obtenção de 

parecer favorável prévio, por parte da Entidade Regional da Reserva Agrícola.”, acontece e 

acresce a isto o seguinte, não é nenhum projeto, é apenas um pedido para se saber o que é 

que eventualmente o que é que é possível e se é que é possível, acresce ainda que os terrenos 
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não são públicos, são de propriedade privada, já se efetuaram alguns contactos, estando-se a 

trabalhar sobre este assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à questão dos transportes e das estradas, disse que não sabe como é 

que o Sr. Presidente da Junta vai obrigar os carros a circularem por Cantanhede e não circulem 

pelo concelho de Oliveira do Bairro, mas é verdade que é uma preocupação, sendo cargas 

grandes e pesadas por estradas por vezes não preparadas para suportar tais cargas. -------------  

 ----------- Sobre as obras de saneamento e o furo, que disse que louvava, referiu que essas 

obras e esse furo já estão efetuados por decisão do Executivo Municipal anterior, da 

Assembleia Municipal e para quem não vê benefícios nenhuns da adesão à ADRA, mereceu 

hoje um louvor da junta de freguesia de Bustos. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à intervenção do membro Nuno Barata, disse que não tinha mais nada 

a acrescentar, sendo um alerta do que é a Lei, sendo também um apelo a todos os que estão 

presentes na Assembleia Municipal, para que neste período, em consciência e com trabalho 

façam o que entenderam por bem. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a intervenção do membro Acácio Oliveira, disse haver outra coincidência, 

referiu que não sabe a matricula nem o nome da rua, mas dos últimos ofícios que assinou foi 

para a GNR, sobre um carro abandonado na cidade de Oliveira do Bairro. ----------------------------  

 ----------- Relativamente a protocolos do pré-escolar, disse não ter nenhum, o pré-escolar é 

público logo não há protocolo com ninguém. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a zona junto ao LIDL, foi a reunião de Câmara na última quinta feira, a questão 

da estação elevatória do Recamonde para ver se em definitivo se elimina mais essa questão. --  

 ----------- Relativamente ao pagamento do armazém, ou do espaço cedido, está no cumprimento 

do que foi decidido pela Assembleia, tendo já sido paga uma das tranches. ---------------------------      

 ----------- Sobre ao armazém no Troviscal, referiu que não iria comentar, assim como não 
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comentava a carta que o Executivo está obrigado a responder, ao PDM e a delimitação das 

freguesias, que já estão definidas devendo o Executivo total obrigação e obediência. --------------  

 ----------- Disse que mais uma vez iria esclarecer a questão da ausência do Executivo nos 

corais, dizendo que se organiza o “Viva as Associações” e são convidadas as associações a 

participarem no evento, muitas delas comunicam que querem estar presentes, porque o “Viva 

as Associações” é das associações. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que simultaneamente são endereçados convites a entidades ou outros 

órgãos, Assembleia Municipal, deputados municipais e outros elementos para a abertura do 

evento, acima referido. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu ainda que no corrente ano foi decidido que a abertura fosse agendada 

para meia hora mais tarde, para que os elementos dos bombeiros, escuteiros e da banda, 

tivessem algum tempo para saírem dos seus trabalhos e terem tempo para mudarem de roupa, 

sendo na sua perspetiva o mais correto, continuando a fazer assim nos próximos anos. ----------  

 ----------- Disse também, que na visita aos expositores, não seja um mero cumprimento e uma 

correria, foi assim mais demorado do que o previsto, estando os programas previamente 

definidos, logicamente os corais atuaram, estando o Executivo ainda a cumprimentar os 

expositores presentes, estava ainda agendado um pequeno beberete para os convidados do 

Executivo, por isso referiu que cumpriu com as suas obrigações. -----------------------------------------  

 ----------- Relativamente á Alameda, disse haver um projeto da Alameda e uma obra da 

Alameda, não havendo Alameda do Norte, do Sul e do Centro, sendo um projeto só e uma 

única obra, estando a mesma em execução em várias frentes porque tudo precisa de ser 

executado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que já referiu várias vezes, que não seria possível executar a obra 

começando num lado e acabar noutro, porque a mesma não tem apenas um tapete por cima 

tem muito mais trabalho. ----------------------------------------------------------------------------------------------   
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 ----------- Relativamente à questão do estacionamento com lugares cativos no Hotel Paraíso 

para um autocarro, disse ter sido solicitado, para que próximo do hotel houvesse um lugar para 

que um autocarro pudesse estacionar, de acordo com várias negociações esse lugar está 

assegurado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre os dois lugares cativos, disse que deve haver alguma confusão porque o que 

está em projeto e em negociações que se tem vindo a fazer com familiares do dono do hotel é 

que fora do traçado normal da faixa de rodagem, exista um espaço equivalente a dois carros, 

para que os hóspedes cheguem e possam parar, descarregar mas não estacionar. ----------------  

 ----------- Relativamente ao parque de estacionamento de pesados, disse não ter entendido em 

que zona da Alameda, não tendo mesmo percebido a pergunta. ------------------------------------------  

 ----------- Questionou se se referia ao parque TIR, se sim disse que essa questão está a ser 

falada e proposto que se poderia localizar esse parque junto ao Espaço Inovação, tem luz e 

espaço, no entanto o feed bak dos utilizadores, é que fica muito distante dos centros, estando-

se no entanto a desenvolver um esforço no sentido de tentar agradar a todos. -----------------------  

 ----------- Em tom de conclusão e dirigindo-se ao membro Acácio Oliveira, disse que a paciência 

tem limites mas as obras tiveram o seu inicio e terão seguramente o seu fim e ficarão para o 

uso fruto de todos os concidadãos.  -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida foi solicitado o uso da palavra para um esclarecimento pelo membro 

Acácio Oliveira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

relativamente aos protocolos, não ficou devidamente esclarecido e disse que iria falar 

diretamente do assunto que era o protocolo existente entre a Santa Casa da Misericórdia de 

Oliveira do Bairro e o Pólo Escolar de Oliveira do Bairro, talvez assim saiba esclarecer o tipo de 

protocolo e que protocolo existe. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à questão do estacionamento, que o Sr. Presidente da Câmara disse 
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não ter percebido, referiu então, que com a construção da alameda, do seu alargamento, vão 

ser retirados muitos estacionamentos, havendo cada vez mais necessidade de estacionamento 

no centro da cidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que tinha conhecimento que a Câmara Municipal se tem interessado em 

adquirir alguns terrenos adjacentes à nova alameda, o que não tem sido tarefa fácil, 

nomeadamente o espaço entre o tribunal de família e o edifício público, o que interessa saber é 

se o estacionamento, sobrante ao que vai ser tomado pela alameda, é suficiente para os 

habitantes e trabalhadores da zona abrangida pela alameda. ----------------------------------------------  

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

SILVA OLIVEIRA – começou por dizer que o Presidente da Câmara domina por inteiro todas 

as matérias, não aceita é que as questões não sejam colocadas de uma forma precisa. ----------  

 ----------- Relativamente ao Pré-escolar e a CAF, disse não existir nenhum protocolo com a 

Santa Casa da Misericórdia, disse que poderá existir protocolo com o ATL, mas mais uma vez 

disse que as questões devem ser precisas.  --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que na alameda, até á presente data existiam cerca de oitenta a noventa 

lugares marcados de estacionamento, estando a mesma concluída passarão a existir 

aproximadamente trezentos lugares em todo o seu percurso. ----------------------------------------------  

 ----------- Sobre a dificuldade na aquisição de terrenos, disse que até á presente data não houve 

nenhum processo de expropriação, já se deu inicio a vários mas nunca foram concluídos tendo-

se chegado sempre a acordo, mas disse que não terá problemas em dar inicio a um processo 

de expropriação se assim for necessário. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No caso do estacionamento junto ao edifício público, recordou que existia no local 

fossas a céu aberto, foi adquirida a “Casa Verde” o terreno adjacente, foram gastos muitas 

dezenas de milhares de euros a compactar e a aterrar o espaço, dotando-o de forma a suportar 

uma parte da faixa da alameda, por isso não entendia como é que se podia dizer que um 
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estacionamento que a Câmara ganhou e que afinal vai perder, quando se está a lutar por mais.  

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

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

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

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

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

 ----------- Disse que gostaria de dar nota, embora fosse público, da “boa saúde” financeira da 

Câmara Municipal, o bom cumprimento dos prazos a fornecedores e a empreiteiros, publicitado 

recentemente, em que é referido que o município de Oliveira do Bairro, com vinte e oito dias. ---  

 ----------- Informou ainda que nos próximos dias, estará na rua o programa da XXVI Fiacoba e 

da V Feira do Cavalo da Bairrada, com a seguinte programação; Marco Paulo, José Cid, 

ranchos e bandas do concelho de Oliveira do Bairro, noite de fados, um espetáculo da Escola 

de Artes das Bairrada, um outro espetáculo com Toy, Mico da Câmara Pereira, Paulo Vintém, 

Sónia Brazão e Maria João Abreu, Sevilhanas e Garraiada, Rita Guerra, Grupo Amor Electro e 

a tourada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que simultaneamente, irá decorrer a I Feira de Póneis, uma vez que são em 

muito a alegria das crianças que visitam a Fiacoba. ----------------------------------------------------------  

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

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

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

 ----------- VÍTOR LOUREIRO – começou por agradecer a resposta dada pelo Presidente da 

Câmara em relação ao Pólo Escolar, dizendo que desta vez ficou esclarecido. -----------------------  

 ----------- Relativamente à Atividade Municipal, na página 10 “Unidade de 2º Grau de Obras 

Municipais”, questionou o Presidente da Câmara, para quando está prevista a conclusão das 

obras do mesmo Pólo Escolar, estará pronta para dar início ao ano letivo 2012/2013? -------------  
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 ----------- Sobre o parque de estacionamento do Parque do Cruzeiro, página 11, foi aberto um 

procedimento concursal para uma intervenção no mesmo, não estando explicito qual o tipo de 

intervenção, disse que gostaria de ser esclarecido. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente a demolições, página 13, referiu que vão ser feitas algumas demolições 

de edifícios em ruínas na freguesia de Oliveira do Bairro, preocupando-o uma situação em 

particular, a casa em frente à Solsil “Casa dos Duques” que gostaria de saber em que ponto de 

situação se encontra a referida casa, no Silveiro. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre o palácio da Justiça, disse que o Presidente da Câmara referiu que estaria a 

construção concluída dentro de dois ou três anos. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou então para quando estaria agendado o início da construção do mesmo e 

na atual conjuntura do país poder-se-á confiar em tais afirmações?--------------------------------------  

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

qual passo a transcrever na sua integra. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Sobre o assunto em análise e apreciação, que é a Atividade Municipal, gostaria de 

tecer algumas considerações. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Com a entrada em funcionamento do Pólo Escolar do Troviscal, diga-se, Escola do 

1ºCiclo do Ensino Básico e Educação Pré-Escolar, o centro da freguesia do Troviscal, ficou 

dotado de um conjunto de infraestruturas de relevante importância nos campos do Ensino, da 

cultura dos Serviços. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Recordo que ali podemos encontrar, a Escola de Artes da Bairrada; o Museu da 

Etnomúsica; o Pólo de Leitura do Troviscal integrado na Biblioteca Municipal, o Pólo Escolar; a 

Junta de Freguesia; o Posto dos CTT; o Centro Paroquial; a Casa Mortuária e o Jardim Público. 

