
 

Sessão da Assembleia Municipal Ordinária de 14.09’12  1|128 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA A 

CATORZE DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS 

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

 

 ----------- Aos catorze dias do mês de Setembro, 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 

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

 ----------- 5.2- Apreciação e discussão do processo da Alameda; -------------------------------------  

 ----------- 5.3- Análise e votação para efeitos de aprovação das Taxas do Imposto 

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

 ----------- 5.4- Análise e votação para efeitos de aprovação do valor da Taxa Municipal de 

Direitos de Passagem; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

sobre o I.R.C. a cobrar durante o ano de 2012; -------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.6- Análise e votação para efeitos de aprovação da participação de 5% no I.R.S.;  
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 ----------- 5.7- Ratificação da Proposta apresentada pela Câmara Municipal referente à 

Abertura de Procedimento Concursal para recrutamento de 28 Técnicos Superiores na 

Área das AEC’s a afetar à Unidade de 3.º Grau de Educação; -----------------------------------------  

 ----------- 5.8- Análise e votação para efeitos de aprovação da Proposta da Câmara 

Municipal de nomeação de representantes no Conselho Municipal de Educação. ------------  

 ----------- 5.9- Análise e votação da Proposta apresentada pela Mesa da Assembleia 

Municipal – Extinção da Comissão de Acompanhamento e Apoio resultante do Processo 

Administrativo conducente ao licenciamento para prospeção e pesquisa de caulinos na 

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

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

inicialmente secretariado por MARIA INÊS MARTINS PATO. --------------------------------------------- 

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

Mesa da Assembleia Municipal, convidou o Membro Fernando Henriques, para exercer as 

funções de Secretário da Mesa da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------- 

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

SANTOS e secretariados por FERNANDO HENRIQUES e MARIA INÊS MARTINS PATO. -----  

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

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

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

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

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

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

SANTOS – deu inicio aos trabalhos cumprimentando todos os presentes, dando de seguida o 
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uso da palavra ao 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, GLADYS DEL CARMEN, ACÍLIO DIAS VAZ E GALA, MARISA PATO, 

MIRIAM ZULAI, MANUEL DOMINGUES REIS. ----------------------------------------------------------------  

-----------O Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, em exercício FERNANDO 

HENRIQUES, informou que o Membro GLADYS DEL CARMEN, não delegou a sua 

substituição, sendo substituída pelo Membro MARIA FLOR. -----------------------------------------------  

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

justificou a sua falta, sendo substituído pelo Membro RICARDO CANIÇAIS. --------------------------  

  ---------- Informou que o Membro MARISA PATO, pediu a suspensão do mandato até dia 01 de 

Março do ano de 2013, sendo substituída pelo Membro MARCOS GALA. -----------------------------   

 ----------- Informou ainda que o Membro MIRIAM ZULAI, justificou a sua falta, sendo substituído 

pelo Membro MARISA SANTOS. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou também que o Membro MANUEL DOMINGUES REIS, não pode estar 

presente, sendo substituído pelo Membro LUIS CARVALHO. ----------------------------------------------  

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

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

Assembleia Municipal, nomeadamente da chegada de um pedido por parte do Sr. Diretor do 

núcleo de estudos de direito das autarquias locais, Professor catedrático António Cândido 

Macedo de Oliveira, da Universidade do Minho, escola de direito, pedindo de seguida á 2ª 

Secretária que procedesse à sua leitura; -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2.ª Secretária MARIA INÊS MARTINS PATO, passou a ler o teor do mesmo; ------------  

 ----------- “Braga, 7 de Setembro de 2012 -------------------------------------------------------------------------  
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 -----------  Exmo. (a) Senhor (a) Presidente da Assembleia Municipal: -----------------------------------  

 ----------- O Grupo de Acompanhamento da Reforma Territorial das Freguesias constituído junto 

do Centro de investigação da Universidade do Minho (NEDAL) vem solicitar junto de VF Ex? 

Informação sucinta sobre a situação actual da execução da Lei n°. 22/2012, de 30 de Maio, que 

aprova o regime jurídico da reorganização territorial autárquica e designadamente uma 

resposta ás seguintes perguntas: -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1) A câmara municipal tomou (ou vai tomar) a iniciativa de fazer uma proposta de 

agregação de freguesias para ser apreciada pela Assembleia Municipal a que V. Exª Preside? 

 ----------- Sim - Não (sublinhe a resposta adequada) ----------------------------------------------------------  

 ----------- 2) Já foi tomada pela assembleia municipal alguma deliberação sobre a agregação de 

freguesias? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sim - Não (sublinhe a resposta adequada) ----------------------------------------------------------  

 ----------- 3) Solicitamos ainda alguma informação relevante sobre esta matéria, nomeadamente 

o agendamento desta questão em próxima sessão da assembleia municipal, a constituição de 

comissões eventuais ou de grupos de trabalho ou ainda outras iniciativas. ----------------------------  

 ----------- Com os melhores cumprimentos e muita consideração, -----------------------------------------  

 ----------- O Director do NEDAL --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- (Doutor António Cândido de Oliveira)” ----------------------------------------------------------------  

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

Ordinária da Assembleia Municipal de 04 de Junho 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. ------------------------  
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 ----------- Efectuada que foi a Votação, a Acta, datada de 04 de Junho de 2012, foi Aprovada, 

com vinte e quatro 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 não haveria intervenções por parte do público. -------------------------------  

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

 ----------- ARMANDO HUMBERTO – entregou a sua intervenção por escrito, a qual passo a 

transcrever na sua integra, -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Trago aqui um conjunto de pequenos assuntos sobre os quais gostaria de questionar 

o Executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O primeiro diz respeito ao estacionamento no centro de Oiã. ----------------------------------  

 ----------- Quando se avançou para o parque subterrâneo do Parque do Cruzeiro, foi porque 

havia uma necessidade, necessidade essa que se continua a manter. A minha questão é o que 

é que está pensado para resolver o problema da falta de estacionamento naquela zona? --------  

 -----------  Esta é uma situação da qual resultam óbvios prejuízos para os comerciantes daquela 

zona (padarias, supermercado, quiosque, talho, loja de roupa, farmácia e outros) e também 

para os munícipes, que frequentemente optam por ir comprar a outro lado porque ali é muitas 

vezes impossível e perigoso estacionar. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A segunda questão diz respeito a um sinal de trânsito, proibição de virar à esquerda, 

que está um pouco antes da Levira e que cria muita confusão nos automobilistas. ------------------   

 ----------- Este é um assunto que julgo não ser da direta responsabilidade da autarquia, mas 

entendo ser dever da autarquia contribuir para a sua resolução. ------------------------------------------   

 ----------- Então para aqueles que não conhecem a situação é assim. -----------------------------------   



 

Sessão da Assembleia Municipal Ordinária de 14.09’12  7|128 

 ----------- Quem vai de Oliveira do Bairro para Oiã, ao chegar à zona da Levira, tem duas 

cortadas à esquerda, uma primeira que vai dar lá abaixo logo a seguir à Escola Dr.º Fernando 

Peixinho, e outra que passa que passa pelo depósito da água e vai dar à rotunda de Oiã. --------  

  ---------- Mesmo na direção da primeira corta está um sinal com proibição de virar à esquerda. -  

  ---------- A dúvida que se coloca é se este sinal é para a primeira cortada ou para a segunda, a 

tal que passa junto ao depósito da água, e que é só de um sentido. -------------------------------------  

 ----------- Julgo que se o sinal é para a primeira cortada deveria ser colocado meia dúzia de 

metros antes de forma a tornar isto claro, se é para a segunda (como julgo ser) deveria ser 

colocado meia dúzia de metros depois para evitar confusões. ---------------------------------------------  

 ----------- Pois tenho lá visto vários automobilistas confusos e umas quantas apitadelas que julgo 

poderiam ser evitadas se isto fosse corrigido, ou pelo menos tornado mais claro. -------------------  

 -----------  É que para baralhar mais a situação, a marcação do chão indica ser permitido virar à 

esquerda na primeira cortada, mas como todos sabemos a sinalização vertical impõe-se à 

sinalização horizontal. Julgo que é um assunto simples, mas a tomar em consideração. ----------  

 ----------- Um terceiro ponto, diz respeito à iluminação a pública. ------------------------------------------  

 -----------  As pessoas têm-se vindo a queixar da hora muito tardia em que a iluminação pública 

é ligada em muitas ruas do Concelho. ----------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Julgo que aqui é preciso haver um certo bom senso, que manifestamente tem faltado 

nesta área, passa-se do oito ao oitenta. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Só para dar um exemplo, a Rua Sr. dos Aflitos aqui quase no centro da cidade. ---------   

 ----------- No tempo do Dr. Alípio Sol aquilo tinha um poste aqui outro ali, eram as possibilidades 

da altura, e estava-se à meia-luz. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Veio o Dr. Acílio Gala, e vai-se lá saber porquê resolveu desligar metades dos postes, 

e a rua ficou praticamente às escuras. ----------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Tomou posse este executivo, e sobe a batuta do Sr. Vereador António Mota, vereador 

das obras na altura, a rua foi remodelada, e bem, e o número de postes consideravelmente 

aumentados, a intervenção abrangeu também a Rua Tavares de Castro, depois da obra 

concluída e durante os dois ou três anos que se seguiram a iluminação pública era tanta, que 

até as persianas tinham que ser fechadas com cuidado para se conseguir dormir de noite. ------  

 -----------  Agora, possivelmente para conter os custos, voltou-se ao tempo do Dr. Acílio Gala, 

com postes desligados e a ligarem muito depois do escurecer. --------------------------------------------  

  ---------- Julgo que nem oito nem oitenta, é necessário haver aqui um equilíbrio, perceber que a 

iluminação pública desempenha um papel essencial no bem estar e na segurança das pessoas, 

mas que como todos os serviços prestados pelo estado tem um custo e por isso deve ser 

regrada.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  É necessário definir algum tipo de critérios e regras e aplica-los com alguma 

uniformidade por todo o Concelho, para que as pessoas perceberem que há uma preocupação 

da autarquia em servir os munícipes bem, mas que é necessário, com de resto em tudo o resto, 

uma certa razoabilidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para concluir queria falar do parque da Seara, que ao longo dos anos se tem vindo a 

degradar . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  O parque infantil continua ao abandona, a piscina desativada, um café que lá havia 

encerrou, a bica tem uma fuga que faz com que o caudal da água seja reduzido. -------------------  

 -----------  E isto tudo num parque, que já foi um dos melhores do Concelho, que serve as duas 

maiores freguesias do Concelho, e que fruto de ser dos poucos com água potável e de muito 

boa qualidade, é do mais visitados. --------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Uma nota também negativa para a água da Fonte da Saúde no Troviscal que continua 

tantas vezes imprópria para consumo, aquela que também em tempos recentes foi uma das 

melhores fontes do nosso Concelho. ------------------------------------------------------------------------------  



 

Sessão da Assembleia Municipal Ordinária de 14.09’12  9|128 

 ----------- Por aqui também se avalia a eficácia das políticas municipais de preservação do 

ambiente.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Hoje, são raras as fontes com água potável, quando num passado recente eramos um 

Concelho também tão rico nessa área. ---------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Porque o ambiente está degradado, as águas estão inquinadas, as pessoas são 

obrigadas a comprar água engarrafada, degradando ainda mais o ambiente, através dos custos 

ambientais do transporte longínquo dessa água engarrafada e das enormes quantidades de 

plástico que vão degradar ainda mais o ambiente, e o ciclo vai-se repetindo. -------------------------  

 -----------  Ainda há pouco tempo estive numa conferência na Suécia e a água que se bebia era 

da torneira, colocada em bilhas em cima das mesas. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Pena é que a nossa água canalizada seja tão desagradável ao paladar, e ao olfato, 

porque a maioria das vezes só o cheiro impede que se beba e é pena porque ao preço que se 

paga a água pelo menos devia poder ser bebida, diretamente da torneira. -----------------------------  

 ----------- Tenho dito,” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – começou por dizer que a sua intervenção seria só para que 

ficasse registado em ata, tudo o que iria dizer. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se a todos, recordou que a colega, Membro da Assembleia Municipal, Sónia 

Silva faleceu e que achou ser extemporâneo estar a apresentar um voto de pesar formal. --------  

 ----------- Referiu que não queria deixar que passasse, sem ficar registado em ata a saudade 

que deixou, o contributo que poderia ter dado e que foi perdido. ------------------------------------------  

 ----------- DINIS BARTOLOMEU – disse que gostaria de ser informado pelo Sr. Presidente da 

Câmara sobre vários assuntos; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que há pouco tempo foi alcatroada a rua Fonte do Lugar, tendo ficado um bom 

trabalho, mas estava muito aquém do pretendido porque não tem as valetas cimentadas, nem 
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estão salvaguardas as entradas dos terrenos de cada um, apesar da limpeza que foi realizada.  

 ----------- Questionou assim o Presidente da Câmara, se seria ou não para realizar os trabalhos 

acima referidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que relativamente aos passeios no lugar dos Carris, desde a ponte do caminho-

de-ferro até á rotunda seria um bem necessário para a segurança pedonal. ---------------------------  

 ----------- Relativamente ao parque da Seara, tendo sido um assunto já alertado pelo Membro 

Armando Humberto, concorda com a degradação do parque infantil, tendo já pensado em o 

retirar do local porque é um perigo para qualquer criança, da forma como se encontra no 

presente, garantindo de seguida que muito em breve o mesmo vai ser retirado do local. ----------  

 ----------- Dirigindo-se mais uma vez ao Presidente da Câmara, disse que o Parque da Seara 

um dos mais antigos do Concelho, que tem a fonte que abastece muitos milhares de litros de 

água a muitas pessoas de fora e de dentro do Concelho de Oliveira do Bairro, merecia um 

parque infantil condigno, para que as crianças possam brincar em segurança enquanto os seus 

pais enchem os garrafões.--------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que diz respeito á fonte, disse ainda que tem conhecimento da fuga existente, 

tendo-se já dirigido ao local com o Sr. Vereador Carlos Ferreira e o Eng. Araújo, para verificar a 

situação in loco, dizendo que dentro de pouco tempo a situação será resolvida.  --------------------  

 ----------- Esclareceu que a fuga não se localiza na parte nascente, mas sim na parte exterior 

conseguindo resolver-se a situação em breve. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao parque do Cruzeiro, deu uma palavra de apreço à Câmara Municipal 

por estar a fazer as devidas obras de requalificação. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que gostaria de fazer uma exigência que seria a abertura da Junta de 

Freguesia, Auditório e Biblioteca ao Cruzeiro, e dirigindo-se ao Presidente da Câmara disse que 

gostaria de ser informado do ponto de situação, disse saber que há muitos terrenos que já 
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estão negociados, mas não há ainda escrituras feitas. -------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigiu-se de seguida ao Vice-Presidente da Câmara Municipal, disse que no chamado 

carreiro da missa, que vai da Rua Conde de Águeda passando pelas traseiras do edifício da 

Junta de Freguesia, é preciso dar continuidade á drenagem de águas pluviais, porque quando 

chove parte da Rua Conde de Águeda e parte da Rua 30 de Junho ficam com um grande 

caudal de água, sendo um perigo para a circulação rodoviária, alertando para que não se 

espere pelo inverno para resolver o problema. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Recordou que houve um compromisso da Câmara Municipal, há cerca de quatro anos, 

de fazer um muro de suporte de terras, junto ao cemitério de Oiã, compromisso esse feito pelo 

então Vereador Mota, e o muro ainda continua por fazer, devendo haver continuidade aos 

compromissos feitos, informando que a Junta de Freguesia cedia a mão de obra. -------------------   

 ----------- Disse que relativamente á sinalização da Junta de Freguesia, Auditório e Biblioteca é 

fundamental. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

 ----------- JORGE GRANGEIA – começou por questionar o Presidente da Câmara se irá até ao 

final do mandato lançar o concurso de alcatroamento de estradas do concelho, com maior 

ênfase e localização na freguesia de Bustos, como já foi afirmado numa Assembleia Municipal.  

 ----------- Referiu que o alcatroamento é necessário e urgente na freguesia de Bustos, tendo ao 

longo dos últimos anos, muitos moradores da freguesia sido prejudicados nas suas viaturas ao 

terem que utilizar as estradas que estão em péssimo estado. ----------------------------------------------   

 ----------- ACÁCIO OLIVEIRA – começou por dirigir ao Presidente da Câmara dizendo que na 

ultima Assembleia Municipal, no dia sete de Setembro do corrente ano, houve um cidadão que 

no período antes da Ordem do Dia, colocou uma questão que terá deixado algumas dúvidas as 

quais se pretende esclarecer; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á ciclovia que antecede o Espaço Inovação o munícipe referiu que esta 

não tinha nenhuma utilidade. 
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 ----------- Disse então que iria colocar assim a questão se essa ciclovia era para seguir se tinha 

o propósito de atingir alguma proximidade. ----------------------------------------------------------------------  

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

começou por responder á ultima questão que foi colocada pelo Membro Acácio Oliveira, 

dizendo que não havia transcendências e que depois da cedência gratuita do espaço para o 

domínio público, que se encontra em toda a extensão do local referido, a Câmara Municipal 

numa empreitada conjunta por todo o Concelho e depois de comprar terreno muito bem pago, 

para o lado nascente, ao Sr. Ernesto Peniche para que ganhasse dimensão, entendeu-se por 

bem proceder ao alinhamento, segundo as determinações da Câmara com vista a que ficasse 

passeio e ciclovia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que tudo tem um inicio e o objetivo é que se ligue Oliveira do Bairro à Zona 

Industrial de Vila Verde, tem-se tido algumas dificuldades a nascente, a poente existe a ponte 

da autoestrada que trás algumas dificuldades. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a intervenção do Membro Jorge Grangeia, sobre a questão do alcatroamento, 

disse que eram raras as respostas como a que ia dar, que não seria até ao fim do mandato, 

mas seria seguramente até ao fim do corrente ano. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ás questões levantadas pelo presidente da Junta da freguesia de Oiã, 

Dinis Bartolomeu, sobre a sinalética informou que já tinha determinado e despachado ao 

técnico municipal, Eng. Paulo Araújo para que desse urgência à colocação, uma vez que o 

estudo da colocação da sinalética já tinha sido realizado. ---------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão dos muros junta ao cemitério, disse que estava ao corrente dos 

acordos que existiram, da cedência a pedido da Câmara, para ligação á C+S, por aquele lado, 

sendo algo que tem que se fazer, ficando assim registado e a disponibilidade por parte da Junta 

de Freguesia, certamente que se iria aproveitar a cedência da mão de obra, tranquilizou assim 

o Presidente da Junta de Freguesia de Oiã, dizendo que dentro de pouco tempo iria ter o 
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material à disposição, para a construção dos referidos muros. ---------------------------------------------  

 ----------- Disse que de facto tinham sido alcatroadas a Rua Fonte do Lugar, a Rua das 

Cavadas, a Rua Professor Martins e que outras se seguirão. ----------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que na empreitada, não constavam as valetas, logo a resposta à questão 

levantada é não. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Relativamente aos acessos aos terrenos, disse que naturalmente ninguém pode ficar 

sem acesso, recordou que foi colocado um tapete e o que constatou é que o trabalho estava 

bem feito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão dos passeios no lugar dos Carris, esclareceu que é algo que está em 

fase última de estudo, para se abrir um procedimento juntamente com outras situações do 

concelho, é uma requalificação, entre a rotunda dos Carris e a ponte de caminho de ferro de 

Oiã. ------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que ao Parque da Seara diz respeito, referiu que não necessita de ser 

sensibilizado, pois é um assunto a que está atento, e que ainda no dia anterior em reunião de 

Câmara referiu que será necessário fechar o parque durante dois dias, para que a água que 

nasce seja levada á fonte, para assim se encher mais garrafões e mais depressa, com toda a 

garantia de qualidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre o parque infantil recordou que foi feito um investimento forte, no maior e no 

melhor parque infantil da freguesia, situado no parque do Vieiro, que tem seguramente a maior 

utilização e como é coerente com o que diz, o próximo parque infantil a ser colocado, será junto 

á Escola de Artes, Museu e Pólo de Leitura no Troviscal, juntamente com a requalificação 

daquela zona. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que é necessário e urgente retirar o que resta do parque infantil, no 

parque da Seara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Sobre o parque do Cruzeiro, esclareceu que as obras estão em curso mas não será 

para fazer um parque de estacionamento imediatamente, mas as obras que estão a ser feitas 

são de forma a que quando se avançar com a decisão do parque de estacionamento, estará 

tudo nessa linha, com pinturas, iluminação, quartos de banho, portões de acesso, portanto em 

breve, aquele espaço estará pronto a ser utilizado. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Recordou que como o Membro Armando Humberto e o Presidente da Junta de 

Freguesia, também reside em Oiã e quer-lhe parecer que cada um tem uma visão diferente da 

necessidade do parque de estacionamento, tanto mais que até ao momento, nenhum dos 

proprietários dos negócios daquela zona, se dirigiu á Câmara ou a si a referir a necessidade do 

mesmo.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que está recetivo a boas ideias, rentáveis para a construção do referido 

parque subterrâneo em Oiã, porque para já seria um investimento de grande monta que não 

está disponível para assumir o custo social enorme. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que um dos grandes problemas com que a Câmara se depara, não é com as 

empreitadas, mas sim o “já agora que estão a fazer isto, também podiam fazer aquilo”, tendo-se 

vindo a acumular investimento ou despesa, não diz com isto, que não seja necessário. -----------  

 ----------- Quanto aos terrenos que ligam o Auditório e Biblioteca ao Cruzeiro, disse que se 

mantém a determinação, estão marcados no terreno, estão negociados com todos os 

confinantes, são muitos milhares de metros quadrados a um preço médio de oito euros o metro 

quadrado, há a exceção da entrada (parte urbana) que confina com a estrada junto ao Cruzeiro, 

continuando as negociações que não são fáceis, há casas onde habitam pessoas que têm um 

preço diferente mas em breve existirão respostas. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á intervenção do Membro Armando Humberto, relativamente á fuga do 

parque da Seara disse já ter esclarecido. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a iluminação pública, disse ter dado a explicação no dia anterior em reunião de 
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Câmara, de que foi solicitado à EDP de que o Município gostaria de ter em todos os relógios, 

que comandam a iluminação pública, relógios astronómicos o que seria um enorme 

investimento, conseguiu-se negociar com a EDP, por forma a que a referida empresa os 

colocasse a todos gratuitamente. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que a redução do consumo público de energia é enorme no valor e no 

ambiente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que funciona com a tecnologia mais adequada, mudando de dia para dia 

consoante a luminosidade, tendo um desfasamento que é controlado manualmente de quinze 

minutos, ou seja o relógio comanda e há uma dilação de quinze minutos. -----------------------------  

 ----------- Esclareceu ainda que apesar do aumento da energia em cerca de sete ou oito por 

cento, tendo por base o aumento do IVA de dezassete por cento está-se a falar de vinte cinco 

por cento de aumento, o município irá ter uma redução no custo de energia, comparativamente 

com o ano anterior. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao sinal de proibição de virar á esquerda, junto á Levira, disse não 

saber se é descuido ou se é intencional, sendo uma situação da responsabilidade das Estradas 

de Portugal, mas a Câmara abordará o assunto.---------------------------------------------------------------  

 ----------- Quis ainda deixar a sua referência á ex colega da Assembleia, saudosa Sónia Silva 

que muito tinha para dar a todos e naturalmente também a este órgão. --------------------------------  

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

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

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

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

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

 ----------- Disse ainda que gostaria de evidenciar algumas informações e eventualmente 

complementar com outras. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Começou por dizer que no que diz respeito á empreitada da adesão ao Carvoeiro e 

por força das alterações ao QREN a candidatura que contemplava um valor de 16.000.000.00€ 

(dezasseis milhões de euros) de apoio, viu o seu valor a ser aumentado, significando que no 

futuro, uma vez que do município não entrou dinheiro nenhum, as tarifas que naturalmente vão 

ter que apanhar com esse custo de investimento, sobem menos. ----------------------------------------  

 ----------- Deu conhecimento que recentemente assinou o contrato de empreitada, para o Pólo 

Escolar da Mamarrosa, segue-se o visto do tribunal de contas, a consignação e a entrada em 

obra. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que com a assinatura do contrato, fecha-se um ciclo, completa e responde 

cabalmente á carta educativa e ao que foi desde a primeira hora a prioridade das prioridades, a 

aposta na educação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que o Parque Escolar de Oliveira do Bairro, seguramente que é 

incomparavelmente diferente e melhor do que foi herdado há sete anos atrás. -----------------------  

 ----------- Relativamente á Rua da Lavoura e outras ruas, disse ter dado nota na sessão da 

Assembleia Municipal, em resposta ao público que foi aberto o procedimento para a empreitada 

de melhoramentos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que as obras da Alameda continuam em curso, em bom ritmo e no que diz 

respeito á questão da expropriação, mereceram o despacho do Sr. Secretário de Estado e a 

comunicação da DGAL a todas as partes, sobre uma parte para concluir o espaço da rotunda. -  

 ----------- Informou que está marcado para o dia 26, depois de ser designado o perito, pelo 

tribunal da relação, uma visita ao local para fazer o levantamento do existente. ----------------------  

 ----------- Relativamente ao Pólo Escolar de Vila Verde, informou que está praticamente no fim 

faltando uns retoques finais, o Pólo Escolar de Bustos de igual forma, os Pólos Escolares de 

Oiã poente e Oiã nascente entrarão em funcionamento no limite, até ao final do 2º período 

escolar do ano letivo 2012/2013. -----------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Sobre a Casa da Cultura, informou que também segue a um bom ritmo. -------------------  

 ----------- Relativamente a asfalto, esclareceu que já na empreitada em curso duas estradas em 

Vila Verde receberam a melhoria, em Bustos uma estrada asfaltada e a reparação de outra, no 

Recamonde em Oliveira do Bairro uma parte do arruamento novo, as ruas das Cavadas, Fonte 

do Lugar e Professor Martins foram também asfaltadas.  ----------------------------------------------------  

 ----------- Informou ainda que está em curso a 2ª fase da Feira da Palhaça, na fase de erros e 

omissões, tirar dúvidas por parte dos concorrentes e que depois de uma luta cerrada com 

quase todos, não contra ninguém mas a favor do município, para que baixasse de mais de 

1.000.000.00€ (um milhão de euros), para 500.000.00€ (quinhentos mil) a base do concurso. ---  

 ----------- Em relação ao armazém municipal foi também decidido abrir o procedimento para a 

sua edificação, que será ligeira e rápida e que de grosso modo custará cerca de 150.000.00€ 

(cento e cinquenta mil euros). ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu assim, que se está a tratar com todo o envolvimento em todas as frentes 

referidas, fora muitas situações de pequena dimensão, que também somam e exigem cuidados 

da parte do Executivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que acresce a tudo o que foi dito e ao que consta da atividade municipal, 

eventos, iniciativas, prestação de serviços, cuidados sociais, entre outros.  ---------------------------     

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

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

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

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

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

 ----------- “Embora me pareça que não constem da Atividade Municipal presente, gostaria aqui 

de referir duas situações que reputo de muito importantes. -------------------------------------------------  



 

Sessão da Assembleia Municipal Ordinária de 14.09’12  18|128 

 ----------- 1ª – No início deste ano aprovamos aqui a uma adesão à Associação de Municípios 

Carvoeiro / Vouga. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Depois de aceite a nossa pretensão pouco tempo depois, percebemos agora pela 

notícias vindas a público, constatar que da última reunião do Concelho de Administração desta 

associação, realizado no passado mês de Agosto, foi decidido abrir procedimento concursal 

para a ampliação, beneficiação do sistema regional do Carvoeiro, tendo em vista 

exclusivamente o fornecimento de água em alta ao concelho de Oliveira do Bairro e também de 

Vagos. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O valor total desta obra cifra-se em praticamente 30.000.000.00 € (trinta milhões de 

euros), e tem um prazo de execução de quatrocentos dias. ------------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente, sabemos da importância vital que tem para o nosso concelho o 

fornecimento deste bem que é tão precioso e que pode chegar até 80 % das nossas 

necessidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os tempos que nós vivemos, com exígua pluviosidade e cada vez mais escassez 

deste bem essencial, fazem-nos reconhecer o trabalho que desenvolveu nesta área e que 

agora nos deixa muito mais descansados. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Faço votos Sr. Presidente, para que seja o senhor a inaugurar, no tempo próprio, esta 

nova infraestrutura. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2ª – A outra situação que gostaria de referir, prende-se com a ação do Polis Litoral da 

Ria e mais propriamente com a requalificação do parque do Carreiro Velho, em Perrães, uma 

obra a que a AMPER também está associada, e cujos trabalhos se iniciaram no passado dia 27 

de Agosto e que tem um prazo de execução de mais ou menos três meses. --------------------------  

 ----------- O Valor desta requalificação, está entre 600.000,00 € e os 700.000,00€ (seiscentos e 

os setecentos mil euros).----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Sabemos também que o projeto das ciclovias está concluído e brevemente vai entrar 

em concurso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É pois com satisfação, que vemos as obras acontecerem e os investimentos a 

surgiram no nosso território concelhio. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 13 da atividade municipal, Centro Escolar do Troviscal, para quando a 

inauguração? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 15 – Escola de artes (os trabalhos encontram-se concluídos) -------------------  

  ---------- Sr. Presidente da Câmara, gostaria que me fosse confirmado se os trabalhos aqui 

referidos, embora não diminuídos, se referem ao aumento de duas salas no edifício e também à 

intervenção que teve de ser feita na casa antiga. --------------------------------------------------------------  

 ----------- A intervenção nesta casa, ainda recuperada há não muitos anos, 8 ou 9, resulta da 

configuração adotada para o telhado, não ser a mais adequada, permitindo assim a entrada de 

água.----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi assim necessário refazer a estrutura e o modelo de escoamento de modo a 

eliminar as infiltrações que existiam bem como adequar todo o interior que se encontrava 

danificado pela humidade, resultante das infiltrações. --------------------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente esta é uma obra relativamente nova, ainda que não do seu tempo. ------  

 ----------- Peço-lhe que os serviços técnicos, sejam exigentes e rigorosos, no acompanhamento 

deste e de outros casos, tendo em conta o erário público. --------------------------------------------------  

 ----------- E já que estamos a falar na Escola de Artes, gostaria de saber, pelo Sr. Presidente se 

é neste mês que vai arrancar o arranjo urbanístico daquela placa central entre a Escola de 

Artes e o Museu da Etnomúsica, bem assim como a inserção do Parque Infantil do Troviscal.” 

 ----------- JORGE GRANGEIA – começou por questionar o Presidente da Câmara relativamente 

ao contrato de aquisição de dois Led´s Outdoor´s Digitais, referido na página 7, dizendo que 
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gostaria de saber qual a finalidade e onde irão ser colocados. ---------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à colocação de guardas de segurança no pontão, que faz ligação entre 

o limite do concelho de Oliveira do Bairro e Vagos, disse que gostaria de saber em que consiste 

a intervenção da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, no referido pontão, se vai ser 

alargado ou simplesmente será uma beneficiação ligeira. ---------------------------------------------------  

 ----------- Recordou que no seu tempo de Deputado da Assembleia de Freguesia de Bustos, 

tinha alertado e recomendado a Junta de Freguesia de Bustos para comunicar á Câmara o 

perigo do atrás referido pontão e que o mesmo deveria ter uma intervenção de fundo em 

conjunto com a Câmara Municipal de Vagos, já que poderia acontecer uma tragédia, uma vez 

que o pontão não tinha a largura suficiente para passarem dois carros e era precedido de uma 

curva perigosa e sem visibilidade. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ter feito várias vezes chamadas de atenção, tanto no tempo do Executivo do Dr. 

Acílio Gala, como no anterior mandato e nada foi feito. ------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que foi preciso acontecer uma tragédia para aplicar o ditado “depois de casa 

roubada, trancas à porta”. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que também gostaria de ser esclarecido no ponto adicional ao contrato de 

empreitada de construção da Escola do 1º Ciclo Básico da Mamarrosa no valor de 90.608.06€, 

para a compra do terreno. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou qual a área do atrás referido terreno e se foi o único terreno que a Câmara 

comprou para a implantação e construção do Pólo Escolar. ------------------------------------------------  

 ----------- Na página 8 relativamente ao contrato de aquisição de serviços e avaliação da 

execução dos contratos e da instalação da operação ADRA e revisão do EVEF, disse que 

gostaria de saber se este contrato é o primeiro a ser celebrado pela Câmara, para contratar os 

serviços da Deloite Consultores, S.A. ou outra empresa similar, para a prestação dos serviços 

expostos na informação da atividade municipal. ---------------------------------------------------------------  
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 ----------- Questionou ainda o Presidente da Câmara se até ao fim do seu mandato todos os 

pólos escolares estarão a funcionar conforme foi prometido n o seu manifesto. ----------------------  

 ----------- Acrescentou que seria ótimo que a resposta fosse positiva. ------------------------------------  

 ----------- ROSALINA FILIPE – disse que gostaria de saber se também ainda se espera para o 

corrente ano a abertura do Pólo Escolar de Bustos. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente aos arranjos urbanísticos das Freguesias da Palhaça, Troviscal, 

Mamarrosa e Oiã, questionou se os trabalhos já estão iniciados na Freguesia da Palhaça, e 

para quando é a data prevista de chegada dos trabalhos às Freguesias do Troviscal e 

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

 ----------- Acrescentou que é pena que os trabalhos não tenham andado mais depressa uma vez 

que as escolas já começaram e assim as crianças têm que conviver com os arranjos a decorrer 

durante o período de aulas, referindo-se á Escola de Artes do Troviscal e ao Pólo Escolar. ------  

 ----------- MARIA JOÃO RODRIGUES – entregou a sua intervenção por escrito, a qual passo a 

transcrever na sua integra; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Para contento de uns, para desagrado de outros mas sem dúvida para o bem de 

todos, a construção do polo escolar da Mamarrosa vai iniciar a sua marcha e vai mesmo ser 

uma realidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nunca duvidei que tal ocorresse, não só porque este executivo nos vem habituando ao 

rigor e ao cumprimento do seu programa mas também porque sabemos que a aposta na 

educação e na formação tem sido uma prioridade concretizável e concretizada. ---------------------  

 ----------- Gostaríamos de ver todos aqueles que duvidaram da construção do pólo da 

Mamarrosa a reconhecer que estavam enganados, que desconfiaram sem motivo e que 

criticaram sem fundamento...ainda assim, e porque a reação sempre será a de desmoralizar a 

acertada opção do executivo, bastar-nos-á a satisfação dos alunos, pais e corpo docente 
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daquele estabelecimento de ensino. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Portanto: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Pólo de Oliveira do Bairro, Palhaça e Troviscal estão concluídos; -------------------------  

 ----------- De Vila Verde está praticamente terminado;  -------------------------------------------------------  

 ----------- De Bustos terminará em breve; -------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Oiã (Nascente e Poente) concluídos estarão no decorrer deste ano lectivo; ---------------   

 ----------- E Mamarrosa, vai iniciar as obras... --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sabemos que a aposta na educação e a formação cívica não se esgota nos Pólos 

escolares, sendo complementada com várias ações que o município vem desenvolvendo em 

prol do público jovem sem descurar a vertente social: refiro-me à manutenção das AEC’s, 

atribuição de bolsas de estudo, organização de campos de férias, comparticipação nas 

refeições dos alunos, entre outras… -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De facto estas não são obras visíveis mas são atos que muito ajudarão as famílias do 

concelho.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – disse que gostaria de colocar duas questões; ------------------------  

 ----------- Disse que gostaria que o Sr. Presidente da Câmara pudesse adiantar mais alguma 

informação relativamente ao ponto de situação da revisão do PDM. -------------------------------------  

 ----------- Pediu que fosse esclarecido o assunto referido na página 36, referente à reunião tida 

com o Presidente do Conselho de Administração das Estradas de Portugal, acerca do nó da 

A1, se o Presidente da Câmara poderia elucidar acerca das conclusões, do que foi discutido na 

referida reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- DUARTE NOVO – começou por fazer referência ao pontão de Tabuaço, assunto que 

disse já ter sido falado pelo Membro Jorge Grangeia, mas que gostaria de referir também. -------  
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 ----------- Congratulou-se com o facto de as duas Câmaras terem chegado a acordo, iniciando 

assim as obras para minimizar os riscos iminentes no local. ------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que o pontão está sem proteção do lado esquerdo para quem sai do 

concelho de Oliveira do Bairro, sendo o lado mais degradado. --------------------------------------------  

 ----------- Disse que aproveitava a questão do alcatroamento e que já tinha sido prometido pelo 

Presidente da Câmara que no corrente ano a Freguesia de Bustos seria muito contemplada 

numa série de arruamentos, solicitou que fossem alguns buracos que surgiram com a 

passagem de pesos excessivos para uma estrada que não estava preparada para isso. ----------  

 ----------- Fez referência a um pontão existente na rua dos Fornos, que se encontra mais 

degradado do que o pontão de Tabuaço, não tem largura para passarem dois carros, não 

existem proteções laterais sendo urgente colocá-las. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Fez também referência á Rua Jacinto dos Louros, dizendo que não é uma rua de 

aceleração, é uma rua muito bem estruturada mas tem alguns cruzamentos muito conhecidos 

por serem perigosos, pelo facto das pessoas não respeitarem os sinais. -------------------------------  

 ----------- Falou do cruzamento junto ao estabelecimento comercial “O Barrilito” e ao cruzamento 

que vem da avenida de igreja para a Rua Jacinto dos Louros, referindo que este último tem 

uma visibilidade muito boa mas não deixa de acontecerem acidentes. ----------------------------------  

 ----------- Disse que ao ler a informação da atividade municipal e uma vez que as aulas estão no 

inicio, estava á espera de ver lançado pelo menos algum desenvolvimento de um projeto que 

tem andado a trabalhar em conjunto com o Vereador Carlos Ferreira, que se prende com a 

abertura da Rua do Colégio e a zona envolvente. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu ter conhecimento que as negociações foram levadas a bom porto, relativas ao 

lado esquerdo de quem desce para o IPSB, mas não tem visto nenhum desenvolvimento, assim 

como a zona de estacionamento que estava prevista com o arranjo. ------------------------------------  
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 ----------- Falou também na Rua Frei Gil, que estava prevista e pensada estando os 

confrontantes disponíveis para negociações. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que a avenida da Igreja há pouco tempo sofreu alguns arranjos a nível de 

passeios, mas merece um tratamento urbanístico mais profundo. ----------------------------------------  

 ----------- Falou na iluminação pública, dizendo que é uma situação que o preocupa e como 

Presidente de Junta muitas vezes é chamado aos locais, para verificar várias situações o que 

por norma só acontece depois das 18 h, que é quando as pessoas estão mais disponíveis dos 

seus trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Preocupa-o não só as pessoas que transitam a pé como as que fazem caminhadas 

mas também o facto de brevemente a hora muda, atrasando uma hora e a questão que se 

coloca é que como já tinha sido explicado pelo Presidente da Câmara e bem, é que os relógios 

que estão agora programados, acendem meia hora após o pôr-do-sol. ---------------------------------  

 ----------- Referiu que no inverno teme que possam estar as crianças a sair da escola e estar-se 

completamente ás escuras, solicitou assim que se fizesse uma correção aos relógios para que 

acendessem meia hora mais cedo e se apagassem mais cedo de manhã. ----------------------------  

 ----------- FERNANDO HENRIQUES – começou por fazer referência á página 16 no que diz 

respeita á beneficiação de arruamentos, mais propriamente á parte da Rua Sr. dos Aflitos, 

questionou o Presidente da Câmara, qual seria o troço que vai beneficiar desta intervenção, 

não sabe se será no cruzamento da Rua 5 de Outubro, em que o trabalho anteriormente 

executado não foi bem feito pelo empreiteiro. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que se não for esse o local previsto para a intervenção, solicitou que fosse 

efetuada uma, na referida rua, uma vez que necessita mesmo de um arranjo. ------------------------  

 ----------- Na página 17, no assunto que tem a ver com a construção do Armazém Municipal, 

disse que ao que sabe o mesmo vai ser construído, não no local que estava inicialmente 

previsto que era na Zona Industrial de Oiã atrás da Blometal, sendo construído num dos talhões 
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da Zona Industrial de Vila Verde Sul. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou assim o Presidente da Câmara se esta transformação, no local em opinião 

pessoal melhor escolhido, mais central, se reúne melhores condições do que aquelas para 

onde estava previsto a primeira construção. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que na página 18, e sem se querer substituir ao Presidente da Câmara na 

resposta que irá com certeza dar ao Membro André Chambel, relacionado com a situação do 

PDM, referiu que se verifica na informação há já um desenvolvimento do processo que está em 

curso acreditando que será ainda no corrente ano que será posta á discussão publica, a menos 

que os pareceres que estão a ser aguardados das entidades que foram consultadas deixem 

percorrer o tempo mais que suficiente para que seja possível termos o instrumento de 

planeamento que é muito importante para o concelho de Oliveira do Bairro. --------------------------     

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

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

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

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

SILVA OLIVEIRA – disse que começava pela última intervenção e respondendo ao Membro da 

Assembleia André Chambel e completando o esclarecimento dado pelo Membro Fernando 

Henriques, na página 18 há uma informação atualizada e de pormenor sobre o andamento da 

revisão do PDM. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que a Câmara tudo faz para que não haja a perda de tempo em respostas e 

fazer andar o processo, o que não pode é garantir que as entidades enviem os pareceres 

rapidamente, tendo consciência que alguns demoram a ser elaborados. -------------------------------    

 ----------- Acrescentou que se ambiciona ter o mais breve possível a discussão pública do PDM, 

mas não depende da Câmara, porque se dependesse certamente já estaria em curso. ------------  

 ----------- Relativamente à questão sobre o armazém municipal, disse que foi entendido que é o 
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melhor local, o lote junto ao De Borla, sobretudo para o que é o armazém municipal enquanto 

espaço fechado, para guardar veículos pesados, máquinas e alguns equipamentos necessários 

para a manutenção que é feita diariamente, para outros fins como os inertes poder-se-á manter 

a ideia inicial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Sobre a questão levantada sobre a Rua 5 de Outubro e Rua Senhor dos Aflitos, 

confirma que é efetivamente esse o espaço que vai ser contemplado com a beneficiação 

anunciada na página 16, sendo uma empreitada que já está em curso junto á escola 

secundária. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á intervenção do Membro André Chambel, sobre a reunião tida com 

entidade Estradas de Portugal, recordou que desde que está na função de Presidente da 

Câmara de Oliveira do Bairro, do que se recorda já reuniu com pelo menos três presidentes do 

conselho de administração das Estradas de Portugal. --------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ter sido sempre bem recebido com a melhor das atenções e na sua perceção a 

ultima reunião foi a que pressentiu que o presidente do conselho de administração agarrou 

mais a sério a questão, nomeadamente do possível nó A1, mostrou que se ia empenhar junto 

da BRISA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que aguarda alguma informação, mas como se entrou em período de férias 

ainda não voltou ao contacto mas em breve o fará. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Informou ainda, que abordou a questão da variante, da continuidade da mesma, uma 

vez que está interrompida junta á Estância até á A17. -------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á intervenção do Presidente da Junta de Freguesia de Bustos, sobre os 

alcatroamentos disse já ter respondido anteriormente. -------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão das proteções laterais na Rua dos Fornos, disse ter tomado a devida 

nota, mas tem que haver algum cuidado, pois não é uma estrada mas sim um caminho e como 

tal estaria adequado, embora possa ser sempre melhorado, mas tem que se perceber que 
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caminhos são diferentes de estradas as obrigações e necessidades são diferentes, embora os 

cuidados devam existir sempre. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente a alguns acidentes que existiram, talvez por coincidência, disse que 

existiram mais acidentes nas ultimas semanas, do que ao longo dos dois mandatos. ---------------       

 ----------- Sobre a referência que foi feita á Rua Depósito da Água, concordou que está um 

trabalho bem feito, devendo por isso ser também evidenciado, para se perceber onde se 

investe o dinheiro publico. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a Rua do Colégio, bem como outras melhorias, para estacionamentos, 

alargamento de vias estão em curso para a abertura de outras empreitadas, tendo-se que fazer 

opções e a opção desta vez foi assinar o contrato de empreitada do Pólo Escolar da 

Mamarrosa, são 2.500.000.00€ (dois milhões e quinhentos mil euros), alguém pode chamar 

migalhas á outra parte, mas migalhas também são pão.  ----------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que o Executivo prima por ter as migalhas e o pão bem controlados pela 

parte financeira e pelo equilíbrio das contas do município que continua com prazo de 

pagamento abaixo dos 30 dias em média e com todas as obras em curso de grande e pequeno 

volume.-  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á intervenção do membro Jorge Grangeia, disse que bom seria que não 

tivesse que ser feito nenhum Pólo Escolar, que bom seria que não que se tivesse que reabilitar 

nenhuma escola mas infelizmente para as pessoas e para os alunos não foi nada assim. --------  

 ----------- Recordou que nestes anos foram reabilitadas todas as escolas, estão praticamente 

concluídos 7 Pólos Escolares e um em adjudicação, quanto ao prazo quando estiver pronto 

estará pronto e ao serviço e é a resposta cabal, ao que foram 16 anos de governação do 

CDS/PP que não foram capazes de deixar uma única para responder a esta matéria. -------------  

 ----------- Sobre a questão colocada do estudo da ADRA, EVEF, Deloite, disse não ter percebido 

a questão, no entanto informou que era uma adjudicação de serviços que todos os municípios 
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aderentes ou pertencentes á SIRA, fizeram adjudicações equivalentes, precisamente porque o 

interesse da revisão EVEF, potencialmente em baixa é de todos nós. -----------------------------------  

 ----------- Relativamente ao contrato adicional da Mamarrosa, esclareceu que não há contratos 

adicionais para terrenos, os terrenos da Mamarrosa são dois, um de 150.000,00€ (cento e 

cinquenta mil euros), comprado ao proprietário e um de 93.000,00€ (noventa e três mil euros) 

comprado a outro proprietário. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão dos Led’s, esclareceu que os Led´s que foram adquiridos são os que 

estão junto ao edifício da Câmara e á rotunda de Vila Verde, a questão que podem colocar é 

“Então mas não estavam já adquiridos?”, a resposta é não, quando foram colocados, como 

constou das atividades, foi sobre um regime de aluguer com serviço acoplado, tanto é que não 

era a Câmara que ia colocar a publicidade a empresas com aconteceu, esse contrato acabou, a 

Câmara adquiriu e agora a gestão completa dos equipamentos. ------------------------------------------  

 ----------- No que diz respeito ao pontão que liga o concelho de Oliveira do Bairro ao concelho 

de Vagos, disse que era uma questão em que se tem empenhado pessoalmente, que merece 

toda a atenção, que tem sido bastante foi sempre a Câmara que interveio, se disponibilizou e 

sempre a Câmara que exigiu a Vagos que viessem como parceria, porque em termos de custos 

assim deve ser, no entanto e depois de muita persistência, Vagos não assume fazer as obras 

mas admitiu que fossem realizadas pelo nosso município e que fosse apresentada a conta. -----  

 ----------- Informou que foi aberto o concurso, esteve na plataforma, foi pedido adiamento de 

prazo, já foi respondido, sendo abertas no dia 21 de Setembro de acordo com as regras e que 

escreveu urgente, fazer imediatamente o serviço que tem que ser feito, não é um alargamento 

mas sim um serviço com vista á segurança. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente às questões levantadas pelo membro Rosalina Filipe, informou que 

obviamente a abertura dos Pólos Escolares de Bustos e Vila Verde são para este ano civil, no 

decurso do primeiro período de aulas. ----------------------------------------------------------------------------  



 

Sessão da Assembleia Municipal Ordinária de 14.09’12  29|128 

 ----------- Sobre a questão dos largos a ordem é em Setembro executam na Palhaça e depois 

irão para o Troviscal, não crê que irão este mês para o Troviscal mas no próximo mês com 

certeza que irão, pois estão no decurso da empreitada que é conjunta. ---------------------------------  

 ----------- Concordou que os meninos, os professores, os empreiteiros e os seus funcionários 

têm férias fazendo gestão dessas situações, sendo compreendida por todos e também é 

normal que se o período fosse mais curto o custo para que apontavam e para ser feito nesse 

período aumentava. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ás questões colocadas pelo Membro Carlos Viegas, relativamente ao 

parque do Carreiro Velho, disse que era justo fazer referência á pessoa que com tanto 

empenho, ao proponente da obra que está a iniciar no já referido parque, o saudoso Eng. Jaime 

Pereira, presidente da AMPER, administrador da Construtora da Bairrada e muito entusiasta 

junta da Câmara, informou que o projeto foi idealizado, concebido e pago pelo força e decisão 

do Eng. Jaime Pereira. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao arranjo urbanístico no Troviscal, disse já ter respondido que no 

próximo mês começarão os referidos arranjos. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre as obras na Escola D’ártes, têm a ver com o telhado, esclareceu que o telhado 

da antiga casa que teria uns 8 anos, na sua fase final, tinha a inclinação ao contrário, ou seja 

em vez de ter a inclinação para o exterior tinha a inclinação para dentro. ------------------------------  

 ----------- Informou que a estrutura foi alterada, foi retificada a situação estando resolvida, e foi 

aí que se investiu o dinheiro, mais uma vez a repor situações menos bem edificadas. -------------  

 ----------- Relativamente á questão do Pólo Escolar do Troviscal, para quando a inauguração, o 

Executivo entende como prioritário e importante o fazer e colocar ao serviço as condições para 

as quais se trabalhou. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que após o mês de Fevereiro do corrente ano, após o Carnaval, está ao 

serviço o Pólo do Troviscal, vão entrar os outros ao serviço e as inaugurações não é algo que 
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preocupa ao Executivo, existirão com certeza a seu tempo mas é algo que não é prioritário. -----  

 ----------- Acrescentou que a maior preocupação do Executivo é dotar de equipamentos, colocar 

ao serviço para que todos usufruam e beneficiem do grandioso investimento em prol da 

educação no concelho de Oliveira do Bairro. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida foi pedido o uso da palavra pelo Membro Jorge Grangeia, ao Presidente 

da Mesa da Assembleia Municipal a qual foi concedida.  ----------------------------------------------------  

 ----------- JORGE GRANGEIA – referiu que gostaria de fazer um pequeno esclarecimento á sua 

anterior intervenção, que de facto não tinha dito contrato adicional, disse “adicional ao contrato 

de empreitada”, que é o que está escrito, nos contratos de empreitada nas atividades da 

câmara, com referência à Escola do 1ºCiclo do Ensino Básico de Educação Pré Escolar. ---------       

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

SILVA OLIVEIRA – em resposta ao Membro Jorge Grangeia, disse que como este tinha falado 

no Pólo Escolar da Mamarrosa e como não há empreitada a decorrer do referido Pólo, solicitou 

que lhe fosse indicada a página da atividade municipal onde está escrito para que pudesse 

esclarecer melhor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.2 - Apreciação 

e discussão do processo da Alameda. ------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – disse que relativamente ao assunto lhe competia dizer o seguinte; -----------------------  

 ----------- Que o agendamento para esta convocatória, foi da sua propositura na Comissão 

Permanente e depois de uma reunião que lhe foi solicitada por um grupo de munícipes 

confrontantes com as obras da Alameda na cidade de Oliveira do Bairro. ------------------------------  

 ----------- Nessa reunião tinha dito aos presentes que da mesma iria dar conhecimento ao Sr. 

Presidente da Câmara, o que fez quase de seguida, e que depois a nível da Assembleia 
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Municipal o assunto iria ser tratado logo que possível e depois também de na Comissão 

Permanente ter apresentado o mesmo assunto. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse também que nessa reunião, ouviu várias opiniões, sugestões, problemas, 

criticas e na sua avaliação, entendeu que as duas principais razões do descontentamento do 

maior número dessas pessoas presentes, eram; --------------------------------------------------------------  

 ----------- 1ª Prendia-se com a forma como o processo da alameda estava a avançar, em mais 

do que um local em simultâneo o que prejudicava o acesso ou passagem em vários pontos da 

Alameda em simultâneo, advindo dai prejuízos vários para essas pessoas; ---------------------------  

 -----------  2ª Razão forte que se prendia na mesma avaliação dos munícipes, com um défice de 

diálogo.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que surgiram depois algumas queixas ou prejuízos particulares, que se 

prendiam com as condições de lama no inverno e pó no tempo seco, outras com problemas 

com a eletricidade na altura do Natal de fim de ano, outros também com problemas de 

acessibilidades, que de facto tiveram vários prejuízos nos seus negócios, entre outras situações 

foram as mais destacadas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que queria dizer e reconhecer e agradecer a atenção do Sr. Presidente da 

Câmara pela atenção despendida sobre esta matéria, desde que foi solicitado por si, para 

prestar esclarecimentos sobre o assunto, culminando com o convite que fez a todos os 

Elementos da Assembleia Municipal para in loco e de viva voz, dar algumas explicações acerca 

do que já aconteceu, porque é que aconteceu, porque é que teve que acontecer e o que é que 

ainda vai acontecer ou pode acontecer, e o que pode acontecer sem estar previsto. ---------------  

 ----------- Disse ainda, que no seu entendimento o Sr. Presidente da Câmara disse e bem que 

uma obra com a dimensão que tem a obra da Alameda no local por onde passam e vão passar 

infraestruturas, onde há prédios em propriedade horizontal com muitos munícipes que 

necessitam de água que tem que ser ligada e desligada com obras a decorrer em simultâneo. -  
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 ----------- Disse ter referido este pormenor, para dizer a todos os presentes que é uma obra de 

grande complexidade e que deve ser entendido como tal, não é uma banalidade. -------------------  

 ----------- Acrescentou que todos sabem que o desenvolvimento tem um preço e sempre que 

esse preço resulta num benefício maior é positivo e que então vale a pena proceder a esse 

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

 ----------- Disse que compreende todos aqueles que já sofreram, estão a sofrer e possam vir a 

sofrer prejuízos e ou danos com a obra da Alameda, que conjuntamente com o Sr. Presidente e 

todos os serviços técnicos da Câmara continuem a trabalhar todos os dias para que esses 

problemas possam ser ultrapassados. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que o Sr. Presidente nunca regateou esforços para receber e conversar com 

todos aqueles que o solicitaram e as pessoas não se devem imiscuir disso mesmo, quando têm 

problemas devem solicitar esclarecimentos, devem dar sugestões, envolvendo-se no processo 

para tentar ultrapassar os problemas da melhor forma, se uma vez não for o suficiente que seja 

uma, duas ou três vezes, quantas forem necessárias. -------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que com trabalho, dedicação e persistência e depois com bom senso 

pode-se resolver as coisas. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que lamentavelmente e tristemente algumas vezes não se consegue resolver 

os problemas a nosso contento, diz que não tem duvidas, porque é realista e pragmático que se 

calhar algumas das situações que existem, de desagrado, de prejuízo não vão poder ser 

resolvidas favoravelmente de encontro aos cidadãos. --------------------------------------------------------  

 ----------- Reforçou que numa obra da dimensão da Alameda de Oliveira do Bairro é muito difícil, 

se não caso único, conseguir-se chegar ao fim encontrando e defendendo o interesse e o bem 

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

 ----------- Disse compreender que é muito desagradável e revoltante para quem sofre algum 

prejuízo mas por vezes assim tem de ser, e se o desenvolvimento é desejável por todos, 
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corresse o risco que nesse processo de desenvolvimento alguém possa perder. --------------------  

 ----------- Deseja e espera que quem tem a perder perca o mínimo possível, pensando também 

que é nesse sentido que o Executivo tem vindo a trabalhar e vão com certeza continuar a 

trabalhar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que nenhuma parte deve desistir, todos devem lutar e defender a sua parte até 

ao fim, tendo bem presente que por vezes o ideal é inatingível, por vezes o ideal é o tópico, 

portanto deve-se ser mais realista, mais pragmático e se não se poder atingir o pleno se se 

atingir metade ou três quartos já não será tão mau. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Em tom de conclusão disse que foi este o tipo de enquadramento que achou 

importante para o debate.---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para concluir disse que conhecia a intervenção já feito na referida obra, mas por 

partes, informou que ainda nunca tinha percorrido a alameda desde os Bombeiros até à Escola 

Secundária, achando por isso que foi em boa hora que o Sr. Presidente da Câmara fez o 

convite porque permitiu a todos de uma forma abrangente e global. -------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que para quem conhecia Oliveira do Bairro, os espaços e as ruas que 

existiam, não eram do século XX eram do século XIX e seria bom que as pessoas não se 

esquecessem disso, é passar de algumas partes da via do século XIX para o século XXI, o que 

obrigatoriamente tem constrangimentos, exige muita intervenção, muitos negócios, muitos 

acordos, que sabe serem mais de 230. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que se em 230 acordos e negócios, só existem problemas com 30, disse 

que em sua opinião era um resultado brilhante. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Defende que também é importante ouvir as minorias, porque são concidadãos com os 

mesmos direitos, mas alerta-los também que nem tudo pode ser satisfeito, mas tudo o que 

poder ser satisfeito deve sê-lo. --------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Apelou a todos que compreendam o raciocínio, porque acima de tudo e depois do 

interesse particular está o interesse público e todos têm que pensar que além de nós existem 

os outros, tendo alguns trabalhado para ter alguma coisa e outros não fizeram coisa nenhuma 

logo não podem ser tratados ambos da mesma forma, mas ambos devem ter sidos em linha de 

conta. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Afirmou que de facto Oliveira do Bairro vai ficar com uma obra notável, com uma obra 

que verdadeiramente dá a cidade, com legitimidade a vivência de um meio urbano e citadino, e 

todos têm que colocar acima de tudo o bem comum e a qualidade de vida de todos. ---------------  