 ----------- Aquele espaço, com a sua centralidade e as potencialidades das infraestruturas ali 

presentes, veio conferir àquele miolo, um ar mais urbano, ordenado e com dignidade. -------------  
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 ----------- A abertura do Pólo Escolar veio sem dúvida dinamizar e dar mais a conhecer toda 

aquela placa central, com o que muito nos regozijamos, e tanto mais que a conclusão daquela 

infraestrutura educacional, veio calar muitas vozes, que permanentemente afirmavam que no 

Troviscal não se voltaria a fazer mais qualquer obra. Fez-se com dimensões e qualidade que 

nós bem reconhecemos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Contudo, Sr. Presidente da Câmara, para que a fasquia da dignidade e do 

ordenamento naquele espaço, que posso classificar com o coração da freguesia, se possa 

acentuar ainda mais é necessário continuar a dar passos com objetividade. --------------------------  

 ----------- Sei do próximo arranjo do espaço entre o Museu e a Escola de Artes, também da 

implantação de um Parque Infantil, ali junto, mas podia o Executivo a que o Sr. Preside, que se 

comece a encarar como uma necessidade vital a aquisição do terreno e da adega, casas e 

quintal, que se situam por norte, junto à Escola de Artes. ---------------------------------------------------  

 ----------- Então sim, com esse desidrato atingido, o reordenamento daquele espaço, 

proporcionar-nos-á uma zona de grande nível e qualidade”. ------------------------------------------------  

 ----------- ROSALINA FILIPE – começou por pedir esclarecimentos relativos à indicação, que 

consta da atividade municipal, sobre o tribunal, disse ficar satisfeita com a informação, mas 

gostaria de perguntar se a indicação dada, de que o mesmo estaria concluído dentro de dois ou 

três anos, seria de ter em conta. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu ainda que na presente data, ainda se fala de que há tribunais que vão deixar 

de funcionar, o que leva a questionar se realmente a notícia seria uma informação vinculativa 

ou se seria uma indicação para se continuar a sonhar com a instalação do tribunal. ----------------  

 ----------- Relativamente à nova alameda, com toda a polémica relativamente ao seu avanço, há 

dificuldades em relação a algumas parcelas, disse que gostaria de solicitar ao Presidente da 

Câmara, que já admitiu que o prazo previsto para a sua conclusão não seria cumprido, se está 

agora em condições de indicar um prazo realista para a concretização da obra atrás referida. ---  
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 ----------- Sobre o assunto do QREN e porque o período é de muito insegurança, gostaria de 

solicitar à Câmara Municipal, uma vez mais, que informasse em que situação estão as verbas 

do QREN, que se estão a aguardar. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em tom de conclusão, referiu os arranjos urbanísticos previstos para a Palhaça, 

Troviscal, Mamarrosa e Oiã, está dada a indicação de que estão a decorrer, pretendia saber 

efetivamente em que pé estão, o que foi feito, como é que se prevê a sequência dos arranjos 

referidos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO SOL – entregou a sua intervenção por escrito, passando-a a 

transcrever na sua íntegra. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Nesta minha intervenção sobre a actividade municipal venho abordar os seguintes 

temas: --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Conservação e reparação de vias rodoviárias ----------------------------------------------------  

 ----------- - 2 ª Revisão do PDM --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Viva as associações e festa da criança -------------------------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente da Câmara, por algumas vezes vim aqui alertar para o estado das vias 

rodoviárias em alguns locais do concelho, com especial incidência ao centro de Vila Verde. Não 

poderia deixar também de vir dar uma palavra de congratulação pela intervenção que está a ser 

concluída neste momento, nesse mesmo local, passeios dos dois lados das vias sempre que 

possível, aguas pluviais, alcatroamento. Continuem com o bom trabalho por outros locais do 

concelho tal como no caso que aqui foi apresentado no início por um grupo de munícipes. -------  

 ----------- Na página 14 da actividade municipal temos mais uma referência à 2ª Revisão do 

Plano Director Municipal. Esperemos que seja possível de facto terminar esta 2 ª revisão 

durante este ano ou no início de 2013. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Todos estes processos de revisão de PDM, em minha opinião deviam ser 
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completamente modificados de forma a serem agilizados e conciliados com a realidade dos 

concelhos. A forma como eles decorrem, os entraves que vão surgindo ao longo do tempo 

pelas diversas entidades, fazem com que os municípios, que são os principais interessados 

nestas revisões do PDM, estejam de pés e mãos atados. ---------------------------------------------------  

 ----------- Quando esta revisão se iniciou em 2004 a realidade concelhia, nacional e 

internacional era completamente distinta de hoje, 8,9 anos para se fazer uma revisão de PDM é 

completamente disfuncional. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A realidade do concelho era diferente da actual, algumas necessidades como o 

alargamento das zonas industriais mantêm-se, outras que no inicio deste revisão eram bastante 

reivindicadas por alguns, tais como o alargamento das zonas para construção, se calhar já não 

fazem sentido, entre outras. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente eu sei que no depender do executivo municipal e da câmara municipal 

tudo esta a ser feito para terminar este processo, no entanto não podemos deixar de nos sentir 

atormentados com toda esta situação. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto ao Viva as Associações e Á Festa da Criança penso que todos aqueles que lá 

estiveram em diferentes momentos, puderam comprovar da aposta certa que este executivo 

tem vindo a fazer neste dois eventos, dezenas de associações presentes nos stands, nas 

tasquinhas, em actuações no palco interno e no palco externo, na inauguração da feira, 

milhares de crianças e familiares presentes nas diversas actividades da Festa da Criança, etc. -  

 ----------- Caros colegas, minhas senhoras e meus senhores, apesar das condições 

atmosféricas não terem ajudado em alguns períodos, penso que estes eventos correram de 

feição e permitiram a todas as associações que quiseram estar presentes, mostrar o trabalho 

que fazem nas áreas desportivas, culturais, educacionais, recreativas, entre outros. A Festa da 

criança, na qual estive presente pelo 2 ano consecutivo com a minha filha, eram oito horas da 

noite de sábado, sem ainda ter jantado e não queria ir embora, tal como muitas outras crianças 
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apenas quando os elementos da organização começaram a arrumar o material perceberam que 

de facto a festa estava a acabar naquele dia. A festa da criança, uma actividade que se 

recomenda e que deve continuar. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Antes de terminar quero também fazer uma referência a uma actividade que se 

desenrolou no Viva às Associações e que em minha opinião foi muito importante e que se deve 

repetir sempre que tal for considerado oportuno, a sessão de esclarecimento sobre o Projecto 

da Alameda da Cidade de Oliveira do Bairro. -------------------------------------------------------------------   

 ----------- - Muito se tem dito sobre este projecto, ---------------------------------------------------------------   

 ----------- - Muito se tem inventado sobre este projecto, ------------------------------------------------------   

 ----------- - Alguns tudo fizeram e continuam a fazer para que o mesmo nunca avançasse nem 

avance,-  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Muitas incertezas tem sido levantadas, -------------------------------------------------------------  

 ----------- - Muitas duvidas tem existido, ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta sessão, como outras iniciativas que tem existido noutros moldes em reuniões de 

câmara, assembleias municipais, reuniões com grupos de munícipes, etc, são muito 

importantes para o esclarecimento das pessoas e para o dissipar das nuvens de incerteza e de 

desconfiança que alguns pretendem que exista, um projecto desta dimensão envolve centenas 

de proprietários e confinantes com a Alameda, envolve dezenas de entidades tais como EDP, 

PT, Cabovisão, Gás Natural, etc, logo só por aqui se vê a complexidade deste projecto. ----------   

 ----------- Sr. Presidente quero dar-lhe os parabéns sobre a forma como esta sessão decorreu, 

pelas explicações dadas e pelas dúvidas esclarecidas, num projecto desta dimensão ao longo 

de todas as fases da sua execução e principalmente quando ele começa a avançar no terreno, 

levanta duvidas ás pessoas, aos proprietários dos imóveis, aos comerciantes, etc, -----------------  

 ----------- Eu sei que o Sr. Presidente está e sempre esteve disponível para os esclarecimentos, 
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eu reuniões com partes interessadas, nas reuniões de câmara, nas assembleias municipais, 

etc, no entanto Sr. Presidente continue a esclarecer e clarificar algumas questões que as 

pessoas possam ter, se necessário marque mais sessões de esclarecimento, neste ou noutro 

formato que entenda, nunca será demais esta postura e esta forma de explicar o projecto da 

Alameda da Cidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Com todas as pessoas esclarecidas e depois de todos perceberem o verdadeiro 

alcance e a verdadeira modificação que a cidade de Oliveira do Bairro está a assistir, que a vai 

modificar para sempre, tornando-a uma cidade das pessoas e para as pessoas, todos vão 

poder olhar para este projecto de outra maneira, acabando de uma forma natural com as 

nuvens de duvidas e incertezas que alguns gostam de levantar. ------------------------------------------  

 ----------- Todo o projecto da Nova Alameda da Cidade é uma realidade que vai trazer uma nova 

qualidade de vida e uma forma diferente de estar no nosso concelho.” ---------------------------------  

 ----------- NUNO BARATA - entregou a sua intervenção por escrito, passando-a a transcrever 

na sua íntegra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Da análise que fazemos nesta altura à actividade Municipal gostaria de me restringir a 

uma temática cuja relevância e actualidade dispensará qualquer tipo de justificação de tão 

infelizmente evidente. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Refiro-me à acção social. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sendo verdade que o estado só é estado, só merece ser estado, se for um estado 

solidário, um estado onde as preocupações com os mais frágeis e necessitados são sempre 

uma prioridade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nós somos estado, e nós estamos preocupados, nós somos solidários e, finalmente, 

nós somos acção. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E somos acção numa altura em que essa acção é tão necessária, tão relevante. -------  
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 ----------- Nós somos habitação social, mas temos que ser mais…  ---------------------------------------    

 ----------- Nós somos remobilar, e temos que continuar a ser… --------------------------------------------  

 ----------- Somos Banco Municipal de Emprego, e ainda bem que somos… ----------------------------  

 ----------- Somos intervenção precoce, somos CPCJ e as nossas crianças agradecem… ----------  

 ----------- Somos Banco Local de Produtos de Apoio e somos Rede Social… --------------------------  

 ----------- Estamos perante um trabalho, em boa parte invisível, mas determinante. ------------------  

 ----------- Silencioso e discreto mas profícuo… ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não estou aqui para elogiar o executivo pelo seu trabalho nesta área… --------------------  

 ----------- Diria que não está a fazer mais do que a sua obrigação e que é sua obrigação fazer 

melhor, já que o bom, particularmente nesta matéria, nunca é nem nunca será suficiente. --------  

 ----------- O que quero sublinhar, o que gostava de chamar á atenção desta Assembleia, é o 

facto de facilmente se perceber a transversalidade das áreas de acção e da forma como se 

complementam: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Do apoio à procura de emprego à formação de qualidade, da ajuda à alimentação à 

ajuda à habitação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Da protecção dos direitos das crianças à educação, ao respeito, à dignidade. Do leite 

até à fruta. Da dignificação da vida de muitos adultos, para terminar na protecção daqueles que 

não se conseguem proteger e na correcção daqueles que têm que ser corrigidos. ------------------  

 ----------- Esta estratégia concertada, organizada e transversal… Que não deixa de apoiar que 

precisa mas que procura combater a fonte do problema, que também investe na procura de 

uma solução. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E é sobre esta matéria, que posso, devo e quero cumprimentar o executivo Municipal. 