 ----------- Acrescentou que na defesa do bem comum, da liberdade de se defender, criticando 

até os outros, disse ter resolvido por tudo o que foi dito, agendar para a presente Assembleia 

Municipal, para em local próprio demonstrar de forma inequívoca que a Assembleia Municipal 

está empenhada em tudo aquilo que é feito no concelho, para que tudo o que é feito seja feito 

da melhor forma, com os concidadãos para bem de todos. -------------------------------------------------  

 ----------- De seguida deu o uso da palavra aos Membros da Assembleia que assim o 

desejassem. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO BARATA – entregou a sua intervenção por escrito, a qual passo a transcrever 

na sua integra: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “A construção da Alameda é uma obra cujo processo de execução no terreno e 

mesmo os procedimentos anteriores a essa fase, significaram e, ainda significam, um volume 

muito relevante de transtornos e de dificuldades e, até mesmo, de prejuízos, à população da 

sede do Município e, muito particularmente, aos munícipes que habitam ou que desenvolvem a 

sua atividade profissional na zona de intervenção da obra. -------------------------------------------------  

 ----------- Sem querer particularizar num ou noutro caso especifico importará elencar aqui 

algumas das preocupações que são transversais à obra e que são recorrentes naquilo que os 

munícipes nos vão transmitindo de uma ou de outra forma. ------------------------------------------------  
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 ----------- Faço aqui um ponto prévio para esclarecer que a reflexão e os esclarecimentos que 

pretendo obter abordarão a obra como um todo. Não farei uma abordagem pontual ou particular 

de um ou outro caso específico. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não o farei por entender que o nosso papel é discutir as opções da obra no seu todo e 

não as suas situações pontuais e/ou individuais. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Importará ainda sublinhar, também como ponto prévio, que todas as questões que 

aqui vou abordar já foram respondidas e esclarecidas pelo Sr. Presidente durante a visita à 

obra da Alameda que o executivo promoveu antes desta assembleia (aproveito também para 

cumprimentar o Executivo Municipal por mais esta iniciativa e que é, em si mesma, mais uma 

prova da disponibilidade que demonstraram no tratamento desta matéria), mas continuando, 

dizia eu que, durante a visita à obra, foi respondendo, sem exceção, a todas as questões 

apresentadas pelos membros desta Assembleia. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas, mais importante que os esclarecimentos dados aos membros da Assembleia 

serão que esses esclarecimentos cheguem aqueles para os quais são mais relevantes, à 

população, afinal é também para isso que aqui estamos. ---------------------------------------------------       

 ----------- É fundamental que sejam dadas e que sobretudo tais esclarecimentos cheguem a 

quem devem chegar, a todas as pessoas que lidam diariamente com esta realidade que tantos 

constrangimentos e incómodos causam. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Avançando para as questões: ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A primeira questão para a qual gostaria de ouvir o Sr. Presidente é a seguinte: ----------  

 ----------- Quais são as razões que levam ao desmultiplicar de intervenções ao longo de toda a 

área de implantação da futura Alameda da Cidade sem que as ditas intervenções anteriores 

não estejam definitivamente concluídas? -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Porque não se está a realizar a obra por troços delimitados onde seria feita a 



 

Sessão da Assembleia Municipal Ordinária de 14.09’12  36|128 

intervenção até à sua conclusão e depois se passaria para o troço seguinte até á conclusão 

final? ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Digo isto por ser fácil perceber que se assim tivesse sido possível proceder as 

questões relacionadas com os condicionalismos associados à mobilidade na zona 

intervencionada seriam significativamente melhores. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Esta questão é tanto mais pertinente quando todos temos a noção que a intervenção 

de fundo da zona central da Alameda ainda está para iniciar e a questão que se coloca é a de 

saber se tal intervenção terá início sem que as duas extremidades estejam concluídas. -----------  

 ----------- Outra questão para a qual gostava de ouvir o Sr. Presidente é a das zonas 

envolventes e particularmente os espaços de lazer. Porque não se terminam esses espaços de 

imediato? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Esta minha reflexão tem subjacente a ideia que, se esses espaços estivessem 

completamente requalificados, teríamos substancialmente reduzido o impacto visual e mesmo 

reduzida também a quantidade de poeiras e barreiras físicas colocadas aos nossos munícipes.  

 ----------- Outro aspeto que é reiteradamente repetido pela população prende-se com a 

comunicação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sendo mais concreto, existem queixas por parte da população em relação a um 

eventual défice de comunicação. A informação e os esclarecimentos não estarão a chegar às 

pessoas. No que às especificidades dos trabalhos em curso e dos seus respetivos 

condicionalismo diz respeito, mas também em relação aos processos negociais. --------------------  

 ----------- Gostaria de ouvir o Sr. Presidente sobre este aspeto e, sabendo que podemos contar 

sempre com a sua disponibilidade e compreensão, gostaria ainda de lhe solicitar, além dos 

esclarecimentos, que tudo fizesse para melhorar os esforços que sabemos existirem no sentido 

de fazermos mais e melhor nesta matéria tão delicada e tão sensível para a população. ----------      
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 ----------- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Todos reconhecemos as dificuldades e os muitos constrangimentos provocados pela 

obra da Nova alameda da Cidade. Todos nós e, particularmente o executivo Municipal, bem 

como o seu Presidente, entendem as preocupações, os problemas e mesmo as perdas 

financeiras que esta obra representa para a população, sobretudo numa altura em que a 

situação do pais já cria, por si só, profundas dificuldades às pessoas e aos seus negócios e que 

tal situação só veio agudizar. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Todos, sem exceção, reconhecemos que é importante procurar diminuir o impacto 

negativo inerente a uma intervenção desta dimensão. Estou certo que depois desta assembleia 

mais será feito, para além do que já foi, neste sentido. -------------------------------------------------------  

 ----------- Permitam-me, no entanto, que aqui também me refira a alguns aspetos desta obra que 

será de elementar justiça que se façam. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Obra da Nova Alameda da Cidade representa, atualmente, um problema e uma 

dificuldade para os munícipes mas a verdade é que, é também, a mais significativa, a mais 

estruturante a mais profunda obra feita, na sede deste nosso Município, de que há memória. ---  

 ----------- O seu grau de complexidade, associado à sua localização e, sobretudo ao número 

muito significativo de equipamentos subterrâneo que ela encerra e cuja existência e 

funcionamento, pelos serviços que garante aos munícipes, não poderia ser posta em causa (e 

não foi) teria sempre como consequência muitos dos constrangimentos que tem causado. -------  

 ----------- Falamos da água, do saneamento, da fibra ótica, das condutas de gás, do telefone, da 

televisão e da eletricidade. Tudo bens e serviços que são importantes para todos e que a 

implementação da obra tenta não por em causa. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Sublinho, a título de exemplo, que foi renovado toda a rede de saneamento da zona 

de intervenção, que é a mais antiga do nosso Município, e que se vê com esta intervenção 

renovada, facto que será uma mais-valia para os moradores. ----------------------------------------------  
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 ----------- Importará também sublinhar que, terminada a obra, todos os residentes confinantes 

com a Alameda verão significativamente melhorada toda a zona, com evidentes mais-valias 

para a qualidade de vida e mesmo para a valorização do seu património em função da óbvia 

valorização que tamanha obra representa para aquela zona e para os que nela habitam. ---------  

 ----------- Falamos de um projeto corajoso, visionário e estruturante. Uma obra que mudará a 

imagem e mais do que isso, a qualidade e o valor da nossa sede de Concelho. ----------------------  

 ----------- Não quero com isto desvalorizar os constrangimentos que são penosos, dolorosos e 

significativos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O que quero é sublinhar que, embora longos e penosos, são temporários. ----------------   

 -----------  E que as mais-valias, a valorização que a obra, depois de concluída representará 

para todos e particularmente para os confinantes, essa será uma valorização para o tempo e 

estará longe de ser temporária. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Numa frase, que os constrangimentos serão temporários, as mais-valias e a 

valorização essa será definitiva. ------------------------------------------------------------------------------------    

 ----------- Dizer também, por ser justo, aqui referir que este Executivo está a investir na sede de 

Concelho a um nível sem paralelo. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sem paralelo, em termos de valores de investimento e estamos a falar de um valor de 

investimento, nesta freguesia, como também e, sobretudo, em valor acrescentado. 

Investimentos que muito dignificam o nosso Município mas, particularmente, a sua sede de 

concelho e a freguesia que lhe dá o nome. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Estou a falar da Alameda da Cidade (5.5 M) mas não só, da casa da Cultura (4,5 M) e 

do Pólo Escolar (que foi o primeiro) isto dentro do perímetro da Cidade de Oliveira do bairro. 

Depois temos ainda o Pólo Escolar de Vila Verde (os dois 6 M) e até mesmo o Espaço 

Inovação (6 M), ambos em Vila Verde e portanto na freguesia de Oliveira do Bairro. ---------------  
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 ----------- Peço a todos e particularmente aos munícipes da Freguesia de Oliveira do Bairro que 

façam o seguinte exercício. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Que se recordem de Oliveira do Bairro, cidade e freguesia, antes do Sr. Mário João 

ser Presidente, antes do PSD ser poder: -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Recordem o edifício público como era, imaginem a casa verde como estava, imaginem 

as escolas que tínhamos… a estrada que atravessava a cidade onde hoje cresce a Alameda, 

recordem-se a entrada poente ou da rua São Sebastião, por exemplo. ---------------------------------  

 ----------- Agora imaginem Oliveira do Bairro no final deste mandato:-------------------------------------  

 ----------- Alameda da cidade, as escolas primárias requalificadas (200 mil), a casa verde 

requalificada (220 mil), o edifício público requalificado (250 mil), a entrada poente (250 mil), a 

rua de São Sebastião (550 mil, fora terrenos) Casa da Cultura ao nosso dispor, dois Pólos 

escolares e até o Espaço Inovação. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Estamos a falar de um investimento global, só nas obras que aqui elenquei, que 

ultrapassa os 23 milhões de euros em dois mandatos, … ---------------------------------------------------  

 ----------- Estamos a falar de um investimento sem precedentes nesta freguesia e nas pessoas 

que nela habitam… -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Estamos a investir muito na nossa terra…estamos a valorizar muito a nossa terra e a 

população que nela habita…  ----------------------------------------------------------------------------------------    

 ----------- Os constrangimentos existem, devem ser diminuídos, mas vão terminar… A obra, 

essa fica e essa vai perdurar…” ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – começou por agradecer a disponibilidade do Presidente da 

Câmara pelo convite que fez para visitar a obra de uma ponta á outra e dai dar a oportunidade 

a todos de conhecer a obra como um todo a sua grandeza, dimensão e complexidade que os 

membros da Assembleia já conheciam de outro tipo de reuniões, tanto da Assembleia Municipal 
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como de outras sessões mais restritas. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Câmara, disse que todos entendem a questão da 

complexidade, também se entende a questão da obra não poder ser feita por fases, dadas as 

questões das redes de saneamento, águas e a aposta da Câmara para que seja possível aos 

munícipes continuarem a ter os serviços de eletricidade a fibra ótica, entre outros.------------------     

 ----------- Disse que no entanto, se nota desde o princípio e o que a população tem demonstrado 

no ponto de vista mais crítico da obra, é realmente o que foi referido pelo seu colega líder de 

bancada do PSD, a parte da comunicação.----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que não considerava a parte da comunicação deficitária, mas sim anormal 

porque quando alguém quer fazer obras em sua casa ou em sua propriedade, tem de pelo 

menos informar a Câmara Municipal, tenha a mesma de proceder á autorização ou não, todos 

têm o dever de informar o município. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que no caso concreto da Alameda, o Presidente da Câmara é o dono da obra, 

está a executar a obra e para isso terá de informar os vizinhos, neste caso, todas as pessoas 

que têm propriedades e negócios, para além de serem informadas entra-se um pouco em 

política e a política é ganhar eleições e ter aliados do lado do eleitorado e ninguém faria melhor 

serviço que não as próprias pessoas que vão ser as primeiras interessadas na obra. --------------  

 ----------- Referiu que no caso em concreto, as pessoas estão a ser prejudicadas nos seus 

negócios, nas suas vidas e não têm informação necessária para poderem interiorizar que será 

mais um ano ou seis meses, mas daqui a uns tempos vão ter as valências á sua disposição. ---  

 ----------- Disse que já ouviu várias vezes que o Presidente da Câmara está sempre disponível 

para ouvir as pessoas, dirigindo-se ao mesmo, referiu que se tem conhecimento da sua 

disponibilidade para receber as pessoas quando as pessoas acham que têm de o fazer, ou 

quando o Presidente da Câmara entende que as pessoas têm de o fazer, mas o sentido deveria 

ser o inverso, as pessoas deviam saber desde o início tudo o que iria ser feito, tendo em 
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atenção que os imprevistos acontecem. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se aos presentes disse que esquecessem a questão do Presidente da 

Câmara apresentar o projeto atual da alameda, porque o mesmo sempre dirá desde o princípio 

e continuara sempre a dizer que o projeto é o mesmo, não podendo dizê-lo de outra forma, 

porque na hora em que o fizer terá que pedir ao mais centro para aprovar o novo projeto, 

suspendendo assim os pedidos de pagamento, as obras podendo mesmo ser cortadas 

comparticipações. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu assim que o Presidente da Câmara nunca irá apresentar um novo projeto, 

continuará a dizer que as alterações que obviamente forem surgindo, serão adaptações ao 

projeto e do ponto de vista da gestão, disse que será a atitude mais correta. -------------------------  

 ----------- Referiu que na presente semana leu no Jornal da Bairrada, uma notícia sobre o 

inquérito que a ACIB fez aos comerciantes da zona de intervenção da Alameda, em que de 75 

inquéritos só foram recolhidos 41 e o que o chocou neste inquérito e que foi publicado é que 

85% responderam que não foram devidamente informados sobre o projeto da alameda e o mais 

triste é que quase metade das pessoas que responderam acreditam que as obras trarão 

benefícios, sendo que 30% das pessoas inquiridas não acreditam. --------------------------------------  

 ----------- Reforçou que há pouco diálogo e a forma como ele é feito não elucida as pessoas 

diretamente interessadas na alameda, sugerindo ao Presidente da Câmara que melhore a este 

assunto, porque como servidor deve servir e neste aspeto está a falhar, mas acredita que seja 

melhorado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ----------- Referiu que como já tinha sido dito pelo Presidente da Mesa, se o Presidente da 

Câmara conseguiu que de 230 cedências 200 já estavam resolvidas, faltando só 30 sendo que 

uma ou outra não se consiga chegar a acordo de forma alguma, acredita que com mais e 

melhor diálogo possam algumas situações serem resolvidas. ----------------------------------------------  

 ----------- Disse que na notícia do Jornal da Bairrada, é referido que o Presidente da Câmara 
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após reunião com a direção da ACIB, disse que depois de alguns atrasos as obras não 

terminariam em novembro de 2012, como estava previsto, mas que contava que a data para a 

conclusão das mesmas, apontava para o primeiro trimestre de 2013, no entanto a informação 

dada pela atividade municipal, na listagem dos compromissos plurianuais refere que há um 

novo contrato assinado, nova alameda da cidade execução física de contratos de cedência, 

com a data de contrato de 24 de Maio de 2012 e tem um prazo de 12 meses, terminando assim 

o prazo no segundo trimestre do ano de 2013. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Fez referência ainda a um outro contrato, nova alameda da cidade execução de 

baixadas de eletricidade e telecomunicações no interior do espaço privado, sendo a data do 

contrato de 20 de Junho de 2012, tendo também a duração de 12 meses, terminando assim 

também no segundo trimestre de 2013. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou o Presidente da Câmara se daqui a alguns meses iria dizer que a obra só 

terminará no final do segundo trimestre do ano de 2013. ----------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que era uma informação importante e era uma informação necessária a dar á 

população e ás pessoas que estão ou que dizem que vão ser prejudicadas. --------------------------  

 ----------- Sugeriu que os projetistas, os técnicos se deslocassem pessoalmente aos 30 casos 

que faltam resolver, para explicarem ás pessoas detalhadamente o que está para acontecer no 

decorrer da obra, tentando chegar a acordo entre si e deveriam ser também francos nos 

prazos. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse concordar com o que foi dito pelo seu antecessor, Nuno Barata no que diz 

respeito á alameda ser uma obra com o maior impacto na cidade de Oliveira do Bairro e do que 

viu afirmou que vai ficar bonito, mas as pessoas que têm o seu negócio nas imediações da 

alameda as pessoas que vivem nas imediações da alameda é que têm que estar satisfeitas e é 

que têm que achar que vai ficar bonito e funcional. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Fazendo referência ainda ao inquérito realizado, disse que quando questionados 
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sobre o que fosse feito para minimizar os efeitos negativos atuais, as quatro principais medidas 

anunciadas foram; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1ª Maior celeridade na execução das obras; --------------------------------------------------------  

 ----------- 2ª Iniciar um troço e só depois desse concluído avançar para outro, já foi visto que não 

é possível por questões técnicas inclusivamente por continuação de prestação dos serviços aos 

munícipes e aos clientes dos comércios; -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3ª Maior informação relativamente ao projeto e á sua execução, disse que esta era 

uma medida que nunca deveria ter sido anunciada pois deviam ser os munícipes residentes 

nas imediações da alameda quem melhor poderia dizer e saber o que se passa na obra; ---------  

 ----------- 4ª Desenvolvimento de medidas de apoio aos comerciantes no sentido de compensar 

relativamente aos impactos negativos das obras, referiu que leu no Jornal da Bairrada que o 

Presidente da Câmara está a ponderar de que forma é que isso poderá ser feito ou se será 

possível.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO OLIVEIRA – começou por dizer que gostaria de ter o mesmo poder de 

diálogo ou de forma de comunicação que tem o Ministro das Finanças Victor Gaspar, no falar 

calmo, serenamente, pausadamente mas confessou que não sabe ser politicamente correto e 

que ia transmitir de uma forma muito própria aquilo que alguém que vive os problemas da 

avenida viria dizer.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Entregou a sua intervenção por escrito, a qual passo a transcrever na sua integra; -----  

 ----------- “Começarei por referir que muita tinta tem corrido acerca deste assunto e muita mais 

vai ter que ser gasta, para memória futura da “tragédia que se abateu sobre os comerciantes e 

residentes da futura Alameda ou nova Alameda, da cidade de Oliveira do Bairro”, fazendo um 

pouco de história. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Todos se recordam que o primeiro projeto da ALAMEDA, foi anulado por falta de 
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submissão a discussão pública…começou mal, depois de ultrapassado este “lapso” legal, 

nasce o projeto da “NOVA ALAMEDA” da cidade, cuja adjudicação se conclui Julho de 2010 

com a entrega da obra em Novembro de 2010, cujo prazo de execução termina em Novembro 

de 2012.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Todos os Oliveirenses e nomeadamente a bancada do Partido Socialista, aplaudiram 

esta obra “emblemática” para a cidade, a ter início na rotunda do LIDL e términos na Escola 

Secundária de Oliveira do Bairro, com um cumprimento de “três quilómetros” com um custo de 

“seis milhões de euros”…vamos-lhe chamar uma obra colossal, com um custo colossal por 

metro quadrado e agora passamos aos factos e á realidade desta “Obra”… --------------------------  

 ----------- Os cerca de 1300 interessados e ditos beneficiários desta obra, têm sido severamente 

castigados, diremos até martirizados através das atitudes e procedimentos menos claros por 

parte deste executivo, nomeadamente o senhor presidente com a cumplicidade do Sr. vice-

presidente e podemos afirmar com toda a certeza, que mesmo depois da obra inaugurada “ uns 

meses antes das próximas eleições autárquicas, pois claro…Uma vez que o cronograma que 

nos cedeu é financeiro e não o dos trabalhos”, os prejudicados e os enganados, jamais 

esquecerão “os carrascos” para não ser mal interpretado, no dicionário diz: Sujeito cruel; 

Pessoa que não responde ao que lhe é perguntado”. --------------------------------------------------------  

 -----------  A crueldade provém do “EU POSSO, MANDO E QUERO”, se não for a bem, vai a 

mal…escolham, não vai ser acabada a obra dentro do prazo…esperem sentados. -----------------  

 ----------- O Sr. presidente do executivo, abriu as portas da sala de reuniões do seu gabinete, 

aos cidadãos que se sentissem prejudicados, “ELES PERGUNTAM-LHE PELOS ALHOS E O 

SENHOR RESPONDE-LHES COM BUGALHOS”, argumentando que tem plena confiança nos 

seus técnicos…à moda do nosso teatro revista “Eu expilico o senhor cumpilica”, senão 

vejamos:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  1. As pessoas afetadas, não necessitam de serem engenheiros civis, para 
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perceberem que passadeiras imediatamente a seguir a uma rotunda, causam constrangimentos 

de trânsito na circulação dessa rotunda, que à frente do Hotel Paraíso, um equipamento digno 

de ser respeitado pelo executivo e todos nós, vai haver dificuldade em estacionar um autocarro 

junto à receção do único Hotel da cidade, quanto mais quatro ou cinco que ás vezes lá tem que 

parar para com calma e segurança deixar sair os nossos visitantes, que pretendem visitar a 

cidade e criar riqueza para o nosso Concelho; o separador central que vai criar situações 

aberrantes, tais como para a operacionalidade e mobilidade da GNR, dos clientes do nosso 

comércio e dos residentes na Alameda que vão ter que meter mais uns quilómetros nos seus 

automóveis, para parar a carregar as suas compras ou entrar nas suas garagens, tendo 

necessariamente que ir à próxima rotunda fazer a inversão de marcha “A Gasolina ou o gasóleo 

estão cada vez baratos e por isso podemos dar-nos ao luxo de andar a passear alameda acima 

alameda a baixo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Todos nós sabemos que uma só via para cada lado e com separador vai provocar 

uma tentação natural em ultrapassar os 50 Kms hora, permitidos por lei, onde e de que forma 

está acautelada a segurança dos peões, nomeadamente das nossas crianças e idosos que 

estão na expectativa de desfrutarem de umas boas caminhadas, por baixo da sombra dos 

“ÁLAMOS”, e a ciclo via vai conviver pacificamente com a segurança dos peões? ------------------   

 ----------- Os deficientes em cadeira de rodas e os invisuais, também podem por lá passear, 

tendo a certeza que nos três quilómetros, não terão que ser ajudados ou guiados no seu 

percurso? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ----------- Sr. Presidente que nos tem a dizer sobre as “famosas Ilhas ecológicas”, afinal quantas 

são?-----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Será que o executivo não está ainda a tempo de construir um túnel de aspiração 

automática para os ligar diretamente a uma central de tratamento de resíduos sólidos, sente-se 

que as coisas mudam de um dia para o outro, aceitamos as que melhoram a funcionalidade e 
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mobilidade da Alameda, contudo algumas delas, tem provocado danos morais e físicos, a 

pessoas que de boa fé assinaram o “DESIGNADAMENTE”, perguntamos porque é que nunca 

foi colocado num mupy o projeto da Nova Alameda? ---------------------------------------------------------  

 ----------- Porque é que nunca foi criado um “gabinete de crise”, para interligar o executivo, o 

dono da obra, a ACIB, ANOB, Junta de Freguesia, os comerciantes e os residentes, a fim de 

evitarem todos os prejuízos mais que provados e comprovados? -----------------------------------------    

 ----------- 2. Sr. Presidente, existem meios para ressarcir os prejuízos destes cidadãos 

Oliveirenses, chame conselheiros competentes e deixe o “SEU PODER” para trás, faça 

somente uso da “AUTORIDADE” que lhe foi conferida pelo eleitorado. ---------------------------------  

 ----------- Pela informação que temos em nosso poder, o Pingo Doce de Oliveira do Bairro, já 

tem a sua contrapartida, porque já tem negociado com o executivo o licenciamento para umas 

bombas de gasolina, e o Intermarché e todo o nosso comércio tradicional? ---------------------------   

 ----------- Porque não criar uma linha de crédito, uma vez que o inquérito posto a circular pela a 

ACIB ainda não teve nenhum valor prático junto do executivo. --------------------------------------------  

 ----------- 3. Perguntamos, para ultimar esta nossa primeira intervenção sobre este assunto, que 

negativamente tem mexido tanto e diretamente com os comerciantes, habitantes da Nova 

Alameda, mas também com todos os Oliveirenses e visitantes da cidade, solicite aos seus 

técnicos e assessores para estarem mais atentos aos “falsos” sentidos proibidos na futura Nova 

Alameda, recomendamos vivamente ao Sr. Presidente que ouça as pessoas, não com sorrisos 

irónicos, mas com a particular atenção e preocupação que cada um merece, porque o choro 

que eu já senti, me transmitiu a sua falta de sensibilidade e humildade perante a agonia de um 

futuro que se adivinha muito austero e dramático para essas pessoas, que tudo investiram para 

dignificar esta cidade e produzir riqueza através dos seus impostos e taxas camarárias, no 

mínimo merecem o respeito de serem ouvidas com dignidade. --------------------------------------------  

 -----------  4. Para finalizar, a bancada do Partido Socialista pergunta, se houver um qualquer 
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acidente ou interrupção de trânsito forçada ao longo da Nova Alameda com separador central, 

existem alternativas para rapidamente inverter o sentido de marcha dos veículos automóveis 

ligeiros ou pesados ou desviar o trânsito, de todos aqueles que ali transitem nesse momento? 

 ----------- Tenho Dito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

. ---------- JORGE GRANJEIA – disse que depois das intervenções anteriores pouco já há a 

dizer, tendo sido aflorado a maioria dos problemas, constrangimentos e tudo o que a Alameda 

está a gerar no concelho de Oliveira do Bairro. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse concordar que é uma obra complexa, que de facto traz transtornos a todas as 

pessoas que limitam com a própria alameda, é certo que as obras têm que ser executadas mas 

recomenda ao Executivo que se empenhe no sentido de resolver os problemas das minorias ou 

dos que são afetados, como comerciantes e pessoas que ali vivem, porque para o bem comum 

de muitos não deveria haver prejuízo de poucos. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que acredita que com boa vontade a Câmara Municipal, conseguirá 

ultrapassar e pensar sempre na melhor forma de poder gerir uma obra tão complexa. -------------  

 ----------- Acrescentou que o Executivo deveria informar as datas previstas em cada troço para o 

seu início e o fim previsto, para que as pessoas que sofrem as consequências da obra saibam 

porque tempo se prolonga a mesma. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que de facto e como já foi anteriormente referido, os constrangimentos passam 

e as obras ficam, mas como Membro da Assembleia e Oliveirense, tem algum receio no futuro 

que para todas as obras as pessoas irão passar por alguns constrangimentos. ----------------------  

 ----------- Deu como o exemplo as obras que foram feitas no país e que agora quem está a 

pagar a fatura são os Portugueses, disse que o Executivo tem a legitimidade de fazer as obras 

a que se propõe mas que tem olhar para ao futuro, daquilo que poderá acontecer. -----------------    

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 
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SANTOS – 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 iria ser politicamente correto mas sobretudo 

educado, como tem sido o seu timbre. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que as pessoas que vivem nas grandes cidades, são punidas e vivem 

diariamente uma grande tragédia porque para entrarem em suas casas têm que circular um 

quarteirão ou uma avenida sem poderem inverter a marcha. -----------------------------------------------  

 ----------- Afirmou que a cidade de Oliveira do Bairro, tem crescido vai continuar a crescer e um 

dos maiores contributos e decisivos para continuar a crescer é a grande obra e o grande 

investimento que é construção da alameda. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que com todo o respeito por todos os munícipes, por todos os contratempos que 

são criados, no estudo que foi feito pela ACIB as respostas obtidas á pergunta “As obras da 

alameda têm trazido problemas para a sua atividade comercial?”, só 83% responderam que 

sim, o que causou estranheza da sua parte, estando a contar com 100% das respostas que 

sim, afirmando que no decurso da obra, é normal que sejam criados contratempos. ----------------    

 ----------- Referiu que foram entregues 75 inquéritos, só foram preenchidos e entregues 41e 

seguramente dos que se evidenciam maiores preocupações com a vivência diária, quanto aos 

restantes ou não se revêm ou têm um entendimento diverso e só isso alteraria por completo o 

resultado do inquérito, mas cada um faz a leitura do mesmo como entende. --------------------------  

 ----------- Respondendo á questão do Membro da Assembleia Nuno Barata, porque não por 

troços, disse que a bancada do CDS tem os conhecimentos todos porque é que de facto não 

pode ser feito por troços e que foi dito também na própria intervenção do Membro da 

Assembleia que são muitas infraestruturas com antiguidades, tecnologias e serviços diferentes, 

armários de eletricidade e caixas de saneamento e encaminhamento em pontos diferentes, 

sendo o mais simples visto por cima, o que causa mais transtornos e provoca a morosidade 
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prevista aquando da adjudicação do projeto, são as intervenções atrás referidas. -------------------  

 ----------- Esclareceu que por diálogo se subentende a conversa entre duas ou mais pessoas e 

não apenas uma a falar, subentende também que se ouça e subentende que para evoluir tem 

que haver cedência e compreensão de uma das partes e não partir de uma posição e não 

ceder rigorosamente nada. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que com todo o respeito por todos os munícipes, todos os particulares, 

comerciantes e concidadãos apelou ao respeito pela atividade desenvolvida em prol de todos, 

ainda que nem sempre do agrado de todos.---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á questão “Se teria início no centro, sem finalizar os outros troços”, 

esclareceu que sim era verdade, tendo início marcado para a semana seguinte, á realização da 

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

 ----------- Relativamente á questão da comunicação, disse que a mesma tem sido muita e 

quando foi referido que os particulares têm que comunicar as suas obras á Câmara, concordou 

com a afirmação, acrescentando que vêm pedir as respetivas licenças e lhes é concedido um 

prazo, não tendo que dizer quando é que vai iniciar a obra. ------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que se for previsto que a obra não seja concluída dentro do prazo 

inicialmente dado, poderão pedir a prorrogação do mesmo, essa prorrogação pode ser pedida 

por várias razões de conjuntura, financeiras, empreiteiros… -----------------------------------------------  

 ----------- Pediu que todos imaginassem o que é a Câmara Municipal lidar com milhares de 

pessoas, centenas de famílias no centro de uma cidade. ----------------------------------------------------  

 ----------- Agradeceu as palavras dadas pelo Presidente da Assembleia Municipal, pelas 

palavras que proferiu no início deste ponto, dizendo que em nome do Executivo sentiu mais 

uma vez que vale a pena trabalhar em prol do desenvolvimento da cidade e do concelho de 

Oliveira do Bairro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Concordou com as palavras do Presidente da Assembleia Municipal, quando disse 

que era passar do século XIX para o século XXI. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao agradecimento ao convite por parte do Membro da Assembleia 

André Chambel, esclareceu que o fez convicto de que seria correto da sua parte fazê-lo, disse 

que o poderá repetir porque entende que é útil. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á intervenção do Membro da Assembleia Acácio Oliveira, no que diz 

respeito ás palavras usadas quando disse que a comunicação não foi deficitária mas sim 

anormal, disse que todos falavam português, são todos normais e todos têm um nível de 

inteligência suficiente para se entenderem e se houver dúvidas devem ser esclarecidas. ---------  

 ----------- Sobre os contratos de cedências, que não o contrato da alameda mas os contratos 

acessórios necessários para a execução da obra, disse que bom vai ser deixar de ver os fios 

pendurados para as baixadas, que enriquecimento vai ter para cada concidadão na obra. --------  

 ----------- Acrescentou que os prazos de calendário e de contrato não têm que ir 

necessariamente até ao fim, mantém assim o que já tinha referido, o que está aprovado em 

reunião de Câmara com os devidos fundamentos legais é que a obra da alameda, termine em 

Fevereiro, ou seja no primeiro trimestre, não tendo nenhuma razão para proceder a nenhuma 

alteração relativamente ao prazo. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu ainda que todos os dias o Executivo circula e está todos os dias com os 

munícipes, mas a Câmara não tem só as obras municipais, tem as obras particulares, as 

questões sociais, as questões de educação, iniciativas e eventos e tudo isso em promoção, 

divulgação e notoriedade do concelho. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Garantiu que o maior contributo que a Câmara está a dar, vai direitinho para a área do 

turismo, á que saber gerir, á que saber aproveitar as oportunidades, beneficiar delas e não tudo 

fazer no sentido inverso. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto aos estacionamentos, disse que teve oportunidade de dizer, no local durante a 
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visita, tudo o que tinha a referir sobre essa matéria, não tendo mais nada a acrescentar. ---------  

 ----------- Desejou que venham muitos autocarros para Oliveira do Bairro, garantiu que não 

faltarão estacionamentos para os mesmos, acrescentou que não existe um tacógrafo em 

Oliveira do Bairro, nem perspetiva que seja necessário colocar os mesmos tão depressa, 

apesar de acreditar no crescimento e desenvolvimento de Oliveira do Bairro e de tudo fazer 

liderando o Executivo para que isso aconteça. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao inquérito da ACIB, disse não achar chocante, nem as respostas são 

chocantes porque os munícipes têm estado em sucessivas reuniões públicas ou privadas, em 

que perguntam e ouvem respostas, em que o Executivo sempre se disponibilizou para que 

após as reuniões, caso assim seja entendido, para se falar sobre um assunto ou outro mais 

direto e particular. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que na última reunião de Câmara publica, foi referido que quem assim o 

entendesse poderia ficar e não ficou ninguém, mas a disponibilidade do Executivo é sempre 

reafirmada, pretendendo esclarecer tudo e todos. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que o Executivo não iria abrir negócios de negociações fechadas, mas há 

momentos em que não se pode esperar mais, mas com a convicção plena de que tudo se fez 

pelo melhor da cidade e para que não ficasse assim como está. ------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Membro da Assembleia Acácio Oliveira, disse que sobre a questão de 

uns meses antes do ato eleitoral ou não, referiu que não tinha nada a dizer sobre essa questão, 

estando na vigência do contrato da empreitada que teve um inicio e como é lógico vai ter um 

fim. ------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre o separador central, durante a visita disse que na frente da GNR, vai haver um 

rebaixamento no separador para que a GNR não tenha que ir á rotunda Norte quando quer ir 

para Sul, então só a GNR poderá passar o separador central. ---------------------------------------------  

 ----------- Disse que contrariamente ao que já foi dito, a obra privilegia as pessoas, o comércio, a 
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área pedonal, a segurança. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que as ilhas ecológicas serão nove. ------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao túnel, disse que certamente o Membro da Assembleia Acácio 

Oliveira, estaria a falar numa outra dimensão por si desconhecida, ou num dito túnel que estava 

previsto há uns anos atrás, não havendo necessidade da construção do mesmo pois 

geograficamente encontramo-nos numa zona plana. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ter esclarecido in loco, todos os Membros da Assembleia que puderam estar 

presentes na visita, de todas as questões, do porquê, como, o que vai acontecer, porque é que 

aconteceu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente a apoios ou linhas de crédito, com a aprovação do Executivo, em 

parceria com o IAPMEI e ACIB, apoios financeiros aos pequenos comerciantes, continua em 

vigor e o Executivo está disponível para aumentar os apoios. ----------------------------------------------  

 ----------- Informou que por sua proposta, se propôs a baixa a todos os proprietários do IMI, 

propôs-se a baixa a todos os industriais e comerciantes que tributados em derrama, uma 

proposta de redução e nos tempos em que se houve subidas e cortes o Executivo está a 

descer cerca 6% as matérias atrás mencionadas. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou ainda, que na alteração ao regulamentos, o Executivo está a deixar de exigir 

aos comerciantes, prestadores de serviços e a todos que têm porta aberta, pagamento de 

novas taxas na renovação de horários, pagarão uma vez só no inicio não havendo lugar a 

novas renovações, estando previstas ainda algumas outras isenções. ----------------------------------  

 ----------- Esclareceu que o Executivo se encontra disponível para encontrar possíveis apoios, 

desde que devidamente demonstrado, em anos consecutivos por documentos credíveis e 

fiscalmente aceites, da passagem de muito lucro para muito prejuízo. ----------------------------------  

 ----------- Apelou a que todos acreditem, como o Executivo acredita, que vai valer a pena por 
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Oliveira do Bairro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – questionou os membros presentes se pretendiam fazer uma segunda ronde de 

intervenções, dando de seguida o uso da palavra aos que assim o pretenderam. --------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO PINTO – começou por registar a definição de diálogo feita 

pelo Presidente da Câmara, em que era necessário uma parte ouvir e uma parte ceder, e 

quando se fala com os moradores e comerciantes têm exatamente a mesma definição. -----------  

 ----------- Concorda que é uma grande obra, que se está a fazer em Oliveira do Bairro, que vai 

ter um impacto muito grande, estando a ser investidos cerca de 6.000.000,00 € (seis milhões de 

euros), em 3 Km, significando cerca de 2.000,00 € (dois mil euros), por metro. -----------------------  

 ----------- Acrescentou que quem tiver uma frente de 20 metros, está a ser investido qualquer 

coisa como 40.000,00€ (quarenta mil euros), em frente á sua porta. -------------------------------------  

 ----------- Disse estranhar que com um investimento tão grande ás suas portas, o Presidente da 

Câmara não consiga explicar ás pessoas que é um investimento importante para elas. -----------  

 ----------- Disse ainda que esta obra testou os limites do Executivo, como provavelmente 

nenhuma outra obra testou, mas que efetivamente é preciso dialogar, explicar mas também 

ceder. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ter ficado espantado quando alguns comerciantes e moradores lhe disseram 

que o Presidente da Câmara tinha usado o argumento SOS, que é um argumento também ás 

vezes usado na Assembleia Municipal, “ganhamos as eleições, estava no programa eleitoral, 

mandamos e é assim…”, disse aceitar que seja utilizado este argumento na Assembleia, mas 

com o munícipes, com os eleitores, deixa-o indignado. ------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao inquérito, concordou que as perguntas podem ser traiçoeiras e 

influenciam as respostas dadas pelos inquiridos. --------------------------------------------------------------  
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 ----------- Sobre a questão do separador central, disse que de facto há muitas criticas ao 

mesmo, mas é algo que deve ser refletido em qual a sua extensão, de que forma ou não este 

poderá condicionar o trânsito na avenida, há aspetos negativos que estão devidamente 

identificados, mas também há aspetos positivos que já foram referenciados pelo Presidente da 

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

 ----------- Relativamente á questão levantada pelo Membro da Assembleia Acácio Oliveira, 

sobre os autocarros, disse que efetivamente é uma questão que se coloca, quando for 

necessário estacionar um conjunto de autocarros, junto á residencial Paraíso, como é que irão 

resolver a situação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que as pessoas se têm queixado do trânsito proibido, em que é colocado um 

sinal de trânsito proibido e fica no local muito para além do que seria necessário, podendo 

haver um pouco mais de sensibilidade talvez do empreiteiro para ver esta situação.----------------  

 ----------- Falou também da questão do pó e da lama, dizendo que todos sabem que nas obras 

há sempre pó e lama, de qualquer forma a gestão dos mesmos faz parte da própria obra, 

achando que se poderia minimizar este assunto. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ter gostado de ouvir o Presidente da Câmara no que diz respeito ao apoio aos 

comerciantes, demonstrando alguma abertura, tendo sido dito pelo mesmo, numas 

Assembleias atrás, que esse apoio só seria concedido depois da obra concluída, mas é 

importante que se tenha presente que há vários comerciantes e comércios que não vão ver a 

obra feita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pedindo desculpa ao Presidente da Câmara, disse não ter achado muito sério quando 

este associou ao apoio aos comerciantes a baixa na derrama, não estando a ver os 

comerciantes da alameda, terem assim tantos lucros que a baixa da derrama de 1.5 para 1.4 

seja propriamente um grande apoio. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou o Presidente da Câmara, presumindo que a obra seja faturada por partes 
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de qual a percentagem da obra que já foi faturada pelo empreiteiro á Câmara. -----------------------  

 ----------- JOÃO PAULO SOL – começou por dizer que foi em boa altura que o Presidente da 

Mesa da Assembleia trouxe o assunto á ordem de trabalhos. ----------------------------------------------  

 ----------- Referiu que ao longo dos últimos meses tem havido um conjunto de discussões, 

conversas, encontros e desencontros em relação ao processo da alameda e com os últimos 

acontecimentos nos últimos meses, acha em sua opinião importante discutir-se o assunto. ------  

 ----------- Agradeceu também ao Presidente da Câmara o convite que fez para a visita guiada e 

explicada á obra da alameda. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que tem acompanhado e analisado o processo da alameda desde o início, tem 

passado pela mesma, com frequência mas a visita guiada veio esclarecer alguns pontos, 

permitindo-lhe assim esclarecer algumas pessoas. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que discutir, conversar e analisar nunca são de mais se o objetivo a alcançar 

for esclarecer as pessoas com o intuito de melhorar as condições de vida dessas mesmas 

pessoas e de quem visita a cidade de Oliveira do Bairro, que é isso que está em causa desde o 

inicio do processo da alameda. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Disse que se referiu algumas vezes que tem havido falta de informação, mas em sua 

opinião poderá de facto ter havido alguma falta de informação mas também tem havido muita 

desinformação que conduzida em determinados sentidos não vai esclarecer nem melhor os 

diálogos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que como todos já perceberam, é um processo complexo que inclui diversas 

identidades. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á intervenção do Membro Armando Humberto, relativamente ao 

estacionamento dos autocarros, questionou onde é que atualmente na cidade de Oliveira do 

Bairro se consegue estacionar os tais quatro ou cinco autocarros á porta do Hotel Paraíso, mas 

garante que futuramente se poderá estacionar melhor e mais veículos. --------------------------------  
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 ----------- Sobre a questão levantada sobre as pessoas invisuais, questionou mais uma vez se 

no passado as condições estavam criadas para as pessoas com necessidades especiais, 

esclareceu que quando a alameda estiver concluída irá trazer mais valias para todos. -------------  

 ----------- Fez referência aos 20 ou 30 casos de terrenos de cedências que não estão resolvidas, 

apelou a que o Executivo Municipal e as pessoas em causa continuem a dialogar até ao ponto 

em que ambos entendam que é o melhor para todos. --------------------------------------------------------   

 ----------- Recordou que muito foi feito para que o processo da alameda não avançasse desde o 

seu início, desde processos judiciais, situações que quase chegaram a expropriações, mas 

estão a ser feitos todos os esforços garantindo assim que a Alameda não pare. ---------------------  

 ----------- Disse que os interesses individuais das pessoas são importantes, mas o interesse 

global de todos é ainda mais importante. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que os últimos tempos foram muito ativos em reuniões, ações de 

esclarecimento, Assembleia Municipal, devendo continuar esta dinâmica acreditando que a 

Alameda é necessária, precisa e as vantagens vão ser imensas. -----------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO OLIVEIRA - começou por referir algumas afirmações feitas pelo Presidente 

da Câmara, que em resposta às comunicações dos seus colegas Membros da Assembleia, foi 

dizendo que “é normal que se criem constrangimentos”. ----------------------------------------------------  

 ----------- Disse que não é normal, que tudo o que é constrangimento não são situações 

normais, são anormais á vivência e á rotina de cada individuo, de um conjunto de pessoas, 

daquilo que já está humanizado e mexendo na humanização não é normal mas sim anormal. ---  

 ----------- Relativamente ao inquérito da ACIB que foi falado por diversas vezes na presente 

Assembleia, tendo sido distribuídos tantos quantos a ACIB entendeu que deveriam ser 

distribuídos, disse acreditar que muitos comerciantes não tenham respondido por não 

acreditarem que valesse a pena responder. ---------------------------------------------------------------------  



 

Sessão da Assembleia Municipal Ordinária de 14.09’12  57|128 

 ----------- Disse que já não acredita em alguns políticos, governantes do Pais e já não liga a 

televisão para os ouvir. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que as pessoas que não preencheram o inquérito certamente também já 

não acreditam, deixaram de acreditar que preencher um inquérito vá valer a pena. -----------------  

 ----------- Relativamente à expressão usada pelo Presidente da Câmara “as pessoas continuam 

com dúvidas que não querem entender, porque não querem entender”, dirigindo-se ao 

Presidente da Câmara disse que este não mora na avenida, assim como também não mora, 

mas quem vive nela sente na pele e no seu dia-a-dia o que está a acontecer á sua porta. --------  

 ----------- Fez referência aos sucessivos cortes de luz, água o pó, o barulho, os incómodos nas 

saídas e nas entradas, tudo o que referiu são incómodos que não são fáceis de entender para 

quem todos os dias e já ao longo de dois anos e agora mais uns meses pela frente, a paciência 

tem limites. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que pelo que atrás referiu se diz que faltou a comunicação, e por isso foi 

contactado o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal e muito bem, para assim se poder 

discutir pela primeira vez este assunto numa Assembleia Municipal.-------------------------------------      

 ----------- Felicitou o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, pela importância que deu ao 

assunto e permitiu que fosse discutido na presente Assembleia, colocando um ponto na Ordem 

de Trabalhos, em benefício de todos aqueles que quiseram fazer chegar a mensagem de uma 

forma prática e eficiente ao Presidente da Câmara e conseguiram. --------------------------------------  

 ----------- Disse que o PS tem um slogan que diz, “Primeiro as Pessoas” nunca contraria e 

nunca faz questão de dizer não á obra, mas a par da obra estão sempre pessoas que têm que 

ser respeitadas e dirigindo-se ao Presidente da Câmara, disse que passar do século XIX para o 

século XXI é muito relativo.-------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu a expressão do Presidente da Câmara Municipal quando disse que “todo o 

investimento que está a ser feito vai direito para a área do turismo”, mas no presente o que está 
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a acontecer é que as pessoas que poderiam vir pernoitar ou fazer as suas refeições, dirigem-se 

para os concelhos vizinhos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ser uma consequência dos erros de comunicação, de entendimento e de 

diálogo, porque a convicção de que tudo se faz para o bem da cidade, em sua opinião não é 

verdade, pois há coisas que ficam para trás. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Agradeceu a informação das nove ilhas ecológicas, pois só tinha informação de uma 

no projeto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao gabinete de crise, disse que se não lhe é permitido chamar assim, 

que se chame outro nome, que seja o Presidente da Câmara o padrinho de algo que resulte no 

benefício entre o diálogo daqueles que se sentem prejudicados, apelou que fosse retirado o 

gabinete de crise e que se chama-se outra coisa. -------------------------------------------------------------  

 ----------- PEDRO CARVALHO – dirigindo-se ao Presidente da Câmara, disse que relativamente 

ao ponto em questão, não sendo morador na cidade de Oliveira do Bairro também tem sentido 

os ecos que vêm de Oliveira do Bairro. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que á cerca de oito anos, o PSD na pessoa do atual Presidente da Câmara 

prometeu várias mudanças para Oliveira do Bairro, entre outras o urbanismo, mas os atentados 

que foram feitos ao longo dos últimos vinte anos em Oliveira do Bairro foram tantos que foi 

muito difícil desatar “os nós” em apenas oito anos. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou ainda que nesses últimos vinte anos, ninguém se preocupou com as 

construções que foram feitas no percurso da nova alameda, referiu-se ao saneamento, aos 

postes de iluminação do século passado, aos afastamentos das casas e dos muros.---------------  

 ----------- Recordou também que os assuntos atrás referidos foram chamados a atenção em 

diversas Assembleias Municipais, pelo Presidente da Câmara, na altura Membro da 

Assembleia, que havia grandes dificuldades com os regulamentos que eram propostos na 

altura para o urbanismo em Oliveira do Bairro.  ----------------------------------------------------------------  
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 ----------- Disse que atualmente chegados á execução de uma obra complexa e difícil como a 

alameda, encontram-se os problemas acumulados durante vinte anos, que vão causar 

dificuldades a quem decide. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que decidir não é fácil, e as decisões que o Presidente da Câmara e o 

Executivo têm que tomar são muitas, sendo que muitas vezes as pessoas deveriam colocar-se 

do lado destes para que possam entender que não é fácil gerir duzentos e trinta casos 

diferentes, faltando apenas trinta casos por resolver sinal que tem havido diálogo. ------------------  

 ----------- Reforçou que a alameda era um assunto que o PSD queria mudar em Oliveira do 

Bairro, que a face de Oliveira do Bairro cidade ia mudar, que o urbanismo não estava bem 

sendo necessário criar espaço publico que vai trazer pessoas para a rua, melhores 

acessibilidades, mais estacionamentos, estando a ser criadas todas as condições para que 

Oliveira do Bairro seja aprazível para todos, nomeadamente para o comércio. -----------------------  

 ----------- Disse que tomou nota da desvalorização que foi feita pelo Membro Acácio Oliveira 

relativamente ao inquérito que foi feito pela ACIB, não tendo mesmo acreditado no seu 

resultado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que também se lembra de quem contribuiu para o estado em que o Pais de 

encontra e dirigindo-se ao Membro Acácio Oliveira, referiu que este se deve lembrar do nome 

do Eng. José Sócrates que também contribui para o estado em que se encontra o País. ----------  

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Assembleia Municipal, felicitou o facto de ter trazido o 

assunto a Assembleia para ser tratado. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se a todos os presentes, disse que era Membro da Assembleia há três anos 

e que se recorda que o assunto da alameda tem sido tratado em todas as Assembleias 

Municipais, que em todas as informações da atividade municipal, no ponto anterior a este, vem 

sempre o ponto da alameda. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em tom de brincadeira, dirigiu-se ao Presidente da Câmara dizendo que se calhar 
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seria melhor pensar num parque de estacionamento em altura, que pela quantidade de 

intervenções feitas sobre este assunto, pelos vistos os estacionamentos previstos não vão ser 

suficientes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que do que conhece do Presidente da Câmara, é uma pessoa que sabe ouvir e 

que depois deste debate de ideias e de contributos está certo que o mesmo vai tomar nota e 

refletir sobre os contributos dados por todos e depois tomar as melhores decisões para Oliveira 

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

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – disse que relativamente aos problemas de comunicação o 

próprio líder de bancada do PSD, referiu que realmente havia problemas de comunicação e que 

poderiam ser melhorados. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Membro Pedro Carvalho, concordou que efetivamente há três anos 

que se fala do assunto da alameda na Assembleia Municipal, no entanto chegados ao ponto 

atual, o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal entendeu que este era um assunto que 

deveria ter um ponto específico na ordem de trabalhos para ser falado novamente. ----------------  

 ----------- Disse ter sido entendido também pelo Presidente da Câmara que havia a necessidade 

de levar os Membros da Assembleia, a percorrerem a obra toda, pois se calhar havia ainda 

questões a serem discutidas e vão continuar a haver. --------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que é normal que este assunto volte a ser falado em Assembleia, 

esperando que o problema da falta de comunicação não seja novamente focado. -------------------  

 ----------- JORGE GRANGEIA – felicitou o Presidente da Mesa da Assembleia, pelo facto de ter 

trazido o assunto da alameda á Ordem de Trabalhos, ficando todos mais conhecedores do que 

realmente de passa na obra da alameda. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Agradeceu ao Presidente da Câmara o convite que dirigiu a todos os Membros da 

Assembleia para a visita realizada á alameda, para que ficassem a conhecer o 

desenvolvimento da obra, justificando a sua ausência por motivos profissionais. ---------------------  
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 ----------- Pediu um esclarecimento ao Membro Pedro Carvalho, relativamente ao “nó”, porque 

do que ouviu na presente Assembleia é que foram feitas correções em troços de estradas e 

algumas obras do século XIX, não podendo ser de há vinte anos atrás, pois do conhecimento 

que tem a construção da maioria das casas e edifícios que se encontram em frente a avenida 

são prédios com quarenta ou cinquenta anos. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que não lhe parece que o problema exista desde há vinte anos atrás, mas sim 

de há mais tempo, conforme foi referido pelo Presidente da Mesa da Assembleia que quando 

esteve a estudar no colégio de Oliveira do Bairro, era um lugar bastante diferente. -----------------  

 ----------- Referiu que acredita que todas os eleitos do concelho, ao longo dos anos foram 

aportando algo de si e trabalhado para melhorar, sendo essa a sua obrigação, porque ou foram 

eleitos de uma forma de outra democraticamente para servir a população e para realizar e fazer 

de tudo a que ajude ao progresso, contando que todos cometem erros, todos fazem coisas 

boas. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que de facto a alameda é uma obra de grande dimensão e complexidade, 

e como qualquer obra trás incómodos e contratempos. ------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que compete ao Executivo de tudo fazer para diminuir os incómodos e os 

contratempos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

 ----------- SÉRGIO PELICANO – começou por apelar a todos os presentes, público presente e 

Membros da Assembleia, às suas capacidades de memória, se assim o entendessem. -----------  

 ----------- Referiu que vive na Palhaça, e que recordassem o que foi o saneamento no centro da 

Palhaça e a consequente requalificação das vias, foram mais de dois anos e meio, questionem 

os habitantes e os comerciantes se valeu a pena. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que não foi uma obra do PSD, mas que na opinião geral de todos os 

habitantes e comerciantes, o esforço que as pessoas passaram valeu a pena, e o progresso 

também se faz com esforço. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- PEDRO CARVALHO – pediu para esclarecer que sente que as pessoas em Oliveira 

do Bairro não estão felizes e passam por momentos mais delicados. ------------------------------------  

 ----------- Quando se referiu ao urbanismo, obviamente foi nos últimos vinte anos que foram 

tomadas as decisões que implicaram mais com o alinhamento desta via estruturante e mais 

importante de Oliveira do Bairro. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sugeriu ao Membro Jorge Grangeia que fosse ver os licenciamentos sendo uma 

questão de percentagem, dos últimos 20 anos e dos últimos 40 anos. ----------------------------------  

 ----------- Disse que o que queria salientar era a importância que foi dada pelo PSD, desde o 

primeiro momento, desde o ano de 2005 para a questão do urbanismo. --------------------------------  

 ----------- NUNO BARATA - relativamente á comunicação disse que esta tem um emissor, um 

recetor, um canal, a mensagem e depois também há o ruído, os problemas da comunicação 

podem ser numa destas partes, ou em várias simultaneamente. ------------------------------------------  

 ----------- Sobre a visita realizada á alameda, disse que os seus colegas membros da 

Assembleia se tinham que decidir porque se não é promovida a possibilidade de informar, 

comunicar e discutir é porque não se discute, não se está aberto á discussão, é porque não se 

quer saber de coisa nenhuma e eventualmente o Executivo decide tudo sozinho sem dar contas 

a ninguém, mas quando o Executivo promove a informação a comunicação já se critica o facto 

de o fazer. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á visita pela alameda, esclareceu que o que o Executivo e o Presidente 

da Câmara fizeram foi só mais um contributo no sentido do enriquecimento da discussão para 

um esclarecimento cabal das dúvidas existentes. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou ainda que o Presidente da Câmara fez mais do que proporcionar a visita, 

deu a cara e questionou quais eram as dúvidas, não se escondeu, teve coragem e frontalidade.  