Cumprimenta-lo pela organização, pela visão e pelo método. ----------------------------------------------    
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 ----------- Cumprimentar o executivo pela estratégia, pela profundidade na acção numa das 

áreas de maior sensibilidade da gestão autárquica. -----------------------------------------------------------  

 ----------- E pasme-se, sem festas, sem um foguete e nem uma fotografia.” ----------------------------  

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

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

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

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

SILVA OLIVEIRA – relativamente á intervenção do Membro Nuno Barata e porque 

recentemente se procedeu ao pagamento das bolsas de estudo aos alunos do ensino 

universitário e estando também o Executivo a apoiar uma aluno em tese de mestrado, como 

não foi referido, pelo Membro Nuno Barata, permitiu-se acrescentar mais este parágrafo. --------  

 ----------- Acrescentou que só na referida componente totaliza-se cerca de 75.000.00 € (setenta 

e cinco mil euros), havendo dois tipos de obrigações, aquelas que decorrem da lei e aquelas 

que têm mais valor porque partem de iniciativa própria. -----------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à intervenção do Membro João Paulo Sol, agradeceu as referências que 

foram feitas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ás questões das vias rodoviárias, disse que já se falou muitas vezes da 

primeira fase de pavimentações e só há pouco tempo, foi recebido o visto do tribunal de contas, 

fazendo estas parte do traçado, estando já efetuadas de acordo com o cronograma de 

execução. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Esclareceu, que por vezes os processos são mais demorados do que o previsto e que 

o tribunal de contas, cada vez exige mais esclarecimentos, mais documentos e mais suportes. -   

 ----------- Em relação á 2ª Revisão do PDM, disse que estava inteiramente de acordo com o que 

foi proferido pelo Membro João Paulo Sol, mas passaram estes anos todos havendo alterações 

legislativas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Relativamente á intervenção do Membro Rosalina Filipe, disse que já foi referida a 

sequência dos arranjos, presentemente o Largo dos Pousios está feito, o Largo do Salão está 

praticamente concluído, seguir-se-á a Palhaça, depois a zona central do Troviscal e por fim a 

zona do IEC, sendo tudo a mesma empreitada. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a segurança oferecida pelo QREN, disse que preferia dizer a segurança dos 

contratos escritos, sendo por isso que tem que lutar, vivendo num país democrático acredita 

que os contratos escritos devem valer alguma coisa.  --------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que com algum atraso, com algumas operações que justificam mais atrasos, 

têm vindo a ser ressarcidos, havendo algumas componentes com alguma expressão, mas 

continua confiante que vão ser todas recebidas. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à alameda e a polémica e as dificuldades, disse não falar sobre o 

assunto, pois em sua opinião não há nenhuma polémica nem dificuldades, há sim as 

dificuldades normais de uma obra equivalente. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que o Presidente da Câmara não admitiu nem tem que admitir mais 

prorrogação do prazo, o que disse e repetiu é que aparecendo imprevistos em algumas zonas 

da alameda que não decorrem do projeto, do investimento nem do contrato, obrigatoriamente 

dá o direito, sem o Presidente da Câmara e a Câmara fazer nada, ao empreiteiro prosseguir 

com a empreitada em mais alguns dias, os dias que as matérias imprevistas implicaram. ---------  

 ----------- Esclareceu ainda, que dentro da imprevisibilidade atrás referida, está a questão do 

gasoduto principal da Lusitânia gás, está a fibra ótica e está a média tensão, em termos de 

energia elétrica, estando algumas destas situações previstas inicialmente, mas os documentos 

que foram pedidos e foram feitos chegar, em termos cadastro das infraestruturas, atrás 

referidas, chegaram errados quanto ás distâncias em que se encontravam. ---------------------------  

 ----------- Sobre a questão dos tribunais, esclareceu que a reforma do mapa judiciário, foi 

amplamente divulgada, sendo do seu conhecimento que não sofreu grandes alterações 
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portanto a questão de fechar, não se aplica a Oliveira do Bairro.------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que o que está escrito na Atividade Municipal, é uma transcrição parcial de 

um ofício assinado por um vogal do conselho diretivo das infraestruturas para a justiça, do 

nosso governo, agora se será de ter em conta, referiu que se está num país democrático se 

não se tem em conta o que o governo e os seus representantes, escrevem e assinam diz não 

saber o que se deverá ter em conta. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi questionado pelo Membro Vítor Loureiro quando é que começam as obras, 

esclareceu que essa informação não vem referida no ofício. -----------------------------------------------  

 ----------- Relativamente às demolições, referiu que efetivamente há um conjunto de casas em 

ruínas, já assinaladas, para se proceder ás demolições, em relação á “Casa dos Duques” em 

frente á Solsil, disse ter sido objeto de correspondência trocada, foi alvo de vistoria conjunta, 

onde foram notificados os respetivos proprietários que se deslocaram á Câmara Municipal, 

responderam quanto á questão dos custos, porque os custos pertencem ao proprietário, 

estando a situação a ser tratada e acompanhada pelo Vereador do Pelouro do ambiente Dr. 

Carlos Ferreira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á questão do Parque do Cruzeiro, referiu iluminação, pintura, casas de 

banho, algo que permita dar uso ao espaço, que não de estacionamento, mas que de futuro 

não inviabilize o que é obrigatório para poder ser parque de estacionamento. ------------------------  

 ----------- Em relação ao Pólo Oiã Nascente, se irão começar as atividades letivas em Setembro, 

referiu que não, quando estiver disponível será posto imediatamente á disposição das crianças.  

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.2 - Apreciação 

e votação da 1ª Revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2012. ------------------  

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

SANTOS – deu o uso da palavra ao Presidente da Câmara Municipal. ---------------------------------  
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 ----------- Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro MÁRIO JOÃO FERREIRA DA 

SILVA OLIVEIRA – começou por dizer que é uma revisão obrigatória, por ser a primeira, bem 

mais cedo do que tem sido hábito nos mandatos em que está á frente do Executivo, sendo 

também o primeiro ano em que houve alterações legislativas a que a isso obriga.-------------------  

 ----------- Referiu também que será uma revisão em baixa, em obediência aos bons princípios e 

a toda a legislação que vai saindo. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No âmbito do PPI, disse haver algumas retificações de valores, nomeadamente um 

aumento de 40.000.00 € (quarenta mil euros), com a revisão de preços do auditório da 

biblioteca de Oiã. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Um aumento de área social, para as intervenções habitacionais no âmbito de apoio de 

Ação Social, no que diz respeito á melhoria das habitações, 155.000.00 € (cento e cinquenta e 

cinco mil euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Também a beneficiação e requalificação de espaços verdes, parques e jardins em 

60.000.00 € (sessenta mil euros). ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Uma adequação ao cronograma de execução, não por atraso, mas porque as 

componentes de maior dimensão financeira acontecem mais no fim da obra, reduziu-se 

1.500.000.00 € (um milhão e quinhentos mil euros), na casa da cultura no corrente ano de 

2012, passando o mesmo valor paro o ano de 2013. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Um reforço de 250.000.00 € (duzentos e cinquenta mil euros) na nova alameda da 

cidade. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para aquisição de terrenos um reforço de 50.000.00 € (cinquenta mil euros). -------------  

 ----------- Um reforço de 100.000.00 € (cem mil euros) na requalificação da rede viária. ------------  

 ----------- No PAM, um reforço nos pagamentos á ERSUC e SUMA em cerca de 100.000.00€ 

(cem mil euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

Sessão da Assembleia Municipal Ordinária de 04.06’12  43|75 

 ----------- Uma redução da participação na WRC, quando foi orçamentado previu-se pagar os 

5.000.00 € (cinco mil euros), que estavam de direito atribuídos pela Assembleia Municipal, 

como foi pago no ano anterior de 2011, após o orçamento aprovado já não faz falta ao presente 

orçamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No orçamento da despesa, algumas variações de pouca monta, no que diz respeito ás 

despesas com o pessoal. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Um aumento nos chamados encargos de instalação, que tem a ver com a energia 

elétrica.-  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Também uma questão que tem a ver com restrições de capital, porque foi decidido em 

reunião de Câmara reaver um lote na zona industrial, tendo-se que proceder ao respetivo 

pagamento de 55.000.00 € (cinquenta e cinco mil euros). ---------------------------------------------------  

 ----------- Foi também reforçada a verba de restituição de impostos, disse ser frequente, não 

tendo meios nem sendo permitido conferir os incrementos das receitas dos impostos, mas 

sabe-se que todos os meses aparecem, imposto um valor, tanto de receita, restituições ou 

devoluções outro valor, não se confere nem um nem outro. ------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao orçamento da receita, um aumento prevista de juros, pelas 

aplicações efetuadas de uma forma continuada, dada a boa gestão, em 50.000.00 € (cinquenta 

mil euros). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que a principal razão da 1ª Revisão, que é a transferência do saldo de 

gerência do ano anterior em 2.583.712.71 € (dois milhões, quinhentos e oitenta e três mil, 

setecentos e doze euros e setenta e um cêntimos) e para contrabalançar tudo o que foi dito, um 

decréscimo na rubrica de terrenos em 3.259.212.71 € (três milhões, quinhentos e oitenta e três 

mil, setecentos e doze euros e setenta e um cêntimos). -----------------------------------------------------  

 ----------- De seguida foi dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia que assim o 

desejassem ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- ARMANDO HUMBERTO PINTO – entregou a sua intervenção por escrito, a qual 

passo a transcrever na sua integra: --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Esta revisão que nos é aqui hoje apresentada é uma revisão meramente técnica, com 

pouco ou nenhum significado político, sendo que o único significado político é que o Executivo 

persiste na mesma estratégia, estratégia à qual nos temos vindo a opor. ------------------------------  

 ----------- Nós votamos contra o plano porque entendíamos e continuamos a entender que o 

plano e orçamento privilegiam um conjunto de investimentos que não estão correctamente 

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

 ----------- Porque esta estratégia de desenvolvimento vai ter no curto prazo como consequência 

a necessidade de aumentar o valor a cobrar por serviços, taxas e impostos, como forma de 

fazer face ao aumento dos encargos daí decorrentes. Porque esta estratégia colocará no médio 

prazo o Município numa situação financeira muito difícil, que irá condicionar seriamente o nosso 

futuro colectivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A revisão que nos é apresentada faz um ajustamento no orçamento para baixo em 

1.6%, isto não indicia nenhuma correcção na estratégia de desenvolvimento seguida, nem 

sequer um esforço de ajuste face à realidade e aquilo que já foi executado. ---------------------------  

 ----------- Vimos contudo com muito desagrado o reforço das verbas para a SUMA e e ERSUC, 

em 100 000 €, valor que passou de 700 000 € para 800 000 €. Não é a primeira vez que o 