 ----------- Informou que também dá a cara, sem medo, diz o que tem a dizer na Assembleia 
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Municipal e garantiu que o líder de bancada do PSD, vai dar a cara pelo partido e pelo atual 

Executivo até ao final do mandato. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara Municipal para a conclusão deste 

ponto da ordem de trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

SILVA OLIVEIRA – começou por dizer que gostou de ouvir a expressão de que “vai valer a 

pena”, concordando com a mesma acrescentando que já está a valer e vai valer a pena. ---------  

 ----------- Concorda com o facto de se poder discutir o assunto, como todos os outros, mas a 

oportunidade para discutir o assunto da alameda, existiu em todas as Assembleias Municipais, 

desde que o assunto é elencado e está em obra, como todos os outros. -------------------------------  

 ----------- Diz não saber se há quarenta ou cinquenta anos, mas sabe que há sete quando 

tomou posse, sabe como todos os presentes, como eram todos os três quilómetros hoje feitos 

na visita a alameda, na altura EN 235 e como é que está a ficar e dentro de poucos meses vai 

ficar.-----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á questão colocada, sobre o separador central informou que vai ser 

executado de acordo com o projeto, não havendo dúvidas e não vai ser alterado.  ------------------  

 ----------- Esclareceu ainda que desde perto da GNR até ao lado sul, tem separador central, tem 

as rotundas que tem e tem o poder galgar por parte da GNR, não querendo que fiquem dúvidas 

para ninguém. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão da percentagem da obra, informou que a obra que está faturada está 

de acordo com os autos de medição e estes não são por troços mas por tipo de trabalhos 

efetuados e em qualquer obra normalmente os produtos mais dispendiosos aparecem na parte 

final, como a iluminação, o mobiliário urbano, mas que financeiramente andará acima dos 50%, 

pela razão de que a obra está executada consoante os capítulos das percentagens 

completamente distintas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Em termos de percentagem da obra realizada, esclareceu que há vários tipos de 

trabalho, o inicial, o intermédio e o final, não podendo caracterizar uma percentagem concreta 

para cada um deles, disse que uns se encontram a 80%, outros a 50% e outros ainda a 20%, 

dependendo como é lógico do tipo de trabalho a realizar. ---------------------------------------------------  

 ----------- Reafirma que o prazo que afirmou na presente Assembleia e que está aprovado 

legalmente é essa que vai ser mantido. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apelou aos Membros da Assembleia, que eventualmente na presente Assembleia 

compreenderam melhor algumas questões, que fossem os mensageiros que por Oliveira do 

Bairro vale a pena investir, trabalhar saindo todos a ganhar. -----------------------------------------------  

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

SANTOS – deu por concluído o ponto da ordem de trabalhos. --------------------------------------------  

  ---------- Informou que eram vinte e três horas e cinquenta minutos questionando a todos os 

membros da Assembleia se até á uma da manhã conseguiriam concluir todos os pontos da 

ordem de trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi verificado que não era possível concluir todos os pontos restantes da ordem de 

trabalhos, ficando assim marcada, como consta na convocatória para o dia 18 de Setembro 

pelas dezanove horas e trinta minutos. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi pedido o uso da palavra pelo membro André Chambel, tendo-lhe sido concedida. -  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – disse ter ficado com uma dúvida em Comissão Permanente, 

relativamente ao ponto da ordem de trabalhos 5.8, se teria que ser votado em voto secreto visto 

que estavam em causa nomes. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – esclareceu que era uma lista que embora tenha nomes esses já foram eleitos e no 

seu entendimento é que não será votado em voto secreto. -------------------------------------------------  
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 ----------- Questionou os líderes de bancada se se opunham á realização de uma reunião da 

Comissão Permanente a dezanove de Setembro, pelas dezanove horas. ------------------------------  

 ----------- Não havendo oposições ficou assim agendada a reunião da Comissão Permanente 

para a data e hora acima indicadas. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente e de acordo com o previsto no Regimento da Assembleia Municipal de 

Oliveira do Bairro, os Trabalhos referentes à presente Sessão da Assembleia Municipal de 

catorze de Setembro de dois mil e doze, foram interrompidos, sendo novamente reatados em 

dezoito de Setembro de dois mil de doze, de acordo com o enunciado na Convocatória enviada 

a todos os Membros da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------

-------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------- Aos dezoito dias do mês de Setembro, do ano de dois mil e doze, no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, realizou-se a segunda Reunião relativa à segunda Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal do corrente ano, convocada para o dia catorze de Setembro do corrente 

ano, cuja Ordem de Trabalhos, já tinha sido previamente distribuída aquando da respectiva 

Convocatória: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

secretariados por FERNANDO HENRIQUES e MARIA INÊS MARTINS PATO. ------------ --------  

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

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

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

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

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

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

SANTOS – iniciou a sua intervenção, cumprimentando todos os presentes, tendo de seguida 

dado o uso da palavra ao Secretário Fernando Henriques, em substituição do 1ºSecretário 

Gilberto Rosa, a fim de que este verificasse a presença dos Membros na presente Sessão.  ----  

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

Assembleia Municipal, GLADYS DEL CARMEN, ACÍLIO DIAS VAZ E GALA, MARISA PATO, 

MANUEL DOMINGUES REIS, MANUEL AUGUSTO. --------------------------------------------------------  

-----------O Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, em exercício FERNANDO 

HENRIQUES, informou que o Membro GLADYS DEL CARMEN, apresentou a sua justificação, 

sendo substituída pelo Membro MARIA FLOR. -----------------------------------------------------------------  

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

justificou a sua falta, sendo substituído pelo Membro RICARDO CANIÇAIS. --------------------------  

  ---------- Informou que o Membro MARISA PATO, pediu a suspensão do mandato até dia 01 de 

Março do ano de 2013, sendo substituída pelo Membro MARCOS GALA. -----------------------------   

 ----------- Informou também que o Membro MANUEL DOMINGUES REIS, não pode estar 

presente, sendo substituído pelo Membro LUIS CARVALHO. ----------------------------------------------  

 ----------- Informou ainda que o Membro MANUEL AUGUSTO, pediu a substituição pelo Membro 

JORGE MANUEL RIBEIRO. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – começou por dar nota de duas informações, dizendo que tinha recebido um convite 

para a primeira iniciativa e apresentação da mais jovem e recentíssima associação do concelho 

de Oliveira do Bairro “Mentes Convergentes”, tendo a sua apresentação publica em Bustos, no 

dia vinte e dois do corrente mês. -----------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- A segunda informação prende-se com uma informação que foi solicitada por parte do 

Presidente da Junta da freguesia de Mamarrosa, a qual passou a ler; ----------------------------------  

 ----------- “Eu, Manuel Domingues da Silva Reis, Presidente da Junta de Freguesia da Vila de 

Mamarrosa, em virtude de constantes pedidos de informação das moradores do lugar dos 

Penedos e do Lugar da Quinta D' Além, venho par este meio solicitar que me mande informar 

da actual situação da petição assinada pelos mesmos moradores, para que se integrem na 

Freguesia da Mamarrosa.”--------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Informou assim, ao representante da Junta de freguesia da Mamarrosa, de que foi 

solicitado, por si, uma reunião com o Presidente da Assembleia Municipal de Cantanhede e o 

Presidente da Câmara conjunta consigo e com o Presidente da Câmara Municipal de Oliveira 

do Bairro, tendo sido indicadas duas datas e até ao momento dirigido ao Presidente da 

Assembleia Municipal, não houve qualquer resposta. --------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que esse pedido de reunião foi feita em Junho, pediu ao Presidente da 

Câmara para que, aquando da sua intervenção, informe se chegou alguma informação á 

Câmara Municipal relativamente a este pedido. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Estando reunidas todas as condições para dar seguimento à Sessão da Assembleia 

Municipal, passou-se de imediato à análise e discussão do ponto seguinte constante da Ordem 

de Trabalhos - 5.3- Análise e votação para efeitos de aprovação das Taxas do Imposto 

Municipal sobre Imóveis, sendo dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara Municipal a 

fim de que este introduzisse o assunto. ---------------------------------------------------------------------------  

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

SILVA OLIVEIRA – disse que antes de apresentar o ponto e no seguimento do que 

anteriormente foi dito pelo Presidente da Mesa da Assembleia, confirma o que foi dito e que em 

relação ao Presidente da Câmara, também não obteve qualquer resposta, por parte do 

município de Cantanhede. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Relativamente ao ponto em discussão, sobre o IMI a praticar no concelho de Oliveira 

do Bairro para o próximo ano, disse que era do conhecimento geral e que está bem explicito 

que a proposta que submeteu ao Executivo Municipal, aponta para naquele que é o mais 

significativo sobretudo para o futuro, uma baixa da taxa de 0,4%, para 0,375%, o que equivale a 

uma redução de 6,25%, quando tudo sobe, em Oliveira do Bairro a proposta é de descida. ------  

 ----------- Referiu que dada a conjuntura, é muito importante, esta descida e é para além de tudo 

uma vez mais o cumprimento atempado do que fazia parte do programa eleitoral e que afirmou 

durante vários anos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que é uma descida com dupla importância e se não houvesse nenhum 

outro efeito e aplicada a última receita do IMI do ano anterior, implicaria uma redução da receita 

nos cofres da autarquia de cerca de 120.000.00 € (cento e vinte mil euros). ---------------------------  

 ----------- Esclareceu que estão a decorrer avaliações, dependendo do ritmo das mesmas e 

apesar do teto que tem ano a ano, que é no máximo de 75,00 € (setenta e cinco euros), 

permitirá uma receita que não sabe quantificar porque não tem as variáveis conhecidas. ---------  

 ----------- Disse que era extremamente importante fazer chegar á população que aquelas 

pessoas que têm um imóvel ainda não avaliado e que recebem a nova avaliação, deixarão de 

pagar esse valor que estava antes estipulado vezes 0,7% e passarão a pagar o novo valor 

vezes 0,375%, ou seja uma diferença muito significativa. ---------------------------------------------------  

 ----------- Informou ainda que para quem tem prédios há muitos anos por avaliar, significa uma 

subida, para alguns que tenham prédios para avaliar mas não há muitos anos, apesar da 

avaliação subir, pode significar uma descida face á redução que foi proposta e subscrita pelo 

Executivo Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Fez também referência aos outros dois parâmetros em que se mantêm o 0,7% e o 

0,8%, porque o 0,7% estando tudo avaliado deixa de ter base para incidir e o resto não tem 

qualquer importância expressiva, nem para os cofres da autarquia nem para os munícipes em 
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geral.----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos representantes de cada uma das 

Bancadas com assento na Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO – entregou a sua intervenção por escrito, a qual passo a 

transcrever na sua integra; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Temos perante nós uma proposta de redução da taxa do IMI. É uma redução de 

0,025%, ou seja, dos 0,4% do ano passado propõe-se a passagem para 0,375% para este ano. 

A redução do IMI foi uma promessa eleitoral do Senhor Presidente da Câmara, tardou, 

tivéssemos que esperar que novas eleições se aproximassem, mas chegou. Chegou de forma 

tímida, chegou no último momento, mas é melhor do que nada. É pelo menos um bom sinal. ---  

 ----------- A receita proveniente do IMI tem aumentado de forma muito considerável nos últimos 

anos: ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - em 2005, eram 923 mil euros (fonte: balanço de 2005, secção 9, página 2, 

28/04/2006); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - em 2006, 1 milhão 099 mil euros (fonte: página 9, relatório de gestão de 2007, 

28/04/2008); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - em 2007, 1 milhão 320 mil euros (fonte: página 8, relatório de gestão 2008, 

30/04/2009); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - em 2008, 1 milhão 686 mil euros (fonte: página 8, relatório de gestão 2008, 

30/04/2009); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - em 2009, 1 milhão 962 mil euros (fonte: página 7, relatório de gestão 2009, 

26/03/2010); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - em 2010, 2 milhões e 61 mil euros (fonte: página 7, relatório de gestão 2010, 

28/03/2011); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- - em 2011, 2 milhões e 120 mil euros, (fonte: página 6, relatório de gestão 2011, 

27/04/2012); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não é certamente com esta descida minimalista que esta tendência será alterada.  ----  

 ----------- Antes pelo contrário! ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Atendendo ao processo de reavaliações que está a decorrer, e há dados que apontam 

para um valor médio patrimonial três vezes superior ao valor antes do processo de reavaliações 

(fonte: http://mobile.economico.pt/noticias/autarquias-criticam-processo-de-actualizacao-do-

imi_149353.html), o que irá acontecer em 2013 será ainda um aumento significativo desta 

receita. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por isso o que aqui temos não é nenhuma redução do imposto, o que aqui temos 

objetivamente é uma pequena redução da taxa, o que fará com que alguns munícipes sintam 

uma redução do IMI, aqueles que já tinham os prédios avaliados, que são ainda uma minoria, 

pois a grande maioria irá sentir é um aumento do imposto, e por isso mesmo a receita para o 

município irá subir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É possível, que o Senhor Presidente ponha em causa esta minha afirmação, hoje, 

como o fez no passado, mas o que é um facto indesmentível é que nos últimos 7 anos a receita 

proveniente do IMI tem vindo sempre a subir, e já subiu 130%. -------------------------------------------  

 ----------- É também verdade que foi aprovado um regime transitório que de alguma forma dilui o 

aumento previsível do IMI por três anos, mas o valor está lá, e portanto pelo menos nos 

próximos três anos é previsível ainda um aumento substancial desta receita, para depois 

obviamente tender a estabilizar, como naturalmente se espera. -------------------------------------------  

 ----------- De resto, é a própria Comissão Europeia, no relatório da quarta avaliação do 

programa de ajuda financeira a Portugal, que avança que no final do período transitório de três 

anos, as receitas de IMI vão subir 700 milhões de euros. Isto apesar de, em 2013, a receita 

adicional expectável ser de apenas 250 milhões de euros, devido ao tal mecanismo travão que 
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limita as subidas de imposto (fonte: http://mobile.economico.pt/noticias/autarquias-criticam-

processo-de-actualizacao-do-imi_149353.html). Portanto, se quisermos obter uma estimativa 

para aquilo que vamos receber a mais para o ano, basta dividir 250 milhões por 308 municípios 

o que dá cerca de 800 mil euros, o que é uma barbaridade! Porque ninguém se iluda aquilo que 

nós recebemos a mais é aquilo que os munícipes são obrigados a pagar a mais. -------------------   

 ----------- Mas mesmo indo por baixo e considerando só metade deste valor em 2013 iremos 

arrecadar de IMI um valor muito superior a 2,5 milhões de euros, o que é uma brutalidade. ------  

 -----------  Porque brutais são os impostos que hoje os portugueses se veem obrigados a pagar.  

 ----------- Considerando este cenário, o Senhor Presidente decide baixar a taxa em 0,025%. Eu 

diria que no mínimo o Senhor Presidente da Câmara está a ser extremamente cauteloso. Mas 

mesmo com esta redução da taxa, iremos continuar a ter uma taxa de IMI superior à média dos 

Concelhos limítrofes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Mas como dissemos anteriormente é pelo menos um bom sinal.” ----------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO SOL – começou por dizer que o PSD e o executivo municipal 

cumpriram o que prometeram, para o ano de 2013 as taxas de IMI, para os prédios urbanos 

avaliados pelo código de IMI vão baixar de 0,4% para 0,375%, estando-se a falar de uma 

descida de 6,25%, nos valores efetivamente pagos pelos munícipes de Oliveira do Bairro de 

IMI, nos prédios urbanos avaliados pelo novo código do IMI. -----------------------------------------------  

 ----------- Disse que apesar da crise generalizada que se sofre, e se assiste de uma forma geral 

ao aumento dos impostos e taxas e nível central e em muitas autarquias, o Executivo Municipal 

de Oliveira do Bairro, vai diminuir a referida taxa para o ano de 2013. -----------------------------------  

 ----------- Acrescentou que a taxa sobre os prédios urbanos não avaliados pelo código do IMI vai 

ficar nos 0,7% e esta taxa caso se cumpra o acordado pelo governo e a troika vai deixar de 

existir, visto estar previsto até ao final do ano deixarem de existir imóveis não avaliados, á luz 

do código do IMI. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Acrescentou ainda que a taxa dos prédios rústicos é fixa e cifra-se nos 0,8%. ------------  

 ----------- Referiu que a medida da descida da taxa do IMI é uma medida de grande coragem 

tomada pelo Executivo Municipal, os colegas da oposição poderão vir dizer e já o disseram, que 

a descida é pequena visto o previsível aumento das receitas do IMI, não se podem é esquecer 

que não se sabe que cortes poderão aí vir nos orçamentos municipais, resultantes da 

diminuição das transferências do estado central. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que é de louvar, uma medida destas, pela coragem e pelo impacto que trará nos 

orçamentos familiares. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reforçou que o Executivo cumpriu o que prometeu e ainda não chegou ao fim do 

mandato, não será de excluir que novamente se possa baixar a taxa no próximo ano, há que 

esperar pelas receitas do IMI que se irá receber nos próximos tempos, pelas previsões de 

receitas aquando da completa avaliação de todos os imóveis do concelho conjugadas com as 

restantes rubricas que compõem o orçamento municipal. ---------------------------------------------------  

 ----------- Informou que a bancada do PSD, votará favoravelmente a proposta apresentada pelo 

Executivo Municipal, sobre as taxas de IMI a aplicar no ano de 2013. -----------------------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – pediu para na sua intervenção fazer uma breve análise aos 

quatro impostos, tendo-lhe sido concedida a autorização. ---------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Câmara disse que este apresenta duas descidas de 

imposto que são bem vindas para os contribuintes, quer singulares ou coletivos, cumprindo 

assim o que tinha prometido em campanha eleitoral, e tem lógica que o tenha feito no corrente 

ano para ser aplicado no ano de 2013, ano de eleições. ----------------------------------------------------- 

 ----------- Relativamente ao IMI, disse que era uma taxa aplicada aos proprietários e nem todos 

são proprietários. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que a taxa aplicada aos direitos de passagem é uma taxa aplicada, apesar de 

depois ser paga pelos clientes das empresas, é uma taxa paga pelas empresas de 



 

Sessão da Assembleia Municipal Ordinária de 14.09’12  73|128 

telecomunicações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que a derrama é uma taxa paga pelas empresas que felizmente tiveram lucro.  

 ----------- Relativamente ao IRS, disse que era um imposto pago por todos e se calhar o sinal 

principal poderia ter sido dado neste imposto. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que a própria redução de 1%, se se tiver em conta os valores que eram 

previstos para o ano de 2012, a redução de 1% na participação do IRS equivaleria a 

94.000,00€ (noventa a quatro mil euros), que a Câmara Municipal não arrecadaria. ----------------  

 ----------- Relativamente ao que foi dito pelo membro Armando Humberto e ao que disse o 

Presidente da Câmara na sua apresentação deste ponto, foi dito que era possível que 

houvesse um aumento no que a Câmara Municipal receberá por parte do IMI decerto 

compensaria os 94.000,00€ (noventa a quatro mil euros), tanto mais que os munícipes de 

Oliveira do Bairro entenderiam a redução do valor atrás referido nesta altura em que se recebe 

mais um abate nos bolsos, qualquer valor que se pudesse reaver por parte dos impostos seria 

benéfico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que 94.000,00€ (noventa a quatro mil euros), é mais de meio contrato da volta 

a Portugal, é parte dos espetáculos da Fiacoba, são várias coisas que as pessoas entenderiam 

perfeitamente deixar de ter, desde que pudessem reaver algum do seu dinheiro, que em 2014 

deixarão de ter e era um sinal a todos, não só aos proprietários, não só ás empresas e clientes 

das empresas de telecomunicações, não só ás empresas que em 2013 irão dar lucro. ------------  

 ----------- Disse que como tem sempre dito, o Presidente da Câmara é quem gere a Câmara 

Municipal e a Câmara terá sempre que garantir que parte dos investimentos que tem, 

essencialmente aqueles em fundos comunitários, garantir sempre o máximo possível a melhor 

gestão e fazer com que os projetos, que foram aprovados e que tem comparticipação por parte 

do QREN, sejam devidamente executados. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deixando uma nota ao Presidente da Câmara disse que se não estava em erro, um 
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dos impostos que irá ser discutido, na presente Assembleia, terá que ser comunicado até ao dia 

30 de Novembro de 2012, dois deles em Dezembro de 2012, e que gostava de ver a 

acompanhar a proposta das taxas e dos impostos municipais o orçamento do próximo ano, 

sendo benéfico para todos terem a perceção para onde vai o dinheiro que estas taxas vão 

arrecadar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SILVA OLIVEIRA – começou por dizer que o Executivo está em pleno mandato, a menos de ¾, 

e a cumprir plenamente aquilo que foi afirmado podendo ainda estar em tempo no próximo ano, 

porque a decisão poderá ser tomada até essa data, não tem que ser nessa data e muito menos 

junto ao orçamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á intervenção do Membro da Assembleia Armando Humberto, disse 

que registou a expressão “que era duvidoso”, ora quando não se tem conhecimento das 

variáveis todas, naturalmente, que deixa algumas dúvidas e quem gere tem a obrigação de 

levar tudo em conta e dar algum peso á prudência. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Concorda com o facto de quando disse que há vários anos consecutivos tudo sobe, o 

que se paga, os impostos e em Oliveira do Bairro quem mais reclamava, os que tinham as 

novas avaliações, vão passar a pagar menos 6,25%, se não pedirem nenhuma avaliação em 

baixa cujo valor base poderá também baixar, sendo uma ferramenta ao dispor de qualquer 

munícipe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que a conta que o Membro Armando Humberto apresentou de dividir, não faz 

qualquer sentido, ou seja está mal. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á segunda conta apresentada, que aumentou 200% nos últimos cinco 

anos também está mal. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a intervenção do Membro da Assembleia João Paulo Sol disse que de facto é 

com determinação e com coragem, mas pelo grande querer em prol da população, porque 
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disse conhecer casos em concreto que apesar das novas avaliações vão pagar menos. ----------  

 ----------- Disse não ter referido uma coisa bastante importante que o nosso governo permitiu 

que se pudesse subir 20% em vez de se ter descido 6,25%. -----------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á esperteza referida pelo Membro da Assembleia André Chambel, 

disse não ter nada a dizer.--------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que é verdade que o IMI é para os proprietários, a taxa Municipal dos Direitos 

de Passagem é para as pessoas mas um pagante de IMI, paga a receita quase toda de direitos 

de passagem da Câmara Municipal de um ano, portanto há que por o peso onde de facto existe 

peso. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que a Derrama desejavelmente é sempre bom que a mesma aumente, apesar 

da descida e também é um sinal. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto á questão do IRS, disse recordar mais uma vez que foi uma forma que o 

governo anterior introduziu de os Municípios, não é aumentarem ou poderem aumentar a sua 

receita ou atribuírem uma nova taxa, é ter a possibilidade de baixar as receitas que eram antes 

obrigação das transferências do governo central para as autarquias. ------------------------------------  

 ----------- Pegando no exemplo que foi dado pelo Membro André Chambel, que todos ouviram, 

disse que para quem não paga IRS nenhum, o impacto é zero, para quem paga 1.000,00€ (mil 

euros) de IRS o impacto anual da medida referida é de 10.00€ (dez euros) por ano, para quem 

paga 10.000,00€ (dez mil euros) de IRS, já seriam 100,00€ (cem euros) por ano, mas com 

certeza não era a essas pessoas que se referia na poupança. --------------------------------------------  

 ----------- Referiu que a poupança é da dimensão atrás referida e portanto era bom que se 

conseguisse perceber o efeito prático real na vida das pessoas, 6,25% de descida no IMI, tem 

mais impacto, é verdade que só para quem é proprietário mas por sua vez os mesmos podem 

ter arrendamentos e podem fazer refletir, se assim o entenderam a descida. -------------------------  
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 ----------- Acrescentou que estas medidas são tomadas para terem algum impacto para todos, 

ou se não é para ter nenhum impacto é preferível não as tomar. ------------------------------------------  

 ----------- Referiu que está em discussão o equilíbrio, a receita e sobre esta disse que as regras 

para o próximo orçamento que há-de vir a esta Assembleia, tem parâmetros pré definidos que é 

equivalente á média dos últimos vinte e quatro meses. ------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto ao destino do dinheiro, disse que eram as opções que são apresentadas 

atempadamente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Quanto á Volta a Portugal disse não se pronunciar, sendo assumido que é uma 

grande notoriedade para o concelho e dos melhores investimentos feitos. -----------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO PINTO - começou por dizer que o Presidente da Câmara 

tinha dito duas coisas das quais não gostou, mas que estava no seu pleno direito uma vez que 

também algumas vezes dirá coisas ao Presidente da Câmara certamente também não gostará.  

 ----------- Deu razão ao Presidente da Câmara numa das contas, dizendo que de facto não são 

200% mas sim 130%, de facto o IMI nos últimos sete anos em Oliveira do Bairro subiu 130%. --  

 ----------- Quanto á outra conta que o Presidente da Câmara disse que não fazia sentido, em 

sua opinião faz todo o sentido, porque a Comissão Europeia disse que a receita previsível, 

referente ao aumento do IMI para o ano de 2013 seria de 250.000.000.00€ (duzentos e 

cinquenta milhões de euros), explica que o que fez foi dividir pelos 308 municípios do concelho, 

sabendo que há municípios maiores e outros menores, vai dar 800.000,00€ (oitocentos mil 

euros), dividindo novamente por dois o que vai dar 400.000,00€ (quatrocentos mil euros), e o 

que tinha dito a seguir era que a receita do IMI para o ano de 2013 seria superior a 

2.500.000,00€ (dois milhões e quinhentos mil euros). --------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda relativamente ao que o Presidente da Câmara disse, que em sua opinião não 

faz qualquer sentido, é que esta não era a última oportunidade. ------------------------------------------  
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 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Câmara, disse que efetivamente esta realmente era a 

ultima oportunidade porque há quatro anos por altura das eleições o Presidente da Câmara 

disse que não tinha aumentado as taxas antes das eleições porque não achava que era 

eticamente correto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO SOL – disse não concordar com o que foi dito pelos Membros André 

Chambel e Armando Humberto. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao IMI dirigindo-se ao membro André Chambel, disse que as pessoas 

para o próximo ano não vão sentir a descida do IMI, vão sentir no ano seguinte que é quando a 

taxa é liquidada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Explicou que vai incidir sobre os imóveis no ano de 2013 e será liquidado no ano de 

2014, portanto não se pode estar a falar de qualquer tipo de aproveitamento político. --------------  

 ----------- Disse que também não faz sentido dizer que para o ano não se pode ou não se deve 

mexer no imposto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á questão de ser apresentado agora ou em Dezembro, em sua opinião 

disse ser importante para todos os factos de ser apresentado agora, ficando-se com a perfeita 

noção do que se pretende em termos de impostos municipais. --------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão de saber para onde vai a receita, disse que um orçamento não prevê 

para onde vai a receita de um determinado imposto, é um orçamento total e desse orçamento 

há uma estratégia e essa estratégia tem um conjunto de pontos base. ----------------------------------  

 ----------- Relativamente á intervenção do Membro Armando Humberto, disse que fez a 

retificação ás sua contas, no entanto a intervenção que fez terá sido com o intuito de confundir 

todos os presentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que ao ouvir a intervenção do Membro Armando Humberto, parecia que tinha 

sido o Presidente da Câmara a elabora o código do IMI em 2003, que decidiu que tinha que se 
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reavaliar todos os imóveis, que foi o responsável por se ter aumentado em 130% as receitas do 

IMI desde 2005 até ao corrente ano, mas isso não corresponde á realidade. --------------------------  

 ----------- Esclareceu que tudo o que foi atrás referido, deriva do código do IMI, da forma como 

esse código foi preparado e agora com as imposições da troika, o que o Presidente da Câmara 

foi baixar a taxa que é a mais penalizadora. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – disse que o Membro João Sol tinha razão no que disse 

relativamente ao impacto da taxa do IMI, no entanto os imóveis que vão ser reavaliados vão 

começar a pensar o que é que vão pagar no próximo ano, sendo agradável saber que a taxa 

baixou. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao que foi dito pelo Membro João Sol sobre o orçamento, disse que 

também tem razão, porque ninguém faz orçamentos com linhas diretas entre receita e despesa, 

tanto que foi e bem referido pelo Presidente da Câmara que os orçamentos não são feitos 

tendo em conta as taxas atuais ou aquelas que vão ser para o próximo ano, tem sim a ver com 

a receita dos anos anteriores. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que gostava de saber se o Presidente da Câmara baixa-se um valor, 

dando novamente o exemplo do IRS, de 94.000.00€ (noventa e quatro mil euros), disse que 

gostava de imaginar que esse valor é meia volta a Portugal, que em sua opinião não tem 

qualquer interesse, embora o Presidente da Câmara ache que tem muito interesse e é muito 

importante. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que eram dois dias na comunicação social, são umas filmagens pelo concelho 

umas reportagens, são várias pessoas sentadas numa praça a falar acerca das potencialidades 

do concelho, tudo muito bem mas discorda de tudo isso. ----------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Câmara disse que este o permita de fazer analogias de 

que a baixa de 1% no IRS, que o Presidente da Câmara diz e bem que “o impacto é pequeno”, 

concorda que sim é pequeno mas o sinal que dá ajuda muito o munícipe de Oliveira do Bairro, 
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que percebe que há uma ajuda mesmo sendo mínima não deixa de ser uma ajuda. ----------------  

 ----------- Recordou que na sexta-feira passada esteve a falar sobre o impacto das novas 

medidas da TSU e o que mais incomodou às pessoas, não é propriamente a taxa em si, o valor 

percentual, mas foi a forma como foi feito. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que decerto o munícipe gostaria de perceber que houve um alívio por parte da 

Câmara, porque tendo em conta ao que tem direito da comparticipação do IRS, optou por não 

receber a totalidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que na Câmara da Mealhada a comparticipação é zero e o impacto que vai 

ter nas pessoas, segundo as contas que o Presidente da Câmara de Oliveira do Bairro referiu 

não seria de 10,00€ (dez euros) no caso de baixar 1% na comparticipação mas é de 50,00€ 