Senhor Presidente se vê na necessidade de reforçar estas verbas e também não é a primeira 

vez que aqui referimos o peso considerável que a recolha e tratamento do lixo têm no nosso 

orçamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Mas pior que isso é não vermos nenhum esforço significativo destas empresas em 

promoverem junto dos munícipes acções de sensibilização que levem à redução da quantidade 
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de lixo que é gerado, de forma a reduzirmos esta despesa. ------------------------------------------------   

 ----------- Mas se calhar não é expectável que quem lucre com a recolha e tratamento do lixo 

promova a sua redução, e é por isso que defendemos que aqui muita coisa tem que ser 

alterada, para bem do interesse comum. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sabendo que esta é uma revisão necessária, para incluir o saldo de gestão do ano 

anterior, não podemos contudo reiterar a nossa discordância relativamente à estratégia de 

desenvolvimento que tem vindo a ser seguida pelo actual Executivo. -----------------------------------  

 ----------- Para finalizar vejo um reforço das verbas para a Assembleia Municipal, não sei se é 

por falta de verba que hoje não foi colocada a habitual mesa para a comunicação social, a água 

para os Srs. Deputados esgotou e a ligação á rede sem fios está desligada, mas se assim é 

sempre podemos ir buscar um garrafão de água á Seara, quanto á mesa podemos também ser 

nós a colocá-la e quanto é rede sem fios pode sempre descontar nas senhas de presença a luz 

do router.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO SOL – entregou a sua intervenção por escrito, a qual passo a 

transcrever na sua integra: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Vamos neste ponto da ordem de trabalhos apreciar e votar a 1ª Revisão às Grandes 

Opções do Plano e Orçamento de 2012. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta revisão é efectuada com o objectivo de se proceder à incorporação no orçamento 

de 2012 do saldo apurado no exercício de 2011, cerca de 2M e 600 mil euros. -----------------------  

 ----------- Esta revisão é uma revisão que diminui cerca de 640 mil euros ao valor inicialmente 

orçamentado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta revisão resulta principalmente das seguintes situações: ----------------------------------  

 ----------- - Incorporação do saldo de gerência do ano de 2011. --------------------------------------------  

 ----------- - Diminuição da verba de 2012 para Casa da Cultura em 1M 500 mil euros incorporada 
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em 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Reforço da verba para a Nova Alameda da Cidade em 250 mil euros. --------------------  

 ----------- - Reforço da verba de requalificação da rede viária em 100 mil euros. ----------------------  

 ----------- - Reforço da verba da Ersuc e Suma em 100 mil euros. -----------------------------------------  

 ----------- - Diminuição das verbas em terrenos em cerca de 3 M 260 mil euros. ----------------------  

 ----------- Esta revisão em nada vai alterar as prioridades ou as políticas de desenvolvimento do 

concelho definidas pelo Executivo Municipal. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Algumas destas alterações são o reflexo do andamento das obras programadas e em 

execução, e de recalendarizações, que em termos de verbas a liquidar pela Câmara Municipal 

sofrem alterações, de um ano para o outro. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- A verba que tem vindo a levantar dúvidas nas revisões orçamentais, nas votações 

sobre os orçamentos e nas aprovações das contas anuais, são os terrenos, neste caso temos 

uma diminuição de 3M e 260 mil euros. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Estamos perante esta diminuição porque pela forma como os orçamentos 

obrigatoriamente são preparados pelos executivos, que querem fazer obra e que querem estar 

em condições de se candidatarem a fundos do QREN em qualquer altura, esta verba está 

preparada para responder a estas situações e à situação apresentada de transferência do saldo 

da gerência do ano anterior de 2M 600 mil euros, entre outras verbas de menor relevância 

numérica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Já por diversas vezes tivemos nesta assembleia troca de argumentos e posições com 

as bancadas da oposição, no entanto penso que está claro para todos que esta rubrica 

obrigatoriamente tem que funcionar da forma que funciona. ------------------------------------------------  

 ----------- Com as alterações orçamentais que estão a acontecer aos mais diversos níveis na 

administração central e local, pode ser que se venha a encontrar uma forma de os executivos 
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municipais que querem fazer crescer e desenvolver os seus concelhos, não serem obrigados a 

movimentar esta verba tal como até agora tem vindo a acontecer.” --------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – começou por dizer que a 1ª Revisão às Grandes Opções do 

Plano e Orçamento de 2012, era uma revisão obrigatória e que entendia a opção do Presidente 

da Câmara Municipal, de ter antecipado a introdução do saldo de gerência, devido à Lei dos 

Compromissos, ou seja a Câmara antecipa a entrada da receita para poder justificar as receitas 

suficientes para assumir as despesas. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que se os 2.500.000.00 € (dois milhões e quinhentos mil euros), não 

estivessem no orçamento, as contas seriam completamente diferentes, para qualquer 

compromisso que o município pretendesse assumir. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que no entanto se verifica que o orçamento baixa, vendo-se diminuições na 

aquisição de terrenos, passam 1.500.000.00 € (um milhão e quinhentos mil euros), que passam 

para o ano de 2013, mas a questão essencial é a introdução do saldo de gerência no 

orçamento, para poder fazer cumprimento da Lei 8/2012. ---------------------------------------------------  

 ----------- O Membro Nuno Barata, prescindiu da sua intervenção. ----------------------------------------  

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

SANTOS – referindo-se à intervenção do Membro Armando Pinto, disse que efetivamente se 

poderia estar perante um exemplo paradigmático da chegada das medidas da Troika, no que à 

austeridade de respeito à Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro. ----------------------------------  

 ----------- Esclareceu que de facto não foi o que aconteceu, muito menos medidas de restrição, 

decididas pelo Presidente da Câmara. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que provavelmente por trabalho em excesso, os serviços não tiveram na 

presente Assembleia, disponibilidade suficiente para dar cumprimento ao que tem vindo a ser 

um bom hábito no funcionamento da Assembleia. -------------------------------------------------------------  
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 ----------- Deu de seguida a palavra ao Presidente da Câmara. --------------------------------------------  

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

SILVA OLIVEIRA – começou por dizer que até á presente data, nunca se tinha ocupado das 

águas para a Assembleia e que de futuro irá ter mais um pouco de cuidado sobre essa matéria.  

 ----------- Disse que não tinha muitas respostas a dar ás anteriores intervenções, mas gostaria 

de esclarecer que é frequentemente vulgar, em muitas Assembleias Municipais, que aquando 

da aprovação das contas do ano anterior o ponto seguinte seja a revisão para que fique 

disponível o saldo de gerência dessas mesmas contas. -----------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que o Executivo não está a antecipar nenhuma receita, tendo já podido ter 

sido, de direito, imediatamente após a própria aprovação de contas. ------------------------------------  

 ----------- Relativamente à intervenção do Membro Armando Humberto, sobre as empresas de 

recolha dos resíduos sólidos, disse que têm sido muitas as ações de sensibilização por parte de 

ambas as empresas, com muito mais peso da SUMA, tendo sido incansáveis, mas a perceção, 

a vivência e a prática dos concidadãos é que ainda não chegou ao ponto que se pretendia. -----  

 ----------- Referiu que a estratégia não foi alterada, ira-se manter pois em sua opinião é uma 

estratégia bem definida e irá ser cumprida. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida pediu autorização ao Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, para 

que fosse concedida oportunidade para dar resposta ao Membro Carlos Viegas, sobre a sua 

intervenção no ponto anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi concedida a autorização. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão do terreno e umas casas próximas da Escola de Artes, esclareceu 

que foram iniciadas negociações, tem um pedido de 200.000.00 € (duzentos mil euros), para a 

aquisição dos mesmos, e esse pedido está em análise. -----------------------------------------------------   

 ----------- De seguida deu-se início à votação e depois de efectuada a mesma, verificou-se que a 
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Proposta foi Aprovada com 9 Abstenções e 17 votos a Favor pelos Membros da Assembleia 

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

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.3. – 

Apreciação e votação da Informação prestada pela Divisão Financeira – Autorização 

Prévia da Assembleia nos termos da alínea c) do n.º1 do art.º 6º da Lei n.º8/2012, de 21 de 

Fevereiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara Municipal para a apresentação do 

referido documento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SILVA OLIVEIRA – começou por dizer que para além do que está escrito, o documento não 

tem mais nada para apresentar. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que após subscrição do mesmo, em reunião de Câmara, foi do seu 

conhecimento que o líder de bancada do CDS, André Chambel, suscitou algumas questões por 

dúvidas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Uma das questões era se o Art.º 22 do Decreto-lei 197/99 estaria revogado, a 

resposta é que está em vigor e disso foi dado o respetivo esclarecimento. -----------------------------  

 ----------- A outra questão era o suporte legal, ou o enquadramento para o n.3 da informação 

que está para discussão e debate, esclareceu que o que lhe foi transmitido é que o 

enquadramento e o suporte legal para o referido numero é o art.º 65 n.1 conjugado com o 

art.º64 n.7 alínea d) da Lei 169/99. ---------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Acrescentou que tudo decorre do que é a boa ação para que a condução dos 

trabalhos do Executivo Municipal, prossiga no cumprimento do plano e do orçamento que foi 

votado nos finais do ano anterior. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – disse que gostaria de 



 

Sessão da Assembleia Municipal Ordinária de 04.06’12  50|75 

esclarecer o Presidente da Câmara, que a primeira dúvida levantada não foi levantada por si, 

líder de bancada do CDS, mas sim pelo líder de bancada do PS Armando Pinto, podendo ser 

verificado na ata da Comissão Permanente. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Assembleia Municipal, esclareceu que nada do que 

tinha sido acordado em Comissão Permanente estava em causa, solicitou a interrupção dos 

trabalhos, pedindo para reunir com o Presidente da Mesa da Assembleia, com o Presidente da 

Câmara, com os líderes de bancada, e com as Técnicas do Município, Dr. Andreia Pereira e Dr. 

Sandra Almeida. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – questionou o Presidente da Câmara se estaria disponível e se permitia a 

colaboração e participação para a reunião prévia, solicitada pelo líder de bancada do CDS 

André Chambel. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SILVA OLIVEIRA – referiu que poderiam sempre contar com a sua disponibilidade, estando 

disponível e curioso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – informou assim que os trabalhos estavam interrompidos por um período de quinze 

minutos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Passados os quinze minutos, foram reiniciados os trabalhos. ----------------------------------  

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

SANTOS – solicitou aos Membros presentes que pretendessem intervir, o favor de se 

inscreverem, dando de seguida o uso da palavra ao primeiro Membro inscrito. -----------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – começou por dizer, 

que este ponto levantou algumas questões de legalidade. --------------------------------------------------  
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 ----------- Referiu que a Lei 8/2012, veio criar um imbróglio em termos jurídicos, a nível de 

gestão corrente das Câmaras Municipais e que por causa de uns pagam os outros e as várias 

questões que foram levantadas, quer na Comissão Permanente ou ao longo dos últimos dias, 

fizeram com que houvessem algumas dificuldades em votar a informação. ----------------------------  

 ----------- De forma a sanar as questões já referidas, propôs à Assembleia Municipal, de forma a 

que a Câmara possa continuar a fazer decorrer os seus trabalhos, que fosse votada a 

informação como se encontra no momento, exceto o seu ponto 3. ---------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que propôs a retirado do ponto 3 e passou a citar, “A Câmara Municipal 

poderá delegar no Presidente da Câmara Municipal a assunção de compromissos plurianuais, 

relativa a despesas de funcionamento de caráter continuado e repetitivo desde que 

previamente dotada a rubrica da despesa no Orçamento, nos termos do nº 1, até ao montante 

permitido por lei, no âmbito da contratação Pública.”, por uma questão de entendimento de 

delegação ou subdelegação de competências próprias. -----------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que se a Lei 8/2012, obriga a que a Câmara Municipal peça autorização 

prévia à Assembleia Municipal, no presente caso a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, 

está a pedir á Assembleia Municipal autorização prévia e depois subdelegar essa mesma 

autorização no Presidente da Câmara, o que não sabe se poderá ter alguns problemas, nas 

questões jurídicas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim sendo, referiu que se o ponto 3 fosse omitido da informação, no que fosse 

aprovado na presente Assembleia da autorização prévia que for dada, será a Câmara Municipal 

que irá gerir a questão e não propriamente a Assembleia Municipal que estará a assumir a 

subdelegação de poderes.--------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------- Propôs ao Presidente da Mesa da Assembleia, que fosse votada a informação da 

Câmara Municipal, como autorização prévia da Assembleia Municipal à Câmara Municipal, 

exceto o ponto 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

Sessão da Assembleia Municipal Ordinária de 04.06’12  52|75 

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO - começou por dizer que a 

alteração à proposta feita pelo líder de bancada do CDS/PP André Chambel, no seu ponto de 

vista, não vai alterar nada, referiu que a sua bancada não é contra nem a favor. ---------------------  

 ----------- Informou que para a sua bancada PS, se for esse o entendimento de votação, não 

vêm qualquer inconveniente, pois não vai alterar a sua posição de voto. -------------------------------   

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – referiu que a bancada do PSD 

irá respeitar o acordado com as várias bancadas, com assento na Assembleia, 

fundamentalmente porque o presente facto permite que o assunto seja votado na presente 

data, permitindo assim ao Executivo Municipal, fazer face ás necessidades inerentes ao 

exercício das suas funções. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu ainda que a Bancada do PSD, na presente Assembleia que deixar claro que 

confia integralmente no Executivo e nos documentos que o mesmo faz chegar à Assembleia 

Municipal, confiando também nos quadros da Câmara Municipal. ----------------------------------------  

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

SANTOS – informou que se iria proceder à votação da proposta do líder de Bancada do 

CDS/PP André Chambel, retirar o ponto 3 da informação que está em apreciação. -----------------  

 ----------- Informou que a votação é de 17 Abstenções e 9 votos a Favor. ----------------------------  

 ----------- Deu-se de seguida início à apreciação e debate da proposta, em que o numero 3 não 

faz parte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

por escrito, a qual passo a transcrever na sua integra. -------------------------------------------------------  

 ----------- “Relativamente a este pedido, inicialmente formulado pelo Executivo e, agora, 

modificado pela proposta apresentada pela bancada do CDS/PP, de autorização genérica para 

dispensa de autorização prévia da Assembleia Municipal, nos termos do disposto na Lei nº 8, 
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de 21 de Fevereiro 2012, conhecida como Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, 

apraz-nos dizer o seguinte:  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - A questão que estamos a analisar, decorre do artigo 6º da referida lei, que diz no seu 

ponto primeiro que a assunção de compromissos plurianuais está sujeita a autorização prévia, 

dada pela assembleia municipal, no caso de entidades da administração local (alínea c), do n.º 

1 do artigo 6º). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Considerando ainda o artigo 13º, da mesma lei, que diz que o disposto tem natureza 

IMPERATIVA, prevalecendo sobre quais outras normas legais ou convencionais, que 

disponham em sentido contrário. -----------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Um Engenheiro, que não percebe nada de leis, eu própria, diria simplesmente que a 

Assembleia Municipal não pode deliberar no sentido de DISPENSAR a Câmara da 

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA legalmente imposta pela Lei dos Compromissos, porque estamos em 

presença de uma norma IMPERATIVA, imposta por uma lei emanada da Assembleia da 

Republica, sendo por isso de nível superior à Assembleia Municipal. ------------------------------------  

 ----------- Também percebo, que um jurista possa invocar a alínea a) do n.º 1 do artigo 6º, que 

no entanto para mim não se aplica às autarquias locais, pois a estas aplica-se a alínea c), para 

legitimar esta autorização. Mas tudo isto são considerações legais, são discussões nas quais 

não quero entrar, porque não sou jurista. ------------------------------------------------------------------------   

 ----------- O que eu queria era que esta Assembleia tivesse conseguido um parecer, de uma 

entidade competente, que dissesse preto no branco, que esta Assembleia pode DISPENSAR a 

Câmara da AUTORIZAÇÃO PRÉVIA legalmente imposta pela Lei dos Compromissos, e 

embora o pedido deste parecer tenha sido feito à Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), que tem como competência explícita apoiar 

tecnicamente as autarquias locais, esse parecer não chegou, escrito e assinado como seria 

exigido. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 ----------- Sendo assim não nos resta outra alternativa, que não seja votar CONTRA, porque até 

melhor opinião, devidamente fundamentada e assinada, julgamos que face à lei em vigor, a 

Assembleia Municipal não pode dar esta autorização. -------------------------------------------------------  

 ----------- Iremos posteriormente, apresentar um voto de vencido no sentido de isentar-nos de 

qualquer responsabilidade que resulte da deliberação tomada”.-------------------------------------------   

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – começou por dizer que a 

questão fundamental é que se não se fizer o que seria suposto fazer-se na presente 

Assembleia, ou seja se não for aprovada o documento que está em discussão, está-se perante 

uma situação que pode, em alguns casos, fazer para obras fazendo parar o normal 

desempenho do Executivo Municipal. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que há um determinado número de procedimentos e de decisões que o 

Executivo Municipal tem que decidir e se o documento em causa não for aprovado na presente 

Assembleia Municipal, tudo irá parar até que a Assembleia Municipal reúna novamente para ser 

aprovado o documento. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – referiu que do ponto de 

vista purista, iria pelo caminho do PS, mas como foi dito pelo líder de bancada do PSD parava 

tudo, qualquer que fosse o pagamento de trabalhos a mais em qualquer obra do município não 

poderia ser feito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que a questão essencial, é resolver o problema do município na presente 

Assembleia, porque tudo o que foi feito desde o dia dois de Fevereiro, sem se saber que se 

estava a incorrer em ilegalidade, se não for aprovada a proposta de autorização prévia, a 

Câmara não o poderia ter feito nem poderá fazer a partir da presente data. ---------------------------  

 ----------- Referiu que a maior parte dos municípios foram apanhados de surpresa, a própria 

Associação Nacional de Municípios também o foi. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Solicitou aos membros presentes que ajudassem o município a continuar a execução 
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dos seus compromissos, concorde-se ou não com os mesmos, para que não fossem acusados 

mais tarde de que as crianças estavam sem AECS ou que as obras estão paradas. ----------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO PINTO – disse perceber na integra as preocupações dos 

seus colegas, lideres de bancada do CDS e PSD e percebe também que a presente lei cria 

muitas dificuldades, podendo paralisar tudo como foi dito. --------------------------------------------------  

 ----------- Disse que talvez não paralisasse tudo, mas iria criar algumas dificuldades até chegar o 

Decreto-lei. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que percebendo as razões atrás referidas, alerta que estão vinculados ao 

cumprimento da lei, seja ela boa ou má, mas é a lei do país. -----------------------------------------------  

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

SILVA OLIVEIRA – referiu que efetivamente se pode concordar mais ou menos com as leis, 

mas era necessário fazer algo diferente do caminho que se seguia, chama-se reajustamento ou 

outra coisa qualquer, mas indiscutivelmente que era necessário fazer alguma coisa diferente e 

isso o governo atual está a fazer. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que enquanto presidente de Câmara e autarca está a sentir as dificuldades, 

percebe-as embora entenda que deveriam levar em conta mais os casos em concreto e não 

tanto pela generalidade fazer as leis que todos estão obrigados a cumprir. ----------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – referiu que foi 

solicitado pelo seu partido, ao gabinete autárquico do CDS/PP, um parecer relativamente ao 

que foi proferido na declaração de voto, do Vereador Jorge Mendonça em reunião de Câmara, 

sobre o assunto em questão. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que o resultado do parecer do gabinete autárquico do seu partido, foi que 

concordava linearmente com tudo o que tinha sido proferido pelo Vereador Jorge Mendonça. ---  

 ----------- Referiu que não se sentia 100% confortável com a presente autorização prévia, disse 
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que tinha dúvidas relativamente a algumas competências, mas disse ter garantias, quer por 

parte das técnicas das Câmaras, quer pelo conforto dado por parte de juristas de outras 

entidades, apesar de opinião diferente por parte do gabinete autárquico do seu partido. ----------  

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

SANTOS – referiu que o “pai” do Serviço Nacional de Saúde Dr. António Arnaut, um dia disse 

“que algumas vezes dá a sensação que alguns importantes responsáveis governativos e ou 

com outras funções relevantes no governo do nosso país, desconhecem o país real”, referindo 

que concordava porque se o conhecessem de facto, não se atreveriam a propor e a apresentar 

determinado tipo de leis, que sendo obrigatório num estado de direito, têm que se cumprir boas 

ou más.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que muitas dessas leis não são exequíveis e que podem por em causa o 

dia a dia normal dos concidadãos, dos portugueses. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que a lei dos compromissos, cujo objetivo é percebido e entendido por todos, 

se bem feita e servisse esses objetivos, era de controlar desmandos, abusos que contribuíram 

eles todos, para se chegar e atingir a situação que se vive na atualidade, todos estariam de 

acordo. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que na realidade e levada à prática, a referida lei, em concreto coloca 

claramente em risco o dia a dia dos municípios, portanto o dia a dia normal dos portugueses. ---  

 ----------- Referiu ainda que pelos contactos que teve com os responsáveis de determinadas 

instituições e organismos, é uma lei nova, polémica e discutível em relação á qual de momento 

se podem colocar várias interrogações, portanto segurança absoluta em relação ás questões é 

difícil de momento dá-las. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Perante o que foi dito nas intervenções que foram feitas relativamente ao presente 

ponto, foi muito bem afirmado que entre as dúvidas existentes e jogar-se pelo seguro 

assumindo alguns riscos, possibilitar que o município, que não tem dado razão para não se 
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confiar no ponto de vista de ação legal e jurídica, disse que tendo em conta o grande objetivo 

do trabalho autárquico, que é tudo fazer para possibilitar a melhor qualidade de vida aos 

munícipes, pela sua parte assume o risco, esperando que os deputados da Assembleia da 

República não se esqueçam nunca do pais real. ---------------------------------------------------------------    

 ----------- De seguida passou-se á votação do referido ponto. ----------------------------------------------  

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

SANTOS – informou o resultado da votação sendo 23 votos a Favor e 3 votos Contra, tendo 

sido aprovada a proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu de seguida a palavra aos membros que pretendessem apresentar a declaração 

de voto.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

por escrito, a qual passo a transcrever na sua integra: -------------------------------------------------------  

 ----------- “A bancada do Partido Socialista votou contra a proposta de autorização genérica para 

dispensa de autorização prévia da Assembleia Municipal, nos termos do disposto na Lei n° 