(cinquenta euros) no município da Mealhada, se é pouco para algumas pessoas é muito e é 

essencialmente um sinal. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que é esse sinal que tanto na descida da taxa do IMI como no IRS para as 

pessoas é sempre agradável, por muito ou pouco impacto que tenha na carteira daqui a dois 

anos, que é quando se terá que pagar o IRS, o sinal que se dá agora é que era importante para 

dar ás pessoas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO BARATA – disse que nos anos anteriores por esta altura se tem ouvido a 

oposição a insistir na importância desse tal sinal, que era importante baixar, que devia ser mais 

significativo do que se estava a fazer e efetivamente o Executivo Municipal baixou como tinha 

prometido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que foi dito que foi de uma forma tímida, mas pelo menos era um bom sinal e 

que se o Membro Armando Humberto tiver razão em função á extrapolação que fez para o 

aumento de receita, certamente para o ano se vai ter outro bom sinal, se calhar ainda mais 

significativo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que de facto a baixa foi feita num imposto municipal onde o efeito é mais visível, 
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mais significativo, dito de outra forma num imposto municipal em que a baixa do lado de quem 

paga, o munícipe, é mais significativa e justifica a perda de receita do lado dos cofres da 

Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que o facto é que o Executivo e o partido que o suporta, durante as eleições 

assumiram que iam baixar e baixaram e provavelmente, usando as contas do líder de bancada 

do PS, arrisca-se a que baixe outra vez. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que o Executivo além de ter cumprido, baixou podia ter aumentado e não 

aumentou, podia ter mantido e não manteve e o que era relevante e o que gostava de ter 

ouvido por parte dos Membros da oposição era terem cumprimentado o Executivo Municipal por 

ter cumprido o que tinha prometido. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente aos sinais disse que há outro aspeto que os Membros da oposição se 

esqueceram de referir, é que a história dos sinais tem dois sentidos, sendo importante perceber 

o que se faz com a receita, é importante perceber que os tais sinais que se dão aos munícipes 

e que possam significar alguma redução de despesa para as famílias, significa para os cofres 

do município uma perda significativa de receita. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que para todos os efeitos a receita aumenta em função de situações que 

ultrapassam a decisão da Câmara Municipal esta reduz a capacidade de angariar fundos, 

porque podia vê-la potenciada, assume isso porque tem um compromisso e percebe a 

necessidade por parte dos cidadãos, mas também não vai comprometer o tal sinal que é muito 

mais significativo e que a oposição se esqueceu de referir. -------------------------------------------------  

 ----------- Esclarece ainda que é com o dinheiro dessa receita que o Executivo Municipal tem a 

capacidade de prestar um serviço que é muito significativo para a população, fazendo 

referência a todo o apoio que é feito na área social e na área da educação no município de 

Oliveira do Bairro e isso não se faz com palavras mas com muitos euros. -----------------------------  

 ----------- JORGE GRANGEIA – dirigindo-se ao Presidente da Câmara disse que este tinha 
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referido que a redução do IMI significava á volta de 120.000.00€ (cento e vinte mil euros), mas 

pelo que também ouviu, irá haver um aumento da receita, por conta das reavaliações das 

habitações em cerca de meio milhão de euros.-----------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou assim o Presidente da Câmara que se não existissem as reavaliações das 

habitações, continuaria mesmo assim a reduzir a taxa do IMI? --------------------------------------------  

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

SILVA OLIVEIRA - disse que começava por esclarecer a questão deixada pelo Membro da 

Assembleia Jorge Grangeia, respondendo que como era óbvio sim faria a mesma baixa de 

impostos, porque a exemplo de muitas outras situações a palavra é honrar os compromissos e 

é passar das palavras aos atos. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que há sete anos, no que diz respeito aos impostos municipais o 

Executivo, por sua proposta, baixou-se os impostos, baixou-se na revisão do zonamento por 

sua força junto dos técnicos e das pessoas que representavam as finanças e agora também por 

sua proposta aqui está a descida. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que há uma grande diferença entre 200% e 130%, mas os impostos 

municipais, IMI, IMT, Derrama e Imposto de Circulação, nos últimos cinco anos aumentaram 

5% no seu total, foi quanto aumentou a receita da Câmara Municipal, significando que em 

média aumentaram 1% ao ano. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que os mais 130% do imposto, que é extremamente injusto pela base da 

avaliação estar a recair sobre os casais mais jovens, que não têm isenção, foram pagos só por 

alguns e é para esses que o Executivo propôs as três baixas ao longo da sua presidência do 

município de Oliveira do Bairro. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que se todas as avaliações estiverem efetuadas, o que não vai acontecer, não 

por razões imputáveis á Câmara Municipal, mas por outras razões que não vêm ao caso, com o 

teto fixado para a atualização de 75,00 € (setenta e cinco euros), depois será analisado o valor 
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que chega. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ----------- De seguida deu-se início à votação e depois de efetuada a mesma, verificou-se que a 

Proposta: 5.3- Análise e votação para efeitos de aprovação das Taxas do Imposto 

Municipal sobre Imóveis foi Aprovada por unanimidade com 27 votos a Favor pelos 

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

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.4- Análise e 

votação para efeitos de aprovação do valor da Taxa Municipal de Direitos de Passagem. -  

 ----------- Foi dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara Municipal para a apresentação do 

ponto da ordem de trabalhos, acima descrito.-------------------------------------------------------------------  

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

SILVA OLIVEIRA – começou por informar que em média não chega a 5.000.00€ (cinco mil 

euros) a receita anual da referida taxa. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que já tinha referido em Assembleia, que dado a pouca importância deixar 

de a fazer, quem sabe poderá ser numa próxima adicionando-a a uma nova descida de taxas 

municipais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos representantes de cada uma das 

Bancadas com assento na Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO PINTO – entregou a sua proposta por escrito a qual se 

passa a transcrever na sua íntegra: --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Esta é uma taxa que os operadores fazem refletir diretamente sobre a fatura que os 

munícipes recebem ao final do mês. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É um valor não muito significativo e é também menos sentido pelos munícipes porque 

é pago mensalmente. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De qualquer forma existem Concelhos limítrofes que optaram por isentar os seus 



 

Sessão da Assembleia Municipal Ordinária de 14.09’12  83|128 

munícipes simplesmente desta taxa, como por exemplo Mealhada e Vagos, e outros que 

optaram pela sua redução, como é o caso de Aveiro. --------------------------------------------------------  

 ----------- Por isso continuamos a ver com pouco agradado que em termos de impostos 

municipais se pague usualmente mais em Oliveira do Bairro do que aquilo que se paga nos 

outros Concelhos limítrofes.” -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

SILVA OLIVEIRA – referiu que normalmente os municípios vizinhos, ou da região são focados 

quando lá as taxas são menores, mas esclarece que há muitos outros municípios nos arredores 

que têm taxas muito mais elevadas. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que apesar da proposta ser um sinal de 1% no IRS, é respondido com as contas 

e que quem pagasse 1.000.00€ (mil euros) de IRS tinha um desconta de 10,00€ (dez euros) 

num ano, mas como isso já não dava muito jeito passa-se para a redução total do IRS e a 

quebra de receita no município de Oliveira do Bairro seria, face a todos os investimentos, algo 

que ninguém perceberia porque seria completamente desajustado da realidade face a tudo 

quanto se faz, continua a fazer e continua a apostar, nomeadamente na área social.---------------  

 ----------- JOÃO PAULO SOL – questionou se a referida taxa é efetivamente aplicada ao 

consumidor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que já trabalhou em contabilidade e nunca reparou se nuns concelhos aparece 

essa taxa e noutros não, ou seja se uma empresa tiver a morada fiscal no concelho de Oliveira 

do Bairro se aparece na fatura referenciada essa mesma taxa. -------------------------------------------  

 ----------- Questiona se é o consumidor que paga a referida taxa, ou se é a operadora. ------------  

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

SILVA OLIVEIRA – esclareceu que quem paga ao município são as operadoras, porque são 

elas que utilizam o solo com os direitos de passagem, mas podia dar-se o caso de pagarem 

sem cobrarem ao consumidor, mas de facto não é assim que acontece. -------------------------------  
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 ----------- Esclareceu ainda que são pequenos cêntimos por mês que por vezes as pessoas não 

dão conta desse mesmo valor. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que o somatório do ano anterior de receita da câmara foi de 4.419.90€ 

(quatro mil, quatrocentos e dezanove euros e noventa cêntimos). ----------------------------------------  

 ----------- De seguida deu-se início à votação e depois de efetuada a mesma, verificou-se que a 

Proposta: 5.4- Análise e votação para efeitos de aprovação do valor da Taxa Municipal de 

Direitos de Passagem foi Aprovada com 24 votos a Favor e 3 Abstenções pelos Membros 

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

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.5- Análise e 

votação para efeitos de aprovação do Lançamento de Derrama sobre o I.R.C. a cobrar 

durante o ano de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara Municipal para a apresentação do 

ponto da ordem de trabalhos, acima descrito.-------------------------------------------------------------------  

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

SILVA OLIVEIRA – disse que também na referida taxa, de há alguns anos a esta parte, propôs 

á câmara, tendo sido posteriormente subscrito, uma redução de 1,5% para 1,4%, o que 

equivale a uma redução efetiva percentual a incidir sobre os lucros das empresas de 6,66%. ---  

 ----------- Referiu que por força e vários mecanismos, nomeadamente decisões dos sucessivos 

governos, o efeito da Derrama nas empresas percentualmente, tem vindo a reduzir 

drasticamente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse recordar-se, não há muitos anos quando o IRC eram 35%, a Derrama podia ser 

10% de 35%, ou seja 3,5%, quando o IRC foi baixando e foi para 25%, a Derrama podia ser 

2,5%, quando o governo resolveu alterar a base de incidência, ou seja, em vez de ser sobre o 

IRC ser sobre o lucro tributável, estipulou como máximo 1,5%, tendo baixado 40%, admitindo 

que os lucros eram sempre iguais, significa num período não muito longo uma redução de 
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3,5%, para menos de metade que é 1,4% que é o que está a ser proposto. ---------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO PINTO – entregou a sua intervenção por escrito, passando a 

transcrever a mesma na sua íntegra; ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Neste imposto municipal, o Executivo Municipal, optou pela descida do seu valor de 

1,5% para 1,4%, saudamos esta medida. ------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Achamos bem. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Agora, também esperamos que isto seja de facto uma alteração de política, e não 

apenas uma boa vontade em ano pré-eleitoral. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Para um Executivo que tinha vindo sempre a insistir nas TAXAS MÁXIMAS, e que nos 

vinha aqui convictamente justificar essas taxas, não podemos deixar de saudar esta nova 

postura perante os munícipes e neste caso perante as empresas que operam e pagam 

impostos no município de Oliveira do Bairro. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sabemos também que os lucros das generalidades das empresas nos tempos que 

correm são poucos ou nenhuns e que por isso o efeito prático da medida não terá o impacto 

que teria noutros tempos, mas de qualquer modo entendemos que é um sinal no bom 

caminho.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO SOL – começou por dizer, que o Executivo dá um sinal claro da sua 

preocupação com a situação económica e social do país. --------------------------------------------------  

 ----------- Disse que num período como o que se atravessa para o ano de 2013, a Derrama 

sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC vai baixar de 1,5% para 1,4% no concelho 

de Oliveira do Bairro, ou seja uma diminuição de 6,7%, no valor que as empresas terão que 

liquidar de Derrama, comparando com o ano de 2012. -------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que é uma medida que irá trazer uma diminuição de receita para o 

município em cerca de 40.000.00€ (quarenta mil euros), se se mantiver o nível de resultados 
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das empresas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que é uma medida que por si só não vai resolver a situação económica e 

financeira das empresas do concelho, mas é um sinal efetivo da preocupação do Executivo 

municipal com as empresas, o emprego e a situação social do concelho. ------------------------------  

 ----------- Informou que a bancada do PSD, vai votar favoravelmente a proposta do Executivo 

municipal da Derrama a cobrar durante o ano de 2012. ------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á intervenção do Membro da Assembleia Armando Humberto, disse ter 

ficado um pouco confuso, quando este tinha dito que era “irrelevante” 552.000,00€ (quinhentos 

e cinquenta e dois mil euros), de receita de Derrama, umas vezes refere que é irrelevante 

porque o valor é muito pouco, agora fala-se num valor mais elevado e também diz ser 

irrelevante. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á frase “a uma alteração política ou de estratégia”, disse que em sua 

opinião não houve nenhuma alteração, apenas está a ser feito o que foi prometido e neste caso 

concreto nunca houve uma promessa efetiva, sendo apenas um sinal de preocupação. -----------  

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

SILVA OLIVEIRA – começou por dizer que ou está logo no início do mandato, e diz-se que há 

falta de visão, não há projetos, não há um rumo, ou se está a menos de ¾ e já é pré-eleitoral e 

só podia ser agora. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que de facto está em pleno decurso do mandato em plenas funções e no 

exercício com responsabilidade dessas mesmas funções. --------------------------------------------------  

 ----------- No que diz respeito á Derrama referiu que entre 2005 e 2011 a receita de Derrama em 

média para a Câmara oscilou muito pouco, fruto de várias situações, mas foi ao longo do 

período referido que por decisões do governo, então socialista, foi quebrado 40% que é quase 

metade e para as empresas do concelho o impacto existiu. ------------------------------------------------  
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 ----------- Acrescentou que não foi descuido nem oportunismo, foi visão estratégica e quem diz 

que 6,6% a descer é um sinal, o que dirão de muitas outras percentagens por aí. -------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO PINTO – disse que queria esclarecer o Membro da 

Assembleia João Sol, dizendo que na sua intervenção nunca disse que era “irrelevante”, nem 

nada próximo, porque não acha que seja irrelevante. --------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que na intervenção anterior sobre as taxas de direitos de passagem disse 

que era “não muito significativo”, se calhar foi dai a confusão. ---------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Câmara disse que também não referiu que tinha sido 

um “descuido”, porque obviamente não é descuido nenhum. -----------------------------------------------  

 ----------- Quanto a ajudar as empresas, certamente que ajuda mas ajuda aquelas que têm lucro 

e as que realmente precisam de uma grande ajuda são aquelas que estão á beira de fechar as 

portas, porque não conseguem pagar aos trabalhadores. ---------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que com o nível de impostos que o governo aplicou ao país, qualquer redução 

é bem vinda seja ela a onde for e portanto terá o voto favorável da bancada do PS. ----------------   

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

SILVA OLIVEIRA – referiu que o país tem tido sucessivos governos e de facto quem aumenta 

a carga fiscal para níveis muito difíceis de aceitar e perceber e sobretudo de viver, mas se o faz 

para resolver problemas criados por quem o antecedeu, que geriu ao ponto de dizer que as 

dividas não eram para pagar seriam para gerir, disse estarem conversados. --------------------------   

 ----------- De seguida deu-se início à votação e depois de efetuada a mesma, verificou-se que a 

Proposta: 5.5- Análise e votação para efeitos de aprovação do Lançamento de Derrama 

sobre o I.R.C. a cobrar durante o ano de 2012 foi Aprovada por unanimidade com 27 

votos a Favor pelos Membros da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.6- Análise e 
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votação para efeitos de aprovação da participação de 5% no I.R.S. --------------------------------  

 ----------- Foi dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara Municipal para a apresentação do 

ponto da ordem de trabalhos, acima descrito.-------------------------------------------------------------------  

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

SILVA OLIVEIRA – disse que a proposta é de manter o que se tem efetuado desde o início da 

criação desta possibilidade, por parte dos governos e a manutenção é isso mesmo não subir 

nada aos munícipes e não permitir por essa via receber menos das transferências a que a 

câmara tem direito do estado central. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – dirigindo-se ao Presidente da Câmara esclareceu que quando 

deu o exemplo do município da Mealhada, não era com intenção de sugerir ao Presidente da 

Câmara que seguisse o exemplo da Mealhada, apenas o referiu como exemplo. --------------------  

 ----------- Disse que quando falou na descida da comparticipação do IRS na câmara municipal 

falou em 1% referindo que era um sinal que corresponderia a 94.000,00€ (noventa e quatro mil 

euros), pelo orçamento de 2012, não estava a pedir para ficar sem 470.000,00€ (quatrocentos e 

setenta mil euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que ligando um pouco ao que foi dito pelo Membro da Assembleia Nuno 

Barata, que a oposição está sempre a pedir para baixar impostos, recordou que sempre disse 

que seria interessante e um sinal a baixa de impostos, no entanto apesar de não concordar em 

muitos dos projetos que o Presidente da Câmara tem cofinanciados pelo QREN, era sempre 

essencial que estivessem garantidas as contrapartidas nacionais. ---------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que quem gere a câmara é o Presidente da Câmara e é descrição dele 

fazer o que entende da melhor gestão possível e do seu entendimento. --------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Membro da Assembleia Armando Humberto, disse que “é preciso ter 

lata”, acusar o governo, que é do partido do Membro da Assembleia João Sol, de ter 

aumentado os impostos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Recordou que primeiro teve-se o historial, por parte do Presidente da Câmara a 

afirmar quais foram as descidas, quem é que começou a apertar o garrote das receitas dos 

municípios por parte das transferências do Estado, foram os governos do PSD e por isso se 

tem estas novas regras e estas novas taxas. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou quem é que aumentou de forma completamente desmesurada as PPP no 

país, em centenas de milhões de euros. Referiu que foi o Eng. Guterres. ------------------------------  

 ----------- Disse que depois se teve um governo PSD / CDS em que se fizeram não mais de dez 

PPP. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida veio o governo do Sr. José Sócrates, que fez as maiores barbaridades a 

nível de PPP, estando agora a ver-se o que está a acontecer, estando o atual governo a 

conseguir reduzir os encargos do Estado nas PPP, mas sabe-se que há coisas que os 

escritórios de advogados desses grupos conseguem tudo e mais alguma coisa. ---------------------  

 ----------- Disse que em sua opinião pessoal, não gostou da forma como o atual governo aplicou 

mais uma taxa, mas disse ter noção que é necessária. ------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que é necessário equilibrar as contas para que se continue a viver no 

mínimo, medianamente porque até agora andou-se a viver á grande. -----------------------------------  

 ----------- Referiu que as pessoas vão sofrer um aumento grande, nas taxas do IMI quando se 

começar as sentir as novas avaliações e a atualização do valor das suas propriedades, porque 

quem comprou casa há pouco tempo, ainda está dentro da isenção. ------------------------------------  

 ----------- Referiu ainda que deveria existir em Portugal, equidade fiscal a nível de todos os 

impostos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO – começou por deixar uma nota ao Membro da Assembleia 

André Chambel, dizendo que gostou que este se tivesse sentido quando fez referência ao seu 

governo.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Relativamente ao que disse sobre a equidade fiscal, disse que também gostou porque 

ainda se lembra do tempo em que o Dr. Paulo Portas vinha para a televisão dizer que era 

quase patriótico fugir aos impostos. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Entregou a sua intervenção por escrito, passando a transcrevê-la na sua íntegra; ------  

 ----------- “Fruto das políticas do Governo do país, o IRS tem aumentado significativamente, de 

facto é das poucas receitas do estado central que tem aumentado, é das poucas coisas que 

tem corrido de acordo com o planeado. ---------------------------------------------------------------------------   

 ----------- E é bem possível que vá continuar a aumentar, com a alteração das taxas, pelo 

menos enquanto houver alguns de nós que ainda vão tendo emprego. ---------------------------------  

 ----------- Aqui as coisas doem, aqui estamos a falar de algo com muito significado para os 

munícipes, e era expectável que houvesse outra sensibilidade. -------------------------------------------  

 ----------- Mas sejamos também realistas, quando temos uma política assente em grandes 

obras, não podemos simultaneamente ter impostos baixos. ------------------------------------------------   

 ----------- São duas faces da mesma moeda. --------------------------------------------------------------------   

 ----------- As obras têm que ser pagas e, pior, têm que ser mantidas. ------------------------------------  

 -----------  E têm que ser mantidas mesmo quando estão subaproveitadas, e esse irá ser o 

grande drama do concelho nos próximos anos. ----------------------------------------------------------------   

 ----------- Como dinamizar esses espaços sem fazer disparar a despesa. -------------------------------   

 ----------- E por isso numa situação de constrangimentos financeiros enormes para as famílias, 

numa situação de crise sem precedentes, o Senhor Presidente tem a ousadia de trazer aqui 

uma proposta de TAXA MÁXIMA para a participação do município no IRS. ----------------------------  

 ----------- Obviamente, que estamos profundamente contra. ------------------------------------------------   

 ----------- Estamos contra a política das grandes obras, e contra a política de grandes impostos.  
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 ----------- Com esta carga fiscal temos uma sociedade civil amordaçada, temos uma sociedade 

civil cada vez mais dependente do estado e que pouco mais consegue fazer do que trabalhar 

para manter o estado. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deixemo-nos de ilusões, a grande obra custa muito dinheiro, custa dinheiro quando a 

fazemos, custa dinheiro quando pagamos os empréstimos, custa dinheiro quando a mantemos 

e até custa dinheiro quando a dinamizamos. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas dá um grande prazer a alguns descerrar mais uma placa, mesmo que ao faze-lo 

saibam que aquilo é grande de mais que vai custar a todos mais do que era necessário. ---------   

 ----------- Mas pensar grande tem sido a regra, tanto que até um dos principais conselheiros 

económicos do primeiro-ministro teve o desplante, a falta de decoro, de vir dizer que se “pirava 

se o obrigassem a trabalhar mais de sete meses para o estado no próximo ano, porque imagina 

que quando chegar a altura de se reformar (com uma choruda reforma da Caixa Geral de 

Depósitos, digo eu, como o seu correligionário Mira Amaral) já nada haverá para distribuir, 

sendo que precisa de se acautelar”. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Este país tem muitos problemas, mas um deles, meus senhores, é certamente a 

mediocridade e o egoísmo da nossa elite politica, bem patente nesta escrita. -------------------------   

 ----------- Se este homem se precisa de acautelar, o que dirá o desgraçado do trabalhador que 

recebe um salário miserável, e que agora vê agravada brutalmente a sua contribuição para a 

segurança social. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Como é que nós esperamos que o humilde do trabalhar possa aceitar isto, quando é a 

elite que diz que no futuro nada haverá para distribuir, a elite que tem sido a principal 

beneficiária deste estado. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Com toda a franqueza, começo cada vez mais a temer que quando certos senhores se 

quiserem pirar já nem os deixem chegar ao aeroporto. ------------------------------------------------------  
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 ----------- Mas o que é que isto tem a ver com os impostos municipais.  ---------------------------------  

 ----------- Tem tudo. Porque trata-se acima de tudo de coragem, de verdade e de razoabilidade.  

 -----------  Trata-se de coragem de dizer as pessoas que tanta obra não é necessária, que tanta 

obra vai nos colocar às costas um fardo insustentável, tanto obra obriga-nos a manter os 

impostos em valores aberrantes, tanta obra obriga-nos a trabalhar tantos meses para o estado.  

 ----------- Olhando para os Concelhos à nossa volta, Aveiro tem optado pelos 4,5% e a 

Mealhada pelos 3%. São dois exemplos a seguir. Por outro lado Oliveira do Bairro, continua a 

insistir na TAXA MÁXIMA de 5%.” ----------------------------------------------------------------------------------  

  ---------- NUNO BARATA – começou por deixar um esclarecimento ao Membro da Assembleia 

Armando Humberto, dizendo que este aumento da carga fiscal, não é uma ação mas sim uma 

reação. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que a coligação que governa o País, mesmo que aborrecidos e com 

erros, está a tentar salvar Portugal. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ironicamente disse que o unido, consensual, charmoso, simpático governo anterior do 

Sr. José Sócrates, esse é que teve ação e foi essa ação que deixou o País no estado em que 

se encontra, estando o País a viver agora a reação. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Pediu desculpa ao Membro da Assembleia André Chambel, dizendo que de facto é 

verdade, afinal o que o mesmo tem dito ao longo dos anos não é que este Executivo deveria 

baixar os impostos, o que efetivamente tem andado é dizer e acabou por confirmar é que 

basicamente “dava uma no cravo e outra na ferradura”. -----------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que por um lado sugeriu a boa ideia do sinal de baixar os impostos porque 

fica bem na comunicação social, para as pessoas que ouvem também é simpático mas por 

outro lado quer que os projetos, não concordando com eles todos, mas quer que sejam viáveis 
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para se poder ir buscar as verbas ao QREN, que de facto também fica bem. -------------------------  

 ----------- Disse que não estava a ver o líder da bancada do CDS/PP, numa Assembleia 

Municipal a defender uma coisa diferente, porque se não tinha que estar contra a requalificação 

das escolas primárias que ficaram no estado em que o governo do CDS/PP, em Oliveira do 

Bairro deixou, ou de por exemplo pagar o Espaço Inovação. -----------------------------------------------  

 ----------- Concordou que o que este Executivo faz é da sua competência e procura o equilíbrio 

entre duas faces da mesma moeda, a receita e o investimento, disse não saber se isso fica 

bem, mas sabe que é o correto e o certo. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO SOL – começou por dizer que neste ponto da ordem de trabalhos se 

iria analisar e votar a participação de 5% do IRS, dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no 

concelho de Oliveira do Bairro no orçamento Municipal para o ano de 2013. --------------------------  

 ----------- Referiu que esta participação de 5% ao longo dos anos tem gerado alguma 

controvérsia na Assembleia Municipal, o que também se tem verificado hoje. ------------------------  

 ----------- Disse que como todos saberiam esta participação do IRS dos sujeitos passivos no 

orçamento Municipal não foi e não era uma nova receita para as autarquias, não é um imposto 

igual ao IMI ou a Derrama, foi e era sim uma substituição de transferências correntes do 

orçamento geral do Estado para as Autarquias. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que diminuir esta taxa na prática, significa para a Autarquia diminuir por 

sua iniciativa as transferências do Estado Central. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse também ser verdade que diminuir a taxa de 5% para outro valor, iria diminuir o 

IRS dos contribuintes líquidos (contribuintes que liquidam IRS, ou seja os contribuintes que têm 

maiores rendimentos) do concelho de Oliveira do Bairro. ----------------------------------------------------  

 ----------- Disse que é da sua opinião e da bancada do PSD, desde o início desta modalidade de 

receita para o orçamento municipal que a taxa se deveria manter nos 5%, pois seria uma forma 
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de redistribuir os rendimentos dos que mais auferem por aqueles que mais necessidades 

económicas e sociais sofrem, através da ação diária do município de Oliveira do Bairro nas 

mais diversas áreas económicas, sociais, culturais, desportivas entre outras. -------------------------  

 ----------- Disse ainda que gostaria de fazer um reparo ao Membro da Assembleia André 

Chambel relativamente ao que disse sobre que o IRS era pago por todos, o que de facto não é 

verdade era bom que assim fosse, mas o IRS é liquidado por quem tem maiores rendimentos. -  

 ----------- Referiu que o Município com a sua estratégia de desenvolvimento, com a estratégia 

apresentada pelo Presidente da Câmara e pelo PSD tem uma estratégia para o concelho e 

pega nestes rendimentos e redistribui-os de outra forma. ---------------------------------------------------  

 ----------- Disse que o Membro da Assembleia André Chambel, tem vindo a dizer várias vezes 

que têm que o permitir discordar da estratégia, de algumas obras e como é obvio isso é 

respeitado, mas é uma estratégia que está definida, está a ser aplicada e em sua opinião está a 

ser redistribuído uma receita que foi retirada, pelo Estado Central. ---------------------------------------  

 ----------- Questionou o Membro da Assembleia Armando Humberto, se na altura concordou ou 

não com a mudança da lógia do orçamento, em termos de transferência do Estado, porque o 

IMI e a Derrama são uma receita Municipal e de há alguns anos a esta parte, por iniciativa de 

um Governo do PS, houve uma alteração e agora fala-se que os impostos são altos, fala-se de 

equidade fiscal, que em sua opinião é uma distorção. --------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente a uma questão que foi lançada, “grandes obras, impostos altos”, disse 

que até agora se esteve a discutir duas baixas de impostos. -----------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que as obras estão a ser feitas, maioritariamente na área da educação e 

são obras que vão ficar, vão ser utilizadas pelas crianças, fazendo parte de uma estratégia e 

não são os impostos altos que trazem estas obras, mas sim o Executivo. ------------------------------  

 ----------- Referiu que quem trouxe o País ao ponto em que se encontra, foi o PS e concorda 

com o que disse o Membro da Assembleia Nuno Barata quando disse que se está a reagir a 
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uma ação que foi feita no passado. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JORGE GRANGEIA – disse que em sua opinião, as ações de uns e as reações de 

outros se tem originado ao longo dos anos em Portugal um exigir e um acumular de sacrifícios 

em demasia aos portugueses, que em sua opinião tanto sacrifício não vá valer de grande coisa. 

 ----------- Disse que qualquer redução seja ela pelos municípios em termos de imposto de carga 

sobre as pessoas ou sobre as empresas é sempre benéfica porque é sempre uma redução. ----  

 ----------- Referiu que os 5%, não representando grande receita para a Câmara, poderiam 

também ter sido reduzidos, aproveitando a simpatia do Presidente da Câmara na redução das 

outras taxas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SILVA OLIVEIRA – dirigindo-se ao Membro da Assembleia Jorge Grangeia, disse que não era 

uma questão de simpatia mas sim uma questão de coerência e de assunção da 

responsabilidade perante quem com o seu voto confiou a gestão do Município. ----------------------  

 ----------- Disse que se está a discutir a questão do IRS e para não quebrar a receita do 

Município vindo da transferência do Estado. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que não se está a discutir, obras grandes ou pequenas muito menos se 

são subutilizadas ou não, mas acrescenta que todas as obras efetuadas e em funcionamento, 

estão todas utilizadas e bem utilizadas. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se o Membro da Assembleia Armando Humberto, disse que este falou 

algumas vezes do Município de Aveiro e as grandes obras que referiu, têm para Oliveira do 

Bairro fundos da Comunidade Europeia de 903,46 € (novecentos e três euros e quarenta e seis 

cêntimos) per capita, ou seja exatamente 490% mais do que Aveiro e é com este dinheiro que 

as obras estão a ser pagas e vão ficar cá ao serviço de todos e para décadas, naturalmente 

com necessidade de manutenção e com certeza que as pessoas que sucederem este 

Executivo, vão ser capazes, no mínimo de manter o que já está edificado e ao serviço. -----------  
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 ----------- Relativamente á intervenção do Membro da Assembleia André Chambel, disse que 

normalmente não se preocupa com a Mealhada, mas só porque foi citado, se fosse os 5% já 

não eram 10 € (dez euros) de redução mas eram 50 € (cinquenta euros) e são números que 

ficam no ouvido, uma redução de 50€ (cinquenta euros), mas para isso era preciso que quem 

pagasse o IRS de 1.000.00 € (mil euros), residisse no concelho da Mealhada para pagar 0%. --  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – disse que sempre afirmou que a descida de impostos era um 

sinal, mas o Presidente da Câmara deve ter sempre a salvaguarda do cofinanciamento das 

obras que candidatou e que foram aprovadas, das quais muitas delas, disse não concordar, 

mas o não concordar não quer dizer que o Presidente da Câmara se as puder fazer com o 

dinheiro dos outros, melhor ainda. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Membro da Assembleia Maria Flor, disse que esta nunca tinha ouvido 

a sua expressão, que usou pela primeira vez há quatro anos “estamos na última oportunidade 

de receber dinheiro da Europa”, se se poder fazer obra aproveitando esse dinheiro é agora que 

tem que ser feito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Lembrou que o Presidente da Câmara pretendeu e está a fazer oito Pólos Escolares, 

disse discordar dos oito, discorda da casa da cultura mas se o Presidente da Câmara o quer 

fazer que o faça com o dinheiro dos outros, porque dinheiro para este tipo de obras nunca mais 

vêm.-----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que o próximo quadro comunitário será virado para a inovação, para a 

educação e para a investigação, compromisso 2020, o próprio QREN atual por intervenção do 

Governo está a ser derivado cada vez mais para a competitividade da empresas e a promoção 

do emprego, de uma forma que diz discordar mas é a opção do Governo e se o poder fazer 

com o dinheiro dos outros melhor. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu portanto, que não há nenhuma contrariedade relativamente ao baixar os 

impostos, porque é um sinal que é dado, mas que seja sempre salvaguardada a contrapartida 
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nacional dos projetos que tem em curso. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO – disse que os Membros da Assembleia Nuno Barata e João 

Sol, referiram que o aumento dos impostos não é uma ação mas sim uma reação. -----------------  

 ----------- Referiu que isso só é parcialmente verdade porque a diminuição da TSU para as 

empresas é uma convicção, uma teimosia, uma promessa, porque é tirar de um lado para dar 

do outro e nem a parte que recebe se mostra muito agradada com isso, porque consegue 

perceber o elementar que é o estarmos a beira do abismo. -------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á intervenção do Membro da Assembleia João Sol, quando referiu que 

as pessoas que liquidam o IRS, são as que têm mais ou médios rendimentos, disse que até 

pode ser verdade mas é uma vergonha para um País que se quer da Europa, que haja tantas 

pessoas que com os rendimentos que têm não dão para atingirem o limiar do IRS, não deixa de 

ser uma vergonha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á questão que lhe foi colocada, respondeu que concorda, obviamente 

que isso coloca uma pressão politica mais sobre as Câmaras, mas disse achar que quanto 

mais os contribuintes do País se aperceberem para onde vão os seus impostos, quanto mais 

discutirem os impostos, mais estão salvaguardados do Estado. -------------------------------------------  

 ----------- Disse que o Presidente da Câmara e o Membro da Assembleia André Chambel, 

referiram no mesmo sentido, que se trata de utilizar o dinheiro dos outros, mas disse que 

acredita com toda a convicção que os grandes problemas do País, foi porque se andou durante 

vinte cinco anos a gastar o dinheiro dos outros, como os outros o mandaram gastar e esse é 

que é o grande problema.---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que quando dizem que a culpa é do Sócrates, disse que sabem 

perfeitamente que não é verdade, sabem que quando isto começou que foi com o atual 

Presidente da Republica Cavaco Silva e depois continuou da mesma forma, porque quem abriu 

por exemplo os cursos dos professores da forma que foi, e que hoje se tem os professores 
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como estão e as famílias investiram na Universidade para terem os filhos licenciados e hoje 

estão em casa porque não têm colocação. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á intervenção do Membro da Assembleia Jorge Grangeia quando disse 

que não representa uma grande receita, mas o que interessa é que a receita que entra é a que 

sai dos bolsos dos contribuintes, não podendo ser grande para um lado e pequena para outro é 

a mesma, obviamente que há um efeito multiplicador, que na Câmara entra só num sitio e dos 

contribuintes sai de muitos bolsos. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que cada vez mais é importante que as pessoas questionem os políticos para 

onde é que vai o dinheiro, e quando se começar a viver só com o nosso dinheiro vai ter que se 

questionar muito mais coisas e aprender que há coisas que simplesmente não queremos fazer 

nem ter.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que há coisas tão óbvias, e pegando num exemplo de uma ex líder do 

PSD, Dr.ª Manuela Ferreira Leite que dizia se nos disserem para compramos um Ferrari pelo 

preço de um Golfo, nós não vamos querer o Ferrari porque ele dá muita despesa, e é tão obvio 

como este exemplo mas os Governos nacionais ou locais, sempre quiseram fazer flores com 

ferraris porque as pessoas andaram um pouco iludidas, porque era á custa do dinheiro dos 

outros e hoje apercebemo-nos que não é á custa do dinheiro dos outros e que hoje nos está a 

sair dos bolsos pelo menos na próxima década. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO SOL – disse que quando o Membro da Assembleia Armando Humberto 

disse que pode ser verdade o que referiu sobre o IRS, afirmou que neste caso é mesmo 

verdade, liquida IRS quem mais rendimentos tem. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse concordar com o que disse o Membro da Assembleia Armando Humberto, 

relativamente a haver menos estado e quando disse que se andou 25 anos a gastar o dinheiro 

dos outros, como eles criam e não como deveriam ser gastos. --------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro MÁRIO JOÃO FERREIRA DA 
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SILVA OLIVEIRA - disse que nos últimos anos 75% ou mais do tempo de governação esteve a 

cargo do PS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que quando se lutou e aderiu á comunidade europeia, foi uma luta conjunta de 

anos e aplaudida por todos, não se podem esquecer que estando numa Europa, beneficiando 

dela, não tenhamos enquanto nação de cumprir regras, a questão é que a seu ver terão que ser 

dados outros passos e não apenas políticos mas venha o dinheiro de orçamentos mais ricos. --  

 ----------- Disse que em valor absoluto, hoje é o maior de sempre aplicado em gastos sociais, 

fundo desemprego, rendimentos de inserção, prestações, reformas e cada situação tem a sua 

classificação, no entanto são tudo destinos de dinheiros públicos.----------------------------------------  

 ----------- Lembrou que a natalidade tem reduzido, nem se pode esquecer ou ignorar que a 

população ativa cada vez é menor, e alguém dizia há uns anos atrás que isto é uma bomba 

relógio e este conjunto de situações associado a muitas outras questões que já foram referidas 

têm que ser reajustadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que salários como o salário mínimo devem ser ainda muito mais cuidados, 

porque apesar da percentagem dar um valor absoluto diferente, tirar 7% a quem para hoje já 

não chega, é de facto muitíssimo com0plicado. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que está em crer, que daquilo que fica nas entrelinhas e tendo por base o que 

foi aplicado aos subsídios dos funcionários públicos, tendo por base o que foi aplicado ás 

pensões e reformas que só 11% dos pensionistas ficaram sem os dois subsídios, portanto 89% 

tiveram os seus subsídios.--------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á questão das obras e dos dinheiros externos ou internos disse que era 

importante que em cada momento se apliquem os valores a que se tem direito lutando por eles 

e sendo arrojados nas opções e sobretudo colocando-os a render que neste caso é em prol da 

educação, da formação, da rede viária, da regeneração urbana e reabilitação da cidade sendo 

para isso que eles existem.-------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Disse que é bom que os Portugueses saibam para onde vão os seus impostos e a 

melhor de saberem para onde eles vão não é deixar mais uma baixa no concelho por redução 

eventual de 1%, conforme foi afirmado. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que a aplicação destes dinheiros é conhecida, nos planos e programas eleitorais 

e nos sucessivos orçamentos da autarquia, logo os munícipes sabem bem a que se destina e é 

sempre justificada a razão. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida deu-se início à votação e depois de efetuada a mesma, verificou-se que a 

Proposta: 5.6- Análise e votação para efeitos de aprovação da participação de 5% no 

I.R.S. foi Aprovada com 3 votos contra, 5 abstenções e 19 votos a Favor pelos Membros da 

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

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

SANTOS – disse que antes de concluir este ponto gostaria de fazer um breve comentário, é 

que estava a ouvir a várias intervenções que foram feitas na presente Assembleia Municipal, e 

a certa altura ocorreu-lhe que estava na Assembleia da Republica, mas depois veio a si e viu 

que não era o Presidente da Assembleia da República mas sim o Presidente da Assembleia 

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

 ----------- Acrescentou que deixou continuar serenamente porque é um assunto mais do que 

atual que de facto deve ser sentido e deve ser vivido por todos em conjunto de uma forma 

intensa e em todos os locais. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.7- Ratificação 

da Proposta apresentada pela Câmara Municipal referente à Abertura de Procedimento 

Concursal para recrutamento de 28 Técnicos Superiores na Área das AEC’s a afetar à 

Unidade de 3.º Grau de Educação; ------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – pediu á secretária da Mesa da Assembleia para que lesse um parecer que solicitou 
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aos serviços jurídicos da Câmara Municipal, após questões levantadas na Comissão 

Permanente sobre o exato termo de ratificação da proposta. -----------------------------------------------  

 ----------- Foi pedido o uso da palavra pelo Membro da Assembleia Nuno Barata, tendo-lhe sido 

concedido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO BARATA – disse que por questões profissionais e de consciência se considera 

impedido de participar na discussão e votação e nesse sentido solicitou autorização para 

abandonar a sala durante a discussão e votação do presente ponto da ordem de trabalhos. -----  

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

SANTOS – autorizou o abandono da sala por parte do Membro da Assembleia Nuno Barata, 

dizendo que é uma forma legal e correta. ------------------------------------------------------------------------    

 ----------- 2º Secretaria da Mesa da Assembleia Municipal INÊS PATO – passou a ler o parecer 

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

 ----------- “Solicita-nos o Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal informação/parecer 

relativamente à deliberação da câmara municipal tomada, por unanimidade, na sua reunião de 

26.07.2012 em que autorizou a abertura de procedimento concursal tendente à contratação de 

vinte e oito técnicos superiores para as atividades de enriquecimento curricular, nos exatos 

termos exarados na Proposta do Presidente da Câmara, datada de 23.07.2012 e, bem assim 

determinou a remessa do assunto à Assembleia Municipal para ratificação. ---------------------------  

 ----------- Sobre o assunto, informamos o seguinte: ------------------------------------------------------------  

 ----------- I) Dos Pressupostos de Facto ---------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Ao longo do último ano letivo houve uma série de incertezas quanto à manutenção do 

Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular para o ano letivo 2012/2013, nos 

mesmos termos dos anos anteriores. -----------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Foi, de resto, noticiado que as IPSS’s poderiam passar a beneficiar, novamente, de 
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apoios financeiros para ATL de alunos de 1.º ciclo do ensino básico das 15h30 às 17h30, sendo 

que os encarregados de educação poderiam, desse modo, optar por não colocar os seus filhos 

nas AEC’s, o que poderia diminuir drasticamente a necessidade de contratação de professores 

podendo, inclusivamente, colocar em causa a manutenção do próprio programa. -------------------  

 ----------- Ademais, a previsão de um número excedente de professores que ficariam nos 

agrupamentos sem componente letiva constituía-se como mais um fator de risco para a 

manutenção deste programa por parte dos Municípios. ------------------------------------------------------   

 ----------- A própria Direção Regional de Educação do Centro não conseguia assegurar ao 

Município que não haveria alterações significativas ao Programa. ----------------------------------------  

 ----------- Acresce que as inconstantes transferências de verba por parte do Ministério da 

Educação para financiamento das diversas competências assumidas pelos Municípios ao longo 

dos últimos anos, levou a que os Municípios que integram a CIRA colocassem sobre a mesa a 

possibilidade de devolução de algumas dessas competências, mormente das AEC’s.--------------  

 ----------- Referir, também, que o Despacho n.º 5106-A/2012, de 12.04.2012 veio trazer 

alterações significativas a nível da constituição de turmas, levando a um aumento do número de 

alunos por turma e, consequentemente, a uma diminuição do número de turmas no concelho e, 

naturalmente, do número de professores necessários. Só com o final do período de matrículas 

é que o Agrupamento de Escolas esteve capaz de fazer uma previsão do número de turmas de 

1.º ciclo para o ano letivo 2012/2013. De facto, do ano letivo anterior para este que se inicia 

regista-se uma diminuição de 6 turmas, o que implica uma diminuição do número de técnicos a 

contratar e a redução de carga horária de alguns professores. --------------------------------------------  

 ----------- Sublinhar, ainda, que os serviços, há vários anos, pugnam para que tais atividades 

sejam iniciadas em paralelo com o início do ano escolar, o que vai ao encontro das 

necessidades das famílias. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- II) Do Direito --------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 ----------- A Lei n.º64-B/2011, de 30 de Dezembro (Orçamento do Estado para 2012) veio 

estabelecer que em situações excecionais, devidamente fundamentadas, o órgão deliberativo 

(Assembleia Municipal), sob proposta do órgão executivo (Câmara Municipal) pode 

autorizar a abertura de procedimentos concursais, destinados a candidatos que não possuam 

uma relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida, 

fixando, caso a caso, o número máximo de trabalhadores a recrutar e desde que se verifiquem 

os requisitos cumulativos ali estabelecidos (Cfr. art.46º, nº2). ----------------------------------------------  

 ----------- Tal competência pertencia até então ao órgão executivo (Cfr. n.3 do artigo 9º da Lei 

n.º12-A/2010, de 30 de Junho (PEC)). ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, perante a realidade fática que se vem de evidenciar e perante o quadro legal 

em vigor, ao executivo colocaram-se três hipotéticos cenários: --------------------------------------------  

 -----------  a) Aprovar a proposta de autorização da abertura de procedimentos concursais em 

reunião de câmara e solicitar à Assembleia Municipal o agendamento de sessão extraordinária 

(a realizar em Agosto) para a competente autorização; ------------------------------------------------------  

 ----------- b) Aprovar a proposta em reunião de câmara e solicitar à Assembleia Municipal a sua 

inclusão na agenda da sessão ordinária de Setembro; -------------------------------------------------------  

 ----------- c) Autorizar a abertura dos procedimentos concursais e solicitar à Assembleia 

Municipal enquanto órgão competente para a prática do ato, a ratificação do mesmo.--------------  

 ----------- O executivo optou, in casu, pela última hipótese, a única que lhe permitiria abrir de 

imediato os procedimentos concursais, possibilitando que tais atividades de enriquecimento 

curricular pudessem iniciar-se em simultâneo com o início do ano escolar. ----------------------------  

 ----------- Fê-lo, porém, como acima se evidenciou, na convicção de que se tratava de um 

assunto que reclamava uma decisão célere, atentos os interesses em causa (dos alunos e das 

famílias) e, bem assim, considerados os trâmites processuais que um processo desta natureza 

encerra, sem contudo desconhecer, nem tão pouco omitir, que tal decisão teria de ser objeto de 
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ratificação, expressando-o na própria deliberação que tomou. ---------------------------------------------  

 ----------- Lê-se, em anotação ao artigo 135º do Código do Procedimento Administrativo 

(Anotado e Comentado por José M. S. Botelho; Américo P. Esteves e José Cândido de Pinho) 

que «Segundo R. Chapus em caso de urgência extrema ou perante circunstâncias 

verdadeiramente excepcionais um ato poderá ser praticado pela entidade não dotada de 

competência…» ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Veja-se, ainda, sobre esta matéria o parecer n.º 148/99 da Divisão de Apoio Jurídico 

da CCDRC, em que se sustenta o seguinte: «…entendemos que o vício de incompetência 

gerado pela deliberação tomada pelo Conselho de Administração, só será sanado através de 

ratificação da Câmara à referida deliberação, nos termos do art. 137º do CPA, ou seja, através 

do ato pelo qual o órgão competente confirma um ato inválido praticado por um órgão 

incompetente. (…) sendo o ato de ratificação, um ato de exceção a que se poderá recorrer 

apenas em casos excecionais como por exemplo a urgência (…).» --------------------------------------  

 ----------- Existindo apenas um vício de competência, o mesmo é suscetível de ser sanado por 

ratificação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em anotação ao art.º 137.º do Código do Procedimento Administrativo, dispositivo que 

regula a ratificação, reforma e conversão dos atos administrativos, ensina Esteves de Oliveira, 

a págs. 663 e ss: “a ratificação, reforma e conversão são atos secundários... consistindo em 

“confirmar ou substituir o ato inválido, harmonizando-o com a ordem jurídica”, como diz 

Freitas do Amaral”. (negrito e sublinhado nossos) -------------------------------------------------------------  

 ----------- E que “…ele é depurado das suas imperfeições iniciais e mantido (total ou 

parcialmente) na ordem jurídica, técnica que deve ser considerada como manifestação do 

princípio do aproveitamento da ato administrativo”. -----------------------------------------------------------  

 ----------- A ratificação segundo os mesmos autores citados, é «o ato através do qual o órgão 

competente sana o vício de incompetência de um ato de autoria de um órgão incompetente», 



 

Sessão da Assembleia Municipal Ordinária de 14.09’12  105|128 

bem como quaisquer outros vícios do ato desde que não respeitantes ao seu conteúdo, ou seja, 

respeitantes a invalidades formais e proced mentais. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescente-se que são aplicáveis à sanação por ratificação as normas que regulam a 

competência para a revogação dos atos inválidos e a sua tempestividade (n.º 2 do artigo 137º 

do CPA). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A competência para a ratificação, no caso de vício de incompetência, cabe, nos 

termos do n.º3 do mesmo artigo, ao órgão que detinha competência para a prática do ato 

ratificado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por força do n.4 do art. 137º do CPA os efeitos da ratificação retroagem à data dos 

atos a que se reportam. -----------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Tal vale por dizer que ratificado o ato pela Assembleia Municipal, o mesmo equivale à 

decisão em tempo útil e pelo órgão com competência para o produzir. ----------------------------------   

 ----------- A não ratificação, por seu turno, equivalerá à não autorização da abertura dos 

procedimentos, o que forçosamente determinará a revogação anulatório do ato. --------------------  

 ----------- É quanto nos cumpre informar.” ------------------------------------------------------------------------     

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

SANTOS – disse ter achado ser oportuno proceder a leitura na íntegra do parecer por dois 

motivos;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1º O parecer permitiu-lhe manter a redação da proposta do ponto da ordem de 

trabalhos, enviada pelo Presidente da Câmara, o termo de ratificação respeitando também 

dessa forma o decidido em Comissão Permanente, onde se levantaram algumas dúvidas. -------  

 ----------- Disse que na sua apreciação se trata de um parecer minucioso, bem estruturado no 

ponto de vista de fundamentação jurídica, respondendo também á componente política, 

entendeu que sustentava essa redação. -------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- 2º Quis deixar um agradecimento público ao gabinete jurídico da Câmara Municipal, 

na pessoa da Dr.ª Andreia Pereira, mesmo fazendo parte das obrigações e dos deveres, mas a 

forma solícita e rápida que lhe foi pedido e o conteúdo que foi ouvido, em sua opinião não é 

inoportuno o presente agradecimento. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi pedido o uso da palavra pelo Membro da Assembleia Armando Humberto, tendo-

lhe sido concedido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- ARMANDO HUMBERTO – dirigindo-se ao Presidente da Assembleia Municipal disse 

que certamente compreenderia que não era fácil depois de um dia de trabalho e do avançado 

da hora, conseguir-se digerir um parecer tão extenso á primeira. -----------------------------------------  

 ----------- Questionou se não seria possível a distribuição do mesmo aos líderes das respetivas 

bancadas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Aproveitou para saudar o gabinete jurídico da Câmara Municipal que de facto tem 

muitos conhecimentos políticos. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que houve uma parte que não percebeu e solicitou ao Presidente da Câmara 

Municipal se pudesse esclarecer, quando fala de reduções de seis turmas do 1º Ciclo. ------------   

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

SANTOS – questionou se as bancadas necessitavam de tempo para analisarem o documento, 

tendo sido concedido um período de 10 minutos, para análise do mesmo. -----------------------------    

 ----------- Retomados que foram os trabalhos foi dado o uso da palavra ao Presidente da 

Câmara Municipal para a apresentação do ponto da ordem de trabalhos, acima descrito. ---------  

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

SILVA OLIVEIRA – disse que começava por responder às questões que foram colocadas. ------  

 ----------- A primeira é que uma das razões porque a decisão tomada pelo Executivo não foi 

antes do momento em que foi e por isso está agora para ser ratificado, teve a ver com a 
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indefinição por parte do Governo, nomeadamente do Ministério da Educação ou a decisão 

sobre o número de alunos por turma, tão publicamente divulgado, com consequências 

amplamente divulgadas na opinião pública e por consequência aí uma das respostas, porque 

com o aumento do número de alunos por turma, seriam necessários menos professores. --------  

 ----------- A segunda disse que acompanhou a questão do parecer que muito bem foi pedido e 

foi lido na presente Assembleia, tendo o mesmo duas componentes; -----------------------------------  

 ----------- Por um lado os factos e por outro a questão de enquadramento jurídico e também está 

subscrito pela técnica e chefe de divisão da área da educação e na outra componente pela área 

jurídica, não se pronunciando portanto sobre isso, os factos relatados correspondem á verdade. 

 ----------- Lembrou que a Câmara colocou sempre em primeira linha a educação, sem ser 

obrigatório, assumiu ter este serviço aos munícipes, pais, avós e alunos que são as AEC e 

portanto, face a todas as condicionantes anteriores o Executivo não quis perder mais tempo. ---  

 ----------- Disse que face ao que decorre da lei, pela primeira vez que vem á Assembleia 

Municipal e sendo uma das competências que estavam no executivo municipal, tendo por base 

os factos que já foram relatados e Executivo entendeu dar inicio imediato á introdução na 

plataforma, aos avisos de forma que quando abrissem as aulas estar tudo em funcionamento e 

não tardiamente que era o que aconteceria se fosse solicitada uma Assembleia Municipal 

Extraordinária. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que os professores de educação física ainda não foram todos contratados, 

estando a serem analisados todos os currículos enviados. -------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que tudo foi feito com toda a convicção de que estariam a fazer o melhor pelo 

concelho, pelas famílias sabendo que seria melhor as mesmas irem buscar as crianças á 

escola há hora que lhes é possível e não ás quinze horas. -------------------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO OLIVEIRA – começou por dizer que várias vezes lhe vem á memória uma 

frase que é de uma pessoa que se revelou como uma pessoa inteligente tendo-a citado “O 
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maior prazer de uma pessoa inteligente, é fazer-se passar por idiota, diante de um idiota que se 

acha inteligente”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que há alturas na vida em que nos temos que passar por idiotas. ----------  

 ----------- Relativamente á intervenção do Presidente da Assembleia Municipal, quando disse 

que pensava que estava na Assembleia da Republica, disse que acrescentava que se tem que 

deixar a verdadeira politica para os politólogos (aqueles que sabem de politica), a politica 

nacional no seu todo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que têm de se concentrar sobre a realidade autárquica do concelho de 

Oliveira do Bairro que foi para o concelho que foram eleitos e não estar a chamar para a 

Assembleia Municipal pessoas e situações que pouco têm a ver com a ordem de trabalhos. -----  

 ----------- Disse que a bancada do PS ouviu com toda a atenção o parecer jurídico, que merece 

todo o respeito, não se tratando de um parecer vinculativo há outros pareceres que não 

coincidem no todo com o que foi lido. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que a bancada do PS teve o cuidado de antes de vir para a Assembleia 

Municipal, consultar pessoas que estão em autarquias e em lugares de responsabilidade e o 

procedimento não decorreu da mesma forma. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que ia ler a intervenção, que a sua bancada elaborou, antes do conhecimento 

do parecer atrás lido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Entregou a sua intervenção por escrito, passando a transcrever a mesma na sua 

íntegra; -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “A bancada do Partido Socialista, não sabe se este pedido de ratificação do executivo, 

tem por base uma proposta de autorização genérica para dispensa de “autorização prévia da 

Lei dos compromissos”, submetida a esta Assembleia Municipal, num passado recente e que 

mereceu por parte do PS, o seu voto contra, nomeadamente com a entrega da declaração de 
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voto, “Voto de vencido”, na qual declaramos isentar-nos de qualquer responsabilidade que 

eventualmente resultasse da deliberação tomada, ao abrigo do art. 93º, nº. 3 do Dec. Lei nº 

169/99 de 18 de Setembro com as alterações da Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro. ----------------   

 ----------- Mesmo que esta ratificação, tenha por base essa proposta, entendemos que ela se 

torna nula na medida em que este procedimento é um encargo plurianual e tem que por força 

da lei ser primeiramente APROVADO por esta Assembleia Municipal, mais em pormenor. -------  

 ----------- O Executivo tem necessariamente que pedir autorização à Assembleia Municipal para 

o procedimento, tendo também em conta a Lei nº8/2012 de 21 de Fevereiro, a Lei dos 

Compromissos, que obriga o executivo a apresentar um mapa com a provisão dos fundos 

disponíveis. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que este é o entendimento da bancada do PS, e que gostariam de 

ouvirem outros entendimentos e outras opiniões das outras bancadas e no fim a bancada do 

PS dará a sua posição sobre o voto. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – esclareceu que este assunto não tem nada a ver com a lei dos 

compromissos, a única coisa que tem a ver com a lei dos compromissos é que a Câmara 

Municipal utiliza e bem a autorização prévia que já existe, referindo na ultima folha da proposta 

a informação por parte da chefe da divisão financeira da dotação e dos fundos que existem 

para executar esta despesa. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que o assunto em questão, tem a ver sim, com a lei 64-B/2011 lei do 

orçamento e que obriga pela primeira vez que a abertura destes procedimentos para completar 

o quadro de pessoal, tenha de passar pela Assembleia Municipal. ---------------------------------------  

 ----------- Disse que não tinha nada a apontar ao parecer lido, a própria fundamentação da 

proposta que foi a reunião de Câmara do ponto de vista jurídico também não tem nada a 

apontar.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que a Câmara procedeu á abertura de um concurso para a contratação de 28 
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técnicos, sem competência para o fazer, sendo uma questão de incompetência do Órgão. -------  

 ----------- Esclareceu que vários municípios fizeram a mesma coisa e que depois de ter 

consultado a ata de reunião de Câmara da Mealhada, deu para perceber exatamente o que a 

Drª Andreia Pereira referiu no parecer. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que teria sido bom que quando se olha-se para a ata da reunião de Câmara de 

Oliveira do Bairro, se conseguisse perceber o pretendido, porque o que se percebe da referida 

ata é que primeiro a Câmara Municipal excede os seus poderes em dois pontos; -------------------  

 ----------- 1º - A Câmara Municipal não tem competência para o fazer; -----------------------------------  

 ----------- 2º - Quando delibera autorizar e a Câmara Municipal não pode autorizar nada, 

podendo sim propor á Assembleia Municipal que autorize. -------------------------------------------------  

 ----------- Referiu ainda que há apenas uma coisa que não concorda no parecer dos serviços 

jurídicos e da unidade de educação, quando o parecer refere que a Câmara Municipal teria três 

opções;-  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  A 1ª opção era solicitar á Assembleia Municipal que reunisse em reunião 

extraordinária para dar autorização á Câmara Municipal para proceder á contratação do 

pessoal;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A 2ª opção era agendar para a presente Assembleia Municipal a autorização e só 

depois proceder ao concurso; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A 3ª opção, que foi aquela que tomou, abrir o concurso e posteriormente solicitar a 

ratificação dessa decisão. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que o Presidente da Câmara disse e bem, que as aulas começaram no 

dia 13, as AEC estão a decorrer não tendo referido é que os professores que já estão no 

terreno têm o contrato suspenso, só passarão a ter o contrato de efetividade a partir do 

momento em que for aprovada a ratificação e só a partir dessa data é que o contrato está em 
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vigor. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Câmara Municipal, questionou que se acontece alguma 

coisa a um professor, no decorrer das suas funções, que esteja nas condições atrás referidas 

(contrato suspenso), se há algum seguro que cubra. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que houve uma reunião da Assembleia Municipal que deu muito trabalho a 

conseguir que fosse marcada porque seria necessário que a Assembleia Municipal desse uma 

autorização previa genérica á Câmara Municipal, derivada da aprovação e entrada em vigor da 

Lei dos Compromissos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reforçou que deu muito trabalho, aos líderes de bancada, a vários membros das 

respetivas bancadas e aos partidos políticos, conseguir esse acordo e conseguir basicamente 

um ato de boa fé por parte e todos, porque o que estava em causa era o futuro da atuação do 

município e de todas as pessoas e atividades que dependem da atuação do município. -----------  

 ----------- Disse que tinha ficado com a ideia que esse ato de boa fé, valeria também dai para a 

frente, porque todos sabem que estão presentes ao serviço do concelho e dos partidos, foram 

eleitos e por isso sempre que haja oportunidade ou a necessidade de solicitar, uma conversa 

ou um acordo, pensava que já estariam mais ou menos vinculados dessa possibilidade. ----------  

 ----------- Acrescentou que não queria dizer que o Presidente da Câmara tenha quebrado esse 

espírito, só que em sua opinião este não se esforçou o suficiente, disse que em sua opinião o 

Presidente da Câmara deveria ter optado pela 1ª opção. ----------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que haveria tempo para ser convocada uma Assembleia Municipal 

Extraordinária para aprovar o referido ponto, sem que houvesse necessidade desta ratificação 

e da estranheza que esta causou, não havendo necessidade também de que os professores 

estivessem a exercer as suas funções com os contratos suspensos com o risco de que 

acontecesse algum acidente sem estarem devidamente assegurados. ---------------------------------  

 ----------- Acrescentou que havia ainda uma outra opção, que também resolveria muita coisa e 
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muitas questões jurídicas e politicas, que passava por solicitar ao Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, que se não se importasse reunia a Comissão Permanente, o Presidente 

da Câmara ia á Comissão Permanente dizer o que pretendia fazer. -------------------------------------  

 ----------- Concluiu a sua intervenção dizendo que a sua bancada CDS/PP votará 

favoravelmente a ratificação. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- PEDRO CARVALHO – dirigindo-se ao membro da Assembleia André Chambel, disse 

que este não se esforçou o suficiente para saber que o primeiro dia de aulas não foi no dia 13 

de Setembro, mas sim no dia 14 de Setembro. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que relativamente á questão das formalidades, além das várias opções que já 

foram apresentadas pelo PS e pelo CDS/PP, também poderia ter sido resolvida de outra forma.  