8/2012, de21 de Fevereiro, porque atendendo a alínea c), do n.°1, do artigo 6°, conjugada com 

o artigo 13° da referida lei, é nosso entendimento que a Assembleia Municipal não pode face a 

legislação em vigor dar esta autorização genérica. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Pretendemos com esta declaração de voto isentar-nos de qualquer i responsabilidade 

que eventualmente resulte da deliberação tomada, ao abrigo do art. 93°, n°.3 do Dec. Lei n° 

169/99 de 18 de Setembro com as alterações da Lei n° 5-A/2002 de 11 de Janeiro. ----------------  

 ----------- A bancada do Partido Socialista.” ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.4. – 

Designação de vogal para integrar o Conselho Consultivo do Hospital José Luciano de 

Castro – Anadia  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – passou a ler a proposta que disse ter chegado através da Comissão Permanente; --  

 ----------- “Os Membros da Assembleia Municipal abaixo assinados, propõem para representar a 

Assembleia Municipal como Vogal para integrar o Conselho Consultivo do Hospital José 

Luciano de Castro de Anadia, o Membro da Assembleia Dr. Gilberto Rosa. ---------------------------  

 ----------- Oliveira do Bairro, 04 de Junho de 2012. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Assinado pelos Membros Nuno Barata, André Chambel e Armando Pinto”. ---------------  

 ----------- Questionados os presentes se queriam intervir, deu-se inicio á votação do referido 

ponto. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – informou o resultado da votação foi de 26 votos Sim, tendo sido aprovado o nome 

do Dr. Gilberto Rosa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu de seguida o uso da palavra ao Membro Gilberto Rosa. ----------------------------------   

 ----------- GILBERTO ROSA – disse que tem tido a honra de ser nomeado várias vezes, sendo 

designado pela presente Assembleia, para fazer parte de várias comissões e nunca prestou 

contas á presente Assembleia do que se passa nas referidas comissões. -----------------------------  

 ----------- Referiu que foi nomeado por uma Comissão dos Agrupamentos dos Centros de Saúde 

do Baixo Vouga, que deveriam reunir de 6 em 6 meses, mas até á presente data nunca reuniu.  

 ----------- Disse ter sido designado para Vogal para integrar o conselho resolutivo do hospital Dr. 

José Luciano de Castro, nunca foi chamado para nenhuma reunião, tendo entrado em contacto 

com o administrador Dr. José Afonso que o informou que tinha sido enviada a listagem da 

composição do conselho para Lisboa, para o Ministério da Saúde, mas até á data ainda não foi 

obtida qualquer resposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que agora foi nomeado para integrar outra comissão e que vai esperar o 
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resultado desta mesma comissão. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que fez este histórico, para dar a conhecer á presente Assembleia Municipal, 

que não apresenta nenhum relatório nem nenhuma conclusão, porque nunca se reuniu 

nenhuma assembleia. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que aproveitava o uso da palavra para congratular a Assembleia 

Municipal e os munícipes por ter sido anulado o pedido de prospeção de caulino no concelho 

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

 ----------- Questionou os presentes se entendiam que se concluía a Ordem de Trabalhos até á 

uma hora. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Todos concordaram que se iria concluir dentro do tempo previsto. ---------------------------  

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.5 – 

Apreciação do Relatório da Inspeção-geral de Finanças (IGF). ---------------------------------------   

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

SANTOS – deu de seguida o uso da palavra ao Presidente da Câmara Municipal. ------------------  

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

SILVA OLIVEIRA – começou por dizer que iria fazer uma apresentação sucinta evidenciando o 

que considerava relevante, não porque era bom mas porque considerava relevante na presente 

apreciação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Passou a ler um parágrafo na página nove do relatório; -----------------------------------------  

 ----------- “Na realização desta ação de controlo, há que realçar a boa colaboração recebida dos 

eleitos locais e dos trabalhadores do Município de Oliveira do Bairro, em especial dos afetos à 

Divisão Financeira e Economato e à Divisão Administrativa e Recursos Humanos.” ----------------  

 ----------- Realçou, assim este ponto que considera extremamente importante, foi dito que foi a 

disponibilidade de todos os funcionários acima referidos que contribuiu forte e decisivamente 
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para que a duração da inspeção fosse curta, sempre que qualquer elemento era pedido logo 

estava disponível para consulta. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que na página quatro é referia a seguinte expressão; ---------------------------------  

 ----------- “Cumprimento de todos os limites legais de endividamento”, “Cumprimento do regime 

especial para 2010”, disse que em termos de aperto já foi um regime especial. ----------------------  

 ----------- Fez referência também na mesma página ao ponto 1.6;-----------------------------------------  

 ----------- “Não se registam divergências de natureza técnica entre a Autarquia e a IGF.” ----------  

 ----------- Referiu ainda que na página 11, diz …”Fundos Próprios…para menos…de M€ 2,9”…, 

disse ser uma informação de correção, a primeira leitura foi negativa, com origem no registo da 

parte da ADRA recebida pela Câmara tendo sido depois passado a duodécimos. -------------------  

 ----------- Na página 20, referiu que “ainda assim bastaria a receita de um exercício único para 

solver toda a dívida”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 21, disse que “o endividamento, não obstante ter aumentado, continua a 

apresentar um nível adequado ao seu quadro financeiro”. --------------------------------------------------  

 ----------- Na página 24, referiu que “o prazo médio de pagamento diminuiu, facto positivo e 

revelador da melhoria da situação financeira de curto prazo. -----------------------------------------------  

 ----------- Na página 26, disse que de acordo com a DGAL o “Município de Oliveira do Bairro 

cumpria todos os limites legais de endividamento municipal”. ----------------------------------------------  

 ----------- Na página 29, o “Município de Oliveira do Bairro cumpriu”…. ----------------------------------  

 ----------- Salientou uma referência menos positiva, que consta numa caixa na página 30, “não 

reflete, com inteira fiabilidade,” esclarecendo que deriva de pequenas correções que são feitas 

e com razão de ser, dizendo que é acrescentado “facto que, no entanto, não tem qualquer 

implicação… em matéria de cumprimento”, estando expresso por quem redigiu o relatório. ------  
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 ----------- Na página 31, “MOB cumpriu o preceituado no referido regime”, o regime especial, ou 

seja a Lei 12A de 2010. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 32, o MOB não apresentava no final de 2010, de acordo com o quadro legal 

uma situação de desequilíbrio financeiro conjuntural nem estrutural ou de rutura financeira. -----  

 ----------- Disse que até á data não tinha visto nenhum relatório de nenhuma inspeção, que 

termine com aplausos e congratulações pelo que foi verificado pelos inspetores. --------------------  

 ----------- Tratou-se de uma inspeção livre, contemplando três exercícios económicos, numa 

conjuntura do país difícil em que se está sobre a alçada da Troika e o mínimo que um relatório 

da IGF poderia ter seriam recomendações e é o que o presente relatório apresenta. ---------------  

 ----------- Referiu que é focado, algumas vezes no relatório, o sucessivo implemento, garantiu 

perante todos que não é descuido, não é fazer por incumprir a lei é adequar as formas de 

enquadramento legal que se tem para orçamentar ao maior numero de possibilidades de 

responder aos concidadãos, nomeadamente á obtenção de fundos do QREN.  ----------------------  

 ----------- Esclareceu que as recomendações das alíneas A), B), C), E), F), M) e Q), estão todas 

cumpridas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que as alíneas G), H), J), K) e L), são as mesmas que têm a ver com o 

implemento e portanto, é do conhecimento porque é que estão assim e também a grande 

maioria da presente Assembleia concorda com as opções tomadas. ------------------------------------  

 ----------- Referiu que a alínea D), N), O) e P), encontram-se em curso, ou de novo regulamento 

de acompanhamento e controlo, estando a dar-se seguimento que vá de encontro ao 

cumprimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------           

 ----------- Acrescentou que depois de um relatório da IGAL, que esteve na Assembleia Municipal 

em análise, este da IGF é com satisfação que se verifica a constatação por quem faz inspeções 

do integral cumprimento, da melhoria a vários níveis. --------------------------------------------------------  
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 ----------- Em tom de conclusão disse que a Câmara de Oliveira do Bairro, goza de boa saúde, 

paga mais cedo, paga a tempo e horas, tem aplicações, tem obras em curso e cumpre e 

continuará a cumprir.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – deu de seguida o uso da palavra aos membros da Assembleia que demonstraram 

interesse em intervir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

escrito, a qual passo a transcrever na sua integra; ------------------------------------------------------------  

 ----------- “Sobre esta questão do relatório da auditoria ao Município de Oliveira do Bairro por 

parte da Inspecção Geral de Finanças e, começando por esclarecer, que uma inspecção deste 

género é um pouco como aqueles professores de matemática muito exigentes e para os quais 

uma ficha de avaliação, por melhor que seja o aluno e por melhor que seja o seu desempenho, 

nunca é perfeita… É sempre possível encontrar aspetos, detalhes, pormenores que devem e 

podem ser melhorados. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim como os testes desses professores, são também estes relatórios. ------------------  

 ----------- Não acredito que ninguém, de boa fé, possa pensar que uma auditoria deste género 

possa resultar algo diferente de um conjunto de recomendações, mais ou menos profundas, e 

se for só isso, podem os municípios dar-se por satisfeitos… -----------------------------------------------  

 ----------- Ora é precisamente esse o caso do Município de Oliveira do Bairro. ------------------------  

 ----------- Certamente que existem aspectos a melhorar, certamente que há uma quantidade de 

detalhes a corrigir e de medidas a implementar. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas há também que reconhecer outros aspectos: ------------------------------------------------  

 ----------- O primeiro aspecto é o facto de, parte das recomendações, apresentadas no 

documento, já estarem implementadas; --------------------------------------------------------------------------  



 

Sessão da Assembleia Municipal Ordinária de 04.06’12  63|75 

 ----------- Outro aspecto também importante será a evidência de que algumas dos aspectos 

referidos no relatório práticas menos correctas, são objectivamente opções conscientes deste 

executivo, chegam mesmo a ser estratégicas, como é disso um exemplo paradigmático o 

empolamento dos orçamentos cuja necessidade é incontornável para um executivo que quer 

poder aceder aos fundos do QREN; -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Além destes dois aspectos, existem outros aspectos que deverão merecer a nossa 

atenção, e esses aspectos são os seguintes, e passo a citar: ----------------------------------------------    

 ----------- “O endividamento global do município de Oliveira do Bairro apresenta um nível 

adequado ao seu quadro financeiro pois: ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Bastaria a totalidade da receita de um exercício para solver toda a divida municipal e o 

período de recuperação da divida total do município é a penas de um ano e meio considerando 

as suas recitas não vinculadas.” ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais se pode ler e volto a citar o relatório: -----------------------------------------------------------   

 ----------- “O município de Oliveira do Bairro, de acordo com a DGAL, no início e no final de 2007 

e no final de 2008 e no final de 2009, cumpriu os limites de endividamento municipal previsto na 

Lei das Finanças Locais;” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E ainda mais se pode ler, citando novamente: ------------------------------------------------------  