 ----------- Relembrou que a presente discussão já começou no dia 09 de Novembro de 2011, 

porque foi aprovado nessa data o mapa de pessoal para a Câmara Municipal e foi dito ao 

Executivo Municipal que podia contratar não 28 mas 30 pessoas. ----------------------------------------  

 ----------- Disse que logo á partida se poderia ter começado da seguinte forma; “autorizar para o 

efeito aquando da aprovação do mapa de pessoal pela Assembleia Municipal no dia 09 de 

Dezembro último e este procedimento concursal considera-se autorizado no previsto no 2-46 da 

Lei do Orçamento de Estado”, acrescentou que se já tinha sido aprovado a formalidade poderia 

ter começado desta forma. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que em sua opinião o Presidente da Câmara, como tem demonstrado sempre, 

gosta de cumprir ainda mais do que lhe é pedido. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que o problema é que todos os dias se está metido no labirinto burocrático 

legal, é que em 09 de Dezembro foi dito uma coisa á Assembleia Municipal, em 30 de 

Dezembro sai a Lei do Orçamento de Estado e depois sai a Lei dos Compromissos e depois o 

Ministro diz que as turmas têm que ter maior numero de alunos para assim reduzir os custos 

com os professores, assim não é fácil cumprir os prazos. ---------------------------------------------------  
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 ----------- Esclareceu que tecnicamente o assunto tem começar a ser pensado no dia 2 de Julho, 

porque há a inscrição dos alunos nas escolas, depois estes são convidados a inscreverem-se 

nas AEC junto da Câmara Municipal, logo até ao dia 2 de Julho ainda houve pessoas a 

inscreverem os seus filhos nas AEC e só depois dessa data é que a Divisão de Educação 

poderia começar o procedimento garantindo que os alunos tivessem AEC no seu primeiro dia 

de aulas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que há uma questão que todos deveriam fazer, se querem que as crianças 

tenham ou não AEC e que os pais quando levassem os filhos no primeiro dia á escola, 

ficassem tranquilos por saberem que os filhos estavam acompanhados até às 17 horas e 30 

minutos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que em sua opinião, o Presidente da Câmara entre três opções escolheu aquela 

que achou melhor na altura. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que se candidataram cerca de dois mil professores, o que não foi fácil de 

gerir, porque o Executivo optou pela plataforma que não é funcional, estando de parabéns a 

Divisão de Educação por ter conseguido em tempo record selecionar todas as candidaturas, 

apesar das contrariedades que existiram, garantindo que no dia 14 de Setembro os alunos 

tivessem todos os professores. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á questão do contrato válido ou não válido, disse que seguramente era 

uma questão que estaria salvaguardada pela Câmara Municipal. -----------------------------------------  

 ----------- INÊS PATO – esclareceu que não tinha intenção de intervir mas foi só pelas questões 

da legalidade que são levantadas por todos. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que em boa altura o Presidente da Assembleia pediu o parecer atrás lido, no 

sentido de todos perceberem qual o sentido da palavra “ratificação”, o que é que se podia 

ratificar ou o que não se podia e o parecer, em sua opinião, foi explícito. -------------------------------  

 ----------- Relativamente á intervenção do Membro da Assembleia Acácio Oliveira que começou 
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por dizer que o parecer não era vinculativo, referiu que ainda bem que o que foi apresentado 

por este também não era vinculativo. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que o Membro da Assembleia André Chambel, já referiu várias vezes que 

algumas medidas apresentadas pelo Presidente da Câmara eram atos pré eleitorais, mas em 

sua opinião também lhe pareceu que o Membro André Chambel também começou a dizer o 

que faria se fosse Presidente, “o Presidente poderia fazer de outra forma que não as indicadas 

no parecer, mas realmente o Presidente podia fazer de outra forma”, podia, e realmente o CDS 

poderia estar no poder, mas não era a mesma coisa. --------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – disse que depois da 

intervenção do Membro da Assembleia Ricardo Carvalho, ficou sem vontade de intervir, porque 

não concorda que vale tudo para atingir os fins e que depois se justifica de alguma forma. -------  

 ----------- Disse que gostou da postura do Presidente da Câmara ao assumir que a Câmara 

cometeu uma ilegalidade no sentido de que tomou um ato para o qual não tinha competências, 

tendo justificado o mesmo com urgência e porque é que o fez. --------------------------------------------  

 ----------- Disse também que gostou de ver que no parecer jurídico se assumiu esse erro por 

parte da Câmara Municipal, nomeadamente quando diz que o “órgão competente confirma o 

ato inválido praticado por um órgão incompetente” e também “sendo o ato de ratificação um ato 

de exceção”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que acredita que todos os presentes compreendem a necessidade que havia 

de abrir o concurso e que se estava a criar uma embrulhada que todos teriam que votar de 

acordo com as suas consciências. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que com base no parecer que foi lido, vai votar favoravelmente esta ratificação.      

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

SILVA OLIVEIRA – disse que em sua opinião as coisas estão de tal forma claras que na 

deliberação que teve base na Câmara Municipal, e revendo-se nas palavras da Dr.ª Inês Pato, 
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disse que estava escrito e se de facto era para propor não vinha para ratificar. -----------------------  

 ----------- Esclareceu que no órgão do Executivo Municipal, há três pessoas licenciadas em 

direito e foi aprovado por unanimidade, onde as questões formais ganham uma prevalência 

grande. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao seguro de acidentes de trabalho, esclareceu que é um seguro que 

não é nominativo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao tempo record que poderia ter falado com o Presidente da 

Assembleia Municipal a solicitar uma reunião da Assembleia Municipal Extraordinária, mas o 

texto da deliberação não está nesse sentido, sendo uma opção que se poderia ter tomado mas 

na altura optou-se por outra que é clara, objetiva e assumida. ---------------------------------------------     

 ----------- Referiu que poderia ser uma decisão inválida caso a Assembleia Municipal assim o 

decida, mas chamar de decisão ilegal não. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que sempre confiou, continua a confiar e a tudo fazer a bem dos pais, dos 

meninos, da educação e em prol do município, confiando integralmente nos Membros eleitos da 

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

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – Esclareceu que não queria ser Presidente de Câmara, não 

fazendo parte das suas ambições, logo não poderia dizer o que faria se o fosse, mas poderá 

sempre dizer como se poderia fazer qualquer coisa na sua opinião. -------------------------------------  

 ----------- Disse que realmente as aulas começaram no dia 14 de Setembro, mas os professores 

estiveram na apresentação no dia 13 de Setembro, portanto já estavam a trabalhar. ---------------  

 ----------- Referiu que queria fazer crer ao Presidente da Câmara que da sua parte, pensando 

também que da parte do líder de bancada do PS também assim como todos os Membros, tudo 

o que seja a favor ou para o melhor do concelho, poderá o Presidente da Câmara contar 

sempre com todos os atrás referidos. -----------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Disse que como tinha referido o Membro da Assembleia Pedro Carvalho, houve um 

numero record de candidatos de dois mil para vinte e oito lugares, acredita que deve ter dado 

muito trabalho na seleção dos mesmos, referiu que também sabe que a plataforma não é 

funcional, mas se o Presidente da Câmara não queria arriscar na questão dos prazos poderia 

ter falado com a Comissão Permanente e certamente se chegaria a uma solução que não esta.  

 ----------- PEDRO CARVALHO – a questão levantada pelo Membro da Assembleia Armando 

Humberto, relativamente á embrulhada, diz que não considera que haja embrulhada.--------------  

 ----------- Referiu que a questão já foi decidida a 09 de Dezembro, com a aprovação do mapa de 

pessoal e depois houve uma lei a seguir que é o n.º 42 do 64-B, que essa é que tem que se 

saber se o Executivo, fez bem ou não sobre a decisão que tomou.---------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que no seu entender o Executivo decidiu bem, justificou bem, havendo 

depois a questão da ratificação que já foi explicado pela Secretária da Mesa Inês Pato, não 

havendo nenhuma dúvida.--------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse querer lembrar a bancada do PS, que no ano passado o Membro da Assembleia 

Armando Humberto falou da questão das AEC, dizendo que “tinha sido uma boa decisão do 

Eng. Sócrates, não tinha sido perfeita mas estava quase lá”, e na altura disse ter explicado ao 

Membro da Assembleia Armando Humberto que a questão dos professores das AEC não era 

tão linear porque tinha que se fazer sempre contratos novos para os mesmos, de forma a 

garantir que os alunos tivessem sempre professores. --------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que esta tomada de decisão do Executivo foi tomada para assegurar que 

os alunos tivessem os professores assegurados logo no primeiro dia de aulas. ----------------------  

 ----------- Esclareceu que a Lei das AEC reporta-se a Maio de 2008 e as questões foram sempre 

tratadas normalmente, tiveram o seu seguimento lógico só no corrente o Ministério da 

Educação complicou um pouco a situação com a formação das turmas e a colocação dos 

professores, portanto esta é uma situação de exceção. ------------------------------------------------------  
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 ----------- Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro MÁRIO JOÃO FERREIRA DA 

SILVA OLIVEIRA – disse não ter mais nada a acrescentar somente que se está a conversar no 

sitio certo, sobre as matérias que tiveram a sua base completamente clara desde a primeira 

hora. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

 ----------- De seguida deu-se início à votação e depois de efetuada a mesma, verificou-se que a 

Proposta: 5.7- Ratificação da Proposta apresentada pela Câmara Municipal referente à 

Abertura de Procedimento Concursal para recrutamento de 28 Técnicos Superiores na 

Área das AEC’s a afetar à Unidade de 3.º Grau de Educação; foi Aprovada com 26 votos a 

Favor pelos Membros da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – deu de seguida o uso da palavra ao Membro da Assembleia Armando Humberto, a 

fim de fazer a sua declaração de voto. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO – começou por dizer que tendo por base o parecer da Chefe 

de Direção de Assuntos Jurídicos da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro e da Dirigente da 

Unidade de 3ºGrau de Educação, nomeadamente no que diz respeito a ser possível através de 

ratificação o órgão competente, Assembleia Municipal, sanar o vicio de incompetência de um 

ato de autoria de um órgão incompetente, Câmara Municipal, e ao caráter excecional do ato e 

ao seu elevado impacto social votamos favoravelmente a proposta de ratificação apresentada 

pelo Executivo Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.8- Análise e 

votação para efeitos de aprovação da Proposta da Câmara Municipal de nomeação de 

representantes no Conselho Municipal de Educação; ---------------------------------------------------  

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

SANTOS – deu a palavra ao Presidente da Câmara para que apresentasse este ponto da 

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

SILVA OLIVEIRA – começou por dizer que depois de á cerca de um ano se ter estado neste 

órgão a analisar os relatórios dos vários concelhos municipais, falou-se sobre este concelho, 

devido a não ter vindo o relatório. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que depois de apresentadas todas as razões e compreendidas por todos, 

certo é que após o reinicio de funções por parte da Vereadora Laura Pires, foi diligenciado junto 

de quem de direito obter as indicações, sendo certo que demorou muito tempo mas é preciso 

insistência para alguns órgãos e só no mês de Junho e já após a convocatória para a última 

Assembleia Municipal, o IPJ indicou o nome para fazer parte do Concelho Municipal de 

Educação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- SÉRGIO PELICANO – começou por dizer que o Concelho Municipal de Educação tem 

por objetivo, de acordo com a legislação em vigor, de promover a nível municipal a 

coordenação da politica educativa, articulando a intervenção no âmbito do sistema educativo, 

dos agentes educativos e dos parceiros sociais interessados, analisando e acompanhando o 

funcionamento do referido sistema, propondo ações consideradas adequadas á promoção de 

maiores padrões de eficiência e eficácia do mesmo. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que apesar de se tratar de um órgão consultivo, compete igualmente a 

este órgão coordenar o sistema educativo com as mais diversas áreas que a atravessam, 

garantir o adequado ordenamento da rede educativa e propor a implementação de diferentes 

ações educativas, entre outros. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que como foi apresentado, apenas nesta data foi possível á Assembleia 

Municipal, trazer á votação a composição integral do referido concelho. --------------------------------  
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 ----------- Referiu ainda que poderá a oposição ter a tentação de proceder a questões que aos 

olhos de outros se tornam puras práticas politicas, tónica que hoje já vem vincada 

sucessivamente pela bancada do PS. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apelou para que não tivessem essa tentação. ------------------------------------------------------  

 ----------- Lembrou que quis o infortúnio, que por motivos de saúde da Sr.ª Vereadora Laura 

Pires, se afastasse por um longo período de tempo das suas funções. ---------------------------------  

 ----------- Referiu que foi entendido, e bem, pelo Presidente da Câmara que não fosse delegado 

noutra pessoa as tarefas da Vereadora nesta área, assegurando que na área da Educação tudo 

se desenrolava e tramitava de acordo com os padrões de exigência do Executivo.------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Câmara disse que foi um gesto da sua parte, muito 

nobre e que em nada beliscou a linha condutora do seu mandato. ---------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que a prova do que disse, foi que na passada sexta-feira, dia 14 de 

Setembro, se deu inicio a mais um ano letivo em Oliveira do Bairro e ao que sabe sem 

sobressaltos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que a Vereadora Laura Pires, ao retomar as suas funções, desenvolveu 

enormes esforços para completar o referido concelho, que culminou com a indicação do 

representante do IPJ. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que agora, era o momento de não se perder mais tempo, dar espaço e 

ferramentas a quem constitui o concelho para cumprirem as tarefas que lhes foram confiadas. -  

 ----------- Lembrou que o Executivo no seu todo, já deu o primeiro passo aprovando a 

composição por unanimidade, julgando que por parte da presente Assembleia Municipal não 

será diferente, sendo certo que por parte da bancada do PSD, terá o voto favorável. ---------------  

 ----------- ROSALINA FILIPE – começou por dizer que o Membro da Assembleia Sérgio 

Pelicano, saberia que em algumas questões que mencionou, seriam referidas novamente por 
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si. --------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que a proposta apresentada, naturalmente merece a concordância mas não 

deixa de levantar algumas dúvidas. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que o Decreto-Lei n.º 7 de 2003, cria e regulamenta a constituição e 

funcionamento do Concelho Municipal de Educação. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que, as razões para o referido concelho estar constituído no mandato de 

2005 / 2009 e não se encontrar em funções, foi de algum modo explicado. ----------------------------  

 ----------- Referiu que sendo a função deste órgão acompanhar a carta educativa, a sua 

elaboração, aprovação e efeitos da mesma, embora com caráter consultivo, é de admirar que 

nesse mandato e até á presente data, já lá vão 7 anos, período durante o qual se desenvolveu 

tanto apetrechamento, criação e tantas mudanças nas escolas do concelho de Oliveira do 

Bairro, tantas deliberações que vão marcar o futuro, a opinião do referido órgão não tenha sido 

ouvida e não tenha funcionado. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que se é verdade que mais vale tarde que nunca, vai-se esperar que este 

órgão venha então entrar em funcionamento no inicio do corrente ano letivo, podendo ajudar 

também á coordenação de todo o ensino pré-escolar e primeiro ciclo num ano bem difícil, com 

pólos que irão abrir mais tarde, com tantos problemas logísticos associados ao mega 

agrupamento de Oliveira do Bairro, onde se verificam muitos problemas de arranque, não por 

culpa do Executivo, mas por culpa da contingência geral. ---------------------------------------------------  

 ----------- Deu conhecimento que se assiste no concelho de Oliveira do Bairro, numa primeira 

fase a 43 professores no agrupamento sem aulas, sem horário, cerca de 10 professores 

despedidos no IPSB, turmas que arrancaram com muitos mais alunos, outras que tiveram que 

albergar alunos de várias localidades para poderem constituir uma turma. -----------------------------  

 ----------- Disse ser verdade que se vai ter um parque escolar invejável, mas referiu que desde o 

princípio muitos deputados do PSD da presente Assembleia, diziam que se estava em 
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contraciclo com o Governo. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Lembrou que a bancada do PS, sempre foi acusada, desde o princípio quando 

chamavam a atenção para o exagero de escolas, mas na altura os Governos do Eng. José 

Sócrates permitiram esses exageros, reconhece que foi por esforço da Câmara Municipal que 

conseguiu e aproveitou os apoios do QREN, para conseguir a construção dos vários Pólos 

Escolares. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que mesmo quando a bancada do PS foi acusada, de estar a remar 

contra o próprio partido, foi sempre dizendo que não estavam em prol do partido mas sim em 

prol do concelho de Oliveira do Bairro. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que foi enunciado pelo Presidente da Câmara a necessidade de contratação 

de menos professores, devido ao aumento do número de alunos por turma, o que leva a que 

haja salas de aulas que vão ficar vazias. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que quando o Governo cria Agrupamentos e Executivo Municipal cria escolas 

o que vai criar dificuldades de coordenação e manutenção dessas mesmas escolas. --------------  

 ----------- Em tom de conclusão disse que a vida do Concelho Municipal de Educação não vai ter 

a vida facilitada, e a bancada do PS concorda com toda a sua constituição. ---------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO – referiu que tem algumas dúvidas que gostaria de ver 

esclarecidas, tais como; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao representante das Forças de Segurança, o adjunto do Comandante 

do destacamento da GNR de Anadia, questiona porque não poderá ser um elemento da GNR 

do posto de Oliveira do Bairro. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse julgar saber que o representante das Forças de Segurança, para o Concelho 

Municipal de Educação, seria alguém que desempenhasse as suas funções em Oliveira do 

Bairro. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- NUNO BARATA – disse que relativamente ao ponto em discussão e depois do que foi 

dito pelo Membro da Assembleia Rosalina Filipe, disse que obviamente todos reconhecem o 

papel do referido concelho e a mais-valia que representa para a matéria que trata. -----------------  

 ----------- Disse que o que foi referido na anterior intervenção levanta uma questão que a si 

levanta outras que dirige diretamente ao Membro da Assembleia Rosalina Filipe, através do 

Presidente da Mesa da Assembleia. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que não vai elencar novamente os motivos que levaram ao atraso da 

constituição do referido concelho, tendo já ficado claro. -----------------------------------------------------  

 ----------- Disse que gostaria de saber, do que é que da competência específica da Câmara 

Municipal e particularmente do Pelouro da Educação, deixou de ser feito ou onde foi 

contrariada a carta educativa e quais os problemas que não obtiveram resposta por causa do 

atrás referido atraso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que em sua opinião, a resposta para as questões levantadas por si, é que não 

houve nada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

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

SILVA OLIVEIRA – disse que em resposta ao membro da Assembleia Armando Humberto, é 

que há uma hierarquia e que de facto quem manda em Oliveira do Bairro é o Destacamento da 

GNR de Anadia, no aspeto da Segurança e quem determina as regras é o destacamento de 

Anadia. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que no Concelho Municipal de Segurança, luta sempre pela presença do 

Comandante do Posto da GNR de Bustos assim como o do Posto da GNR de Oliveira do 

Bairro, de forma a acompanharem de mais perto todas as situações. -----------------------------------  

 ----------- Relativamente á intervenção do Membro da Assembleia Rosalina Filipe, disse que a 

razão da redução das turmas não é imputável á Câmara Municipal e verificou, no dia anterior a 

esta sessão, no centro escolar da Palhaça que estava completamente cheio, assume que 
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quando começou não estava mas atualmente tem alunos de localidades de fora do concelho de 

Oliveira do Bairro e é dessa forma que se cresce no concelho e que se contribui para que 

casais mais jovens em decisão de compra de casa, olham para as ofertas a nível de educação 

e a nível de emprego. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou assim que a nível de educação a Câmara Municipal cumpriu a 100%, o 

seu objetivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que o concelho de educação reunião muitas vezes, no mandato anterior, 

onde esteve a carta educativa foi elaborada e aprovada. ----------------------------------------------------  

 ----------- ROSALINA FILIPE - disse que gostaria de esclarecer ao Membro da Assembleia 

Nuno Barata, que não referiu que havia falhas na questão do funcionamento na parte da 

educação, até referiu que naturalmente se tinha sido substituída, a Vereadora Laura Pires, nas 

outras funções e tudo funcionou naturalmente, poderia ter sido substituída neste órgão. ----------  

 ----------- Esclareceu que não foi pela existência do órgão até porque nem é um órgão 

deliberativo, disse sim que em sua opinião entendia que as suas reuniões, o seu 

acompanhamento era um fator para ouvir um leque diversificado de entidades que pudesse 

acompanhar todas as modificações que ao longo dos anos foram sendo feitas no concelho de 

Oliveira do Bairro, na área da educação. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao Presidente da Câmara, esclareceu que se remeteu para o que está 

escrito desde 2009, que foi constituída a comissão e desde esse mesmo ano que não está em 

funções, podendo haver um lapso da sua parte, mas pelo menos desde esse ano que não 

reúne, nem foi constituído neste mandato e a lei diz que o Concelho Municipal de Educação 

tem a duração de um mandato e reúne obrigatoriamente duas vezes por período. ------------------  

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

SILVA OLIVEIRA – disse que na intervenção anterior o Membro da Assembleia Rosalina Filipe, 

falou em 7 anos e que o concelho nunca tinha reunido e portanto quis repor a verdade nos 7 
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anos, porque de facto não reuniu nos três anos de mandato, pelas razões já apresentadas. -----  

 ----------- De seguida deu-se início à votação e depois de efetuada a mesma, verificou-se que a 

Proposta: 5.8- Análise e votação para efeitos de aprovação da Proposta da Câmara 

Municipal de nomeação de representantes no Conselho Municipal de Educação; foi 

Aprovada por unanimidade com 27 votos a Favor pelos Membros da Assembleia Municipal.   

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.9- Análise e 

votação da Proposta apresentada pela Mesa da Assembleia Municipal – Extinção da 

Comissão de Acompanhamento e Apoio resultante do Processo Administrativo 

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

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

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

SANTOS – pediu á secretária da Mesa da Assembleia para que lesse a ata da reunião da 

Comissão de Acompanhamento e Apoio que reuniu no dia 26 de Junho do corrente ano. ---------  

 ----------- 2º Secretaria da Mesa da Assembleia Municipal INÊS PATO – passou a ler o parecer 

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

 ------------“Aos vinte e seis dias do mês de Junho do ano de dois mil e doze, pelas dezanove 

horas, na cidade de Oliveira do Bairro e na Sala de Reuniões de Câmara, reuniu a Comissão 

de Acompanhamento e Apoio resultante do Processo Administrativo conducente ao 

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

Palhaça e Troviscal, sob a presidência do senhor Manuel Nunes Simões dos Santos, 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro, com a participação dos 

Membros da Assembleia Municipal Luís Sérgio da Silva Pelicano, Pedro Miguel Pereira de 

Carvalho, Jorge da Costa Grangeia, André de Campos Silvestre Fevereiro Chambel, Acácio 

Almeida de Oliveira, Rosalina Rosa Grangeia Filipe, todos eles indicados pelas respetivas 

bancadas com assento na Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------  ------ 
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 ----------- Estiveram igualmente presentes os senhores Duarte dos Santos Almeida Nova, 

Presidente da Junta de Freguesia de Bustos, Dinis dos Reis Bartolomeu, Presidente da Junta 

de Freguesia de Oiã e Manuel Augusto dos Santos Martins, Presidente da Junta de Freguesia 

da Palhaça. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

 ----------- Presentes ainda nesta reunião estiveram ainda Mário João Ferreira da Silva Oliveira, 

Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, Cristóvão Miguel Oliveira Batista e 

Óscar Aires dos Santos, estes últimos, cidadãos do Concelho, eleitos pela Assembleia 

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

 ----------- Secretariou a presente reunião o Coordenador Técnico José Miguel Cardoso Duarte.- 

 ----------- O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, informou os presentes que a 

presente reunião se destina a dar conhecimento a todos aqueles que foram eleitos para a 

presente Comissão, da decisão da empresa ter desistido do pedido de prospeção e pesquisa 

de depósitos minerais de caulino na área geográfica de Oliveira do Bairro. ---------------------- ------ 

 ----------- Seguidamente leu o ofício proveniente da Direção de Serviços de Minas e Pedreiras, 

onde esta entidade, no seguimento da reclamação apresentada pela Assembleia Municipal de 

Oliveira do Bairro, informa que: “… a empresa José Aldeia Lagoa & Filhos, S.A. desistiu do 

pedido de área de Palhaça.” ----------------------------------------------------------------------------------- ------ 

 ----------- Perante os factos, questionou se algum dos presentes tinha algo a dizer sobre o 

presente assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

 ----------- O Presidente da Câmara Municipal, informou ter dado igual nota em Reunião do 

Executivo Municipal, sendo do seu conhecimento que a empresa tinha desistido do pedido por 

dois motivos, o primeiro por dificuldades na obtenção das respetivas licenças e por outro lado 

por neste momento estar a atravessar algumas dificuldades financeiras. ------------------------- ------ 

 ----------- Tendo por base o ofício lido pelo Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 

entende que a Comissão deve ser extinta. ----------------------------------------------------------------- ------ 
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 ----------- O Membro André Chambel referiu que a desistência da empresa faz com que a 

presente Comissão deixe de fazer qualquer sentido, pelo que, na sua opinião, a Assembleia 

Municipal deverá extinguir a mesma. ------------------------------------------------------------------------ ------ 

 ----------- O Membro Sérgio Pelicano corroborou este mesmo entendimento, sendo no entanto 

da opinião que deveria ser esta mesma Comissão a propor essa extinção à Assembleia 

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

 