 ----------- “No final de 2010, o Município de Oliveira do Bairro, de acordo com o apuramento 

ejectado pela inspecção-geral de Finanças, cumpriu todos os limites legais de endividamento 

previstos pela Lei das finanças Locais” ---------------------------------------------------------------------------     

 ----------- Ou ainda:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------       

 ----------- “A autarquia cumpriu o regime especial de endividamento para o ano 2010”; -------------  

 ----------- E ainda: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “No final de 2010 0 Município de Oliveira do Bairro não apresentava, de acordo com o 
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quadro legal, uma situação de desequilíbrio financeiro conjuntural ou estrutural”. --------------------  

 ----------- Concluindo, ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Senhoras e Senhores Deputados: ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em conta que esta inspecção versava, especificamente, o controlo do 

endividamento e a situação financeira no período de 2008 a 201. ----------------------------------------  

 ----------- Parece-me que estas frases, que não são minhas, que são do relatório dos Senhores 

Inspectores, deixam praticamente tudo dito… ------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Município cumpre a lei, cumpre os limites de endividamento e não está 

desequilibrado financeiramente. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Notem que não sou eu que o digo… é a inspecção-geral de finanças… --------------------  

 ----------- E porque não sou eu que o digo, porque é a inspecção-geral de finanças… está tudo 

dito…”  -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO OLIVEIRA – disse que o que atrás foi referido, foi o branco esclarecendo que 

a bancada do PS, iria referir o negro da questão. --------------------------------------------------------------  

. ---------- As conclusões e recomendações das páginas 34 á 39, a IGF concluiu que existem 

correções a fazer ao nível da informação constante dos documentos, prestação de contas do 

ano de 2008 a 2010, com valores a mais no passivo exigível e a menos nos fundos próprios. ---  

 ----------- Foram verificadas, insuficiências com repercussões ao nível da qualidade e da 

fiabilidade de informação financeira e foi salientado a falta de nomeação de um revisor de 

contas, oficial de contas, inexistência de contabilidade de custos e não inventariação da 

totalidade dos bens do ativo imobilizado e o tratamento inadequado ao nível do registo inicial 

dos investimentos financeiros. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Foi ainda verificado que os documentos de prestação de contas dos anos de 2008 e 

2010, não refletiam com inteira fiabilidade a sua situação económico-financeira, de salientar a 

omissão de compromissos futuros já assumidos. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi também verificado que os balanços corrigidos, revelam no triénio de 2008 / 2010, o 

decréscimo do grau de dependência dos fundos próprios para financiamento do ativo, de 71% 

para 64%. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi verificado que a receita global disponível em 2008 / 2010, não se encontra correta 

em milhões de euros. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi verificado ainda, que a autarquia apresentou uma prática reiterada de implemento 

na revisão nas receitas de capital, taxa de execução de 35%, o que contraria o objetivo visado 

pelas regras provisionais consagradas no POCAL. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Face aos valores previstos, não foram arrecadados neste triénio receitas no montante 

de 42.000.000.00 € (quarenta e dois milhões de euros), a execução de quaisquer destes 

orçamentos comportou um risco significativo. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi verificado que o município violou de forma sistemática o princípio do equilíbrio 

orçamental em sentido substancial, espelhando a evidência da realização de despesas acima 

da real capacidade financeira. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi verificado que em 2010, a despesa orçamental apresentou uma significativa 

rigidez com uma pequena margem de atuação ao nível da gestão financeira, designadamente 

para fazer face ás demais despesas municipais, que há partida não se encontravam já 

vinculadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em síntese, foi verificado que entre 2008 e 2010 o município não manteve uma gestão 

orçamental de que resultasse a exigível circulação entre o nível da despesa, da sua realização 

e não somente do seu pagamento, e da real cobrança da receita e não á sua mera previsão 

orçamental. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Verificou-se que o executivo elaborou e aprovou documentos previsionais que não 

refletiam a real expetativa da execução orçamental e, por isso, não puderam ser utilizados 

como um eficaz instrumento de gestão pelos órgãos autárquicos. ----------------------------------------  

 ----------- Verificou ainda, que a dívida de empréstimos de médio e longo prazo aumentou, que 

as outras dívidas a terceiros, curto prazo, operações orçamentais aumentaram no triénio em 

442.000.00€ (quatrocentos e quarenta e dois mil euros), tendo passado para 3.600.000.00 € 

(três milhões e seiscentos mil euros) em 2010, o município apresentou uma situação financeira 

de curto prazo, pouco equilibrada e com significativos saldos reais, negativos de operações 

orçamentais, menos 2.700.000.00€ (dois milhões e setecentos mil euros), que decorre da 

oneração indevida dos orçamento futuros. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi verificado que o prazo médio de pagamento a terceiros foi superior aos parâmetros 

legalmente previstos em 2010, em 92 dias. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- E ainda no incumprimento sistemático da regra de equilíbrio financeiro mínimo, o que 

desta situação decorrem dificuldades para solver atempadamente os compromissos desta 

natureza. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi verificado que a informação reportada á Direção Geral da Administração Local, 

refletida em 2010, não refletiu com inteira fiabilidade a situação do município ao nível do 

endividamento líquido, tendo sido apurado para menos em 2.000.000.00 € (dois milhões de 

euros). --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi verificado que o município em 2010, contribuiu negativamente para o défice de 

subsetor das autarquias locais, uma vez que entre 1 de Janeiro e dezembro de 2010, aumentou 

o seu endividamento líquido em cerca de 1.600.000.00 € (um milhão e seiscentos mil euros). ---  

 ----------- Foi detetada a existência de um conjunto de fragilidades ao nível do controlo interno e 

do tratamento contabilístico de alguns eventos nas áreas de objeto da auditoria. --------------------  

 ----------- Disse que não iria referir as recomendações da IGF, uma vez que estas estão 
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absolutamente identificadas, no relatório da auditoria e por certo umas já corrigidas e outras a 

ter que o ser, uma vez que o prazo de 60 dias o Executivo terá que informar a IGF, do estado 

da implementação das recomendações efetuadas. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que na resposta ao contraditório institucional, o Presidente da Câmara 

tentou convencer a equipa da IGF, que nunca erra, não tem dúvidas e raramente se engana. ---  

 ----------- Referiu que aplicando de permeio, alguma filosofia académica, nomeadamente de 

uma incorreção, de que uma incorreção não é uma omissão e também que a gestão é 

simultaneamente arte e ciência, utilizando o conhecimento de matemática, economia e direito, 

mas que esses conhecimentos não só por si só suficientes para o processo de tomada de 

decisões e também é necessário algum conhecimento empírico, citou. ---------------------------------  

 ----------- Referiu que o Presidente do Executivo, no seu contraditório (página 4) disse “Gerir é, 

assim, mais amplo do que auditar e controlar. Hoje somos forçados a acompanhar o 

pensamento comunitário e o que dele emana, não podendo desperdiçar oportunidades de 

investimento, mesmo que para isso seja necessário arquitetar, com arte mas também com 

responsabilidade, o orçamento… o interesse público (bem superior) assim o exige!”  --------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Câmara disse que o que atrás foi citado, foi letra morta 

para os inspetores do IGF. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que a bancada do PS, questiona quem nesta Assembleia representa o dito 

pensamento comunitário, será que a presente Assembleia e os membros que a constituem não 

terão essa legitimidade? ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou ainda se o Presidente da Câmara e o seu Executivo querem que as leis e 

as regras mudem para legitimar as violações e os desrespeitos, bem vincados no relatório da 

IGF? ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que o Presidente da Câmara foi buscar maus exemplos de outras autarquias 

para se desculpar, quando na realidade deveria ter ouvido as sucessivas chamadas de atenção 
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da bancada do PS. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que o Presidente da Câmara, usou e abusou da sua auto confiança, do 

seu orgulho pessoal, da sua teimosia, endeusou-se e pretende colocar todos os demais de 

joelhos a seus pés, tentando até aqui, tapar o sol com a peneira uma vez que o controlo interno 

apenas se limita a transcrever as regras estabelecidas e as considerações técnicas do POCAL 

e os procedimentos contabilísticos, estão atualmente desajustados da nova estrutura orgânica 

do município. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que se a nova norma de controlo interna já se encontra em condições de ser 

aprovada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que este relatório demonstra bem que o Sr. Presidente e o seu Executivo estão 

mais interessados em construir do que em gerir.---------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que mandar construir qualquer dos presentes o faz com facilidade, porém 

gerir é uma ciência da qual nem todos estão habilitados e o Sr. Presidente da Câmara tem 

passado a imagem aos deputados do PSD/PPD de saber gerir, os quais lhe têm dado os seus 

votos de confiança nessa área e que no fim acabam por ser culpados também dos erros de 

gestão cometidos entre 2008 e 2010, os quais condicionam a gestão orçamental de exercícios 

futuros, nomeadamente na realização de novos investimentos, antecedida de uma análise 

custo / beneficio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para terminar, disse que a bancada do PS tinha para dizer que mesmo depois de 

tanta obra realizada, outra tanta por realizar, o Sr. Presidente ainda está convencido que essa 

obras se iniciam pelo telhado, continua a colocar na borda do seu prato, as sugestões, as 

recomendações, a boa vontade e o espírito de colaboração que os elementos da bancada do 

PS, no sentido de valorizar o seu conhecimento sobre como gerir o património público do 

concelho, com verdade, rigor e transparência para cada vez mais os oliveirenses não venham 

num futuro próximo pagar os seus impostos municipais ainda mais caros e por conseguinte 
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agravar a sua qualidade de vida, por erros de alguns que por pesarem saber tudo, não ouvem 

nada de ninguém. -------------------------------------------------------------------------------------------------------         

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – disse que 

essencialmente o que o apraz no relatório é fundamentar o que o CDS tem levantado 

relativamente aos grandes investimentos por parte do município, que é a questão da 

sustentabilidade á posteriori. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que na página 36, se verifica na recomendação J), uma das que o Sr. 

Presidente da Câmara referiu que ainda não tinham sido cumpridas, “Realização de novos 

investimentos antecedida de uma análise de custo/beneficio, que integre, de forma sistemática, 

a previsão dos custos, a suportar pela MOB, com a sua exploração, manutenção e 

conservação.”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na recomendação L), o mesmo tipo de nota, “Implementação de medidas que 

permitam o restabelecimento do equilíbrio financeiro do MOB, em especial de CP, o que 

pressupõe, designadamente, a: Racionalização da despesa, através, nomeadamente, da: 

Análise e ponderação sistemática da utilidade e necessidade das despesas a realizar;” -----------  

 ----------- Disse que quando o Sr. Presidente da Câmara referiu na página 4 “Cumprimento de 

todos os limites legais de endividamento; Cumprimento do regime especial para 2010; Em 2010 

a prestação de informação incorreta, relativa ao EL, à DGAL”, esqueceu-se de referir que na 

mesma página ponto 1.7. vem o que a bancada do CDS tem vindo continuamente estado a 

dizer “Realização de novos investimentos antecedida de uma análise de custo/beneficio, que 

integre, de forma sistemática, a previsão dos custos, a suportar pelo MOB, com a sua 

exploração, manutenção e conservação” -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda, que várias outras referências haveria a fazer, como a da página 18 

(dentro da caixa), “Em 2010, a margem de atuação do MOB, ao nível da sua gestão financeira, 

era apenas de 30%.”, ou na página 17 (dentro da caixa), “A violação sistemática do principio do 
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equilíbrio orçamental em sentido substancial espelha a realização/existência de despesas 

acima da real capacidade financeira do MOB para fazer face, atempadamente, aos 

compromissos assumidos.”-------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu uma outra nota, página 20, “…bastaria a totalidade da receita do MOB de um 

exercício para solver toda a divida municipal…”, disse que já tinha referido a esta situação 

quando abordou este assunto numa outra Assembleia, não sendo assim tão linear como 

parece. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que em sua opinião, o que há a tirar de essencial desta inspeção geral das 

finanças, para além do cumprimento do que era estabelecido, que era acertar do devido report 

do endividamento liquido, e depois o cuidado a ter com os custos e as despesas e voltar a 

referir o que a bancada tem vindo sempre a dizer, faz-se a obra mas não se pensa em como se 

vai pagar as despesas correntes para os anos seguintes. ---------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que o Sr. Presidente da Câmara esclareceu que várias das recomendações, já 

teriam sido implementadas, referindo várias alíneas mas não referiu de que forma foram 

implementadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Solicitou ao Sr., Presidente da Câmara, que disponibilizasse, se possível, aos 

Membros da Assembleia a resposta dada até á data, do estado das implementações das 

recomendações efetuadas e logo que fosse dada informação relativamente á implementação 

das várias alíneas que foram referidas como não cumpridas, ainda, inclusivamente da real 

maturação relativamente á previsão de custos a suportar pelo município com a exploração, 

manutenção e conservação dos investimentos. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- INÊS PATO – começou por dizer que no primeiro mandato em que o Sr. Presidente da 

Câmara tomou posse, houve alguém que disse que a partir desse momento haviam de estar 

presentes, vários escuteiros em alerta. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que não fez de escuteiro nem foi escuteira, mas no escutismo além de estar 
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alerta, também ensinam a respeitar. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que em sua opinião, na presente Assembleia houve uma falta de respeito 

muito grande pelo um Membro da Assembleia por todos os outros Membros presentes. ----------  

 ----------- Disse que a si o Sr. Presidente da Câmara não tem que convencer, que sabe gerir e 

acredita que aos outros Membros do PSD também não tem que o fazer. -------------------------------  

 ----------- Disse ainda, que não pode aceitar pessoas, Membros da Assembleia e Deputados 

Municipais, que venham á Assembleia dizer o que dizem sem levar resposta. ------------------------  

 ----------- Reafirmou que o Sr. Presidente da Câmara não tem que convencer os Membros do 

PSD, que sabe gerir porque está á vista de todos, não tem que ensinar o que é gerir porque 

todos os dias mostra que sabe gerir o município de Oliveira do Bairro. ----------------------------------  

 ----------- Referiu que obviamente, a bancada do PS teria que vir dizer o negativo do relatório da 

IGF, mas não pode aceitar que se falte ao respeito que no seu entender foi o que aconteceu na 

presente Assembleia, na intervenção do Deputado Municipal da bancada do PS. -------------------  

 ----------- Disse que o presente relatório, tem muito de positivo, mais do que de negativo, vem 

demonstrar que o Executivo está atento e respeita a legalidade, lamenta é que as pessoas 

aproveitem este tipo de relatórios para iludir a opinião das pessoas, porque quem ouça este tipo 

de intervenções vai ficar a pensar que este Executivo anda a enganar toda a gente e a fazer 

todo o tipo de malabarismos, o que não é verdade. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Reafirmou que efetivamente este Executivo faz obra útil para todos os munícipes, e 

sabe como e quando a vai pagar. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reafirmou que o Sr. Presidente da Câmara não tem que convencer os deputados do 

PSD, que sabe gerir, convenceu os eleitores do concelho quando ganhou o primeiro mandato, 

quando ganhou o segundo mandato, as pessoas continuaram a confiar. -------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO SOL - disse que compreende que foi uma oportunidade que as 
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oposições tiveram de pegar em algumas recomendações que a IGF, entende como não as 

mais adequadas, e tentar retirar dividendos políticos dessas mesmas recomendações. -----------  

 ----------- Esclareceu que muitas das recomendações têm um caráter técnico e não politico, 

disse que em sua opinião, daquilo que leu há duas situações; ---------------------------------------------  

 ----------- 1ª Tem a ver como a forma que as receitas da ADRA, foram enquadradas nos 

orçamentos, que a inspeção entendeu como não adequada, mas será uma situação que irá ser 

corrigida, estando claro no relatório que é uma situação que não afeta os exercícios. --------------  

 ----------- 2ª A questão dos implementos das verbas que existem na rubrica dos terrenos, que 

podem distorcer alguns rácios e algumas situações. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que a partir da página 34 do relatório há um conjunto de recomendações e um 

conjunto de conclusões havendo muitas conclusões positivas, tendo pena que o Membro 

Acácio Oliveira não tivesse feito referência a nenhuma. -----------------------------------------------------  

 ----------- Disse que as conclusões que tira das intervenções anteriores e da postura do PS, na 

presente Assembleia, é que aparentemente o PS quer parar o concelho, na lei dos 

compromissos, entenderam o que foi explicado no ponto 5.3. da presente Ordem de Trabalhos, 

e agora trazem uma opinião só negativa sobre um relatório que trás conclusões e 

recomendações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á recomendação J) da página 36, disse que gostaria de ser esclarecido 

sobre se há alguma forma própria de apresentar a análise de custo/benefício. -----------------------  

 ----------- Em tom de conclusão disse que um relatório de inspeção é isso mesmo, apresenta 

coisas boas e coisas menos boas e recomenda, todos os limites estão cumpridos, a situação 

financeira do município é boa. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – disse ter estranhado a 

indignação da Deputada Inês Pato, quando esta se indignou pelo Membro Acácio Oliveira ter 
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lido o que vem no relatório, nas conclusões e recomendações, porque o que foi feito pelo 

Membro Acácio Oliveira foi ler o que estava escrito no relatório. ------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que também é verdade o que foi dito pelo Membro João Sol, que não leu 

os aspetos positivos que foram lidos pelo Sr. Presidente da Câmara. -----------------------------------  

 ----------- Referiu que a Deputada Inês Pato, também se indignou com a palavra convencer, mas 

convencer faz parte da política, que tem que se convencer as outras partes que a nossa opção 

é melhor que as outras. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse perceber que um relatório desta dimensão tenha coisas negativas e coisas 

positivas, não discordando disso e sendo óbvio que a oposição leu as partes negativas. ----------  

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

OLIVEIRA – disse que gostaria de rever na intervenção da Deputada Inês Pato, porque o 

Deputado Acácio Oliveira já habituou o Executivo a faltas de respeito. ----------------------------------  

 ----------- Disse que de facto há coisas positivas e coisas negativas, que de facto o convencer 

faz parte da vida, mas a verdade deverá estar sempre presente. -----------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que o titulo e o âmbito da presente auditoria é “Controlo do Endividamento 

e da Situação Financeira da Administração Local Autárquica, Município de Oliveira do Bairro”, e 

em resposta ao titulo, tudo é cumprido não havendo dúvidas para ninguém. --------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Deputado Acácio Oliveira disse que relativamente aos milhões que 

não teve a coragem de dizer o numero, esclareceu que esses milhões vieram á Assembleia 

Municipal, nas contas do ano de 2011, que foram aprovadas pela Assembleia já com a 

correção feita, portanto nada de novo. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que não foi a sua pessoa que disse em Abril, que o prazo médio de 

pagamento é de 28 dias, foi a DGAL que o disse. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que não é a sua pessoa que diz, são os números que falam, que o 
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município, há mais de um ano a esta parte, tem aplicações financeiras a rentabilizar e com 

capacidade de cumprir integralmente os seus compromissos. ---------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao médio/longo prazo que aumentou, foi também aprovado em 

Assembleia Municipal e contribui negativamente para o indevidamente daquele ano, mas 

cumpriu-se o que foi aprovado em Assembleia, foi utilizado o financiamento no tempo certo, 

para o sitio que estava definido e que a Assembleia aprovou, cumpriu-se integralmente o que 

foi proposto à Assembleia e o que foi aprovado. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Repetiu que tomaria o País, tomariam muitas Câmaras Municipais, terem aplicações, 

terem a divida a médio prazo, prazo mais longo possível, com spreads irregoneciáveis, fixos de 

alguns deles não chegando a 0,01%. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que nenhuma instituição fica asfixiada, com a dívida a médio/longo prazo e 

para o curto prazo, o Executivo responde com aplicações. -------------------------------------------------  

 ----------- Questionou que se o que disse não era gerir, então não sabia mesmo o que é gerir, 

mas que seguramente quem estava enganado era o Deputado Acácio Oliveira e o seu partido, 

porque não existem parcerias público/privadas, não existem contas escondidas, não existe 

dinheiro dado/recebido não registado, mas o partido enquanto governo fez isso tudo, 

esconderam isso tudo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO OLIVEIRA – disse que estariam grande parte da noite a discutir, o que é 

faltar ao respeito e o que é estar em desacordo, que são duas coisas diferentes. --------------------  

 ----------- Esclareceu que a bancada do PS, não tem que estar necessariamente de acordo com 

aquilo que é a gestão do atual Executivo e por não estarem de acordo têm dito em momentos 

diferentes e em momentos realizados na Assembleia, quais são as posições do partido e se 

isso tem sido faltar ao respeito, agradece que lhe seja dito no momento certo. -----------------------  

 ----------- Referiu que apenas citou, leu tudo o que está dentro do relatório da IGF, não 

mencionou os pontos positivos, porque tinham sido já referidos pelo Sr. Presidente da Câmara, 
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apenas leu os que não tinham sido ainda referidos, portando não inventou nada daquilo que a 

IGF tenha escrito.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que ter pontos de vista diferentes, não era faltar ao respeito, não se 

considerando nem desrespeitador, nem mal-educado, nem mal intencionado, fazendo as suas 

intervenções sem intenção de ofender ninguém.  --------------------------------------------------------------  

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

SILVA OLIVEIRA – disse que reafirmava tudo o que disse e seguramente na primeira 

intervenção do Membro Acácio Oliveira, neste ponto da Ordem de Trabalhos, não extraiu tudo 

do que consta do relatório. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que houve expressões que foram citadas que não constam no relatório e foi 

sobretudo sobre essas e a essas que se refere, seguramente não se encontram no relatório 

expressões como “não sabe gerir”. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que no âmbito do relatório, a resposta é toda ela muito positiva, 

cumprimento integral sendo isso que conta e o resultado da boa gestão, quer se goste ou não.  

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

SANTOS  - disse que estava assim concluído o último ponto da Ordem de Trabalhos.-------------  

 ----------- Questionou de seguida os Membros da Assembleia se estes se opunham ou não á 

aprovação em Minuta. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que os pontos votados ficam aprovados em Minuta. ------------------------------  

 ----------- Agradeceu a presença de todos os presentes na Assembleia Municipal. -------------------  

 ----------- Encerrou desta forma os serviços da presente Assembleia Municipal, sendo lavrada a 

presente Ata, que vai ser assinada pelo Presidente, respectivos Secretários e outros Membros 

da Assembleia que o desejem fazer. ------------------------------------------------------------------------------  

 


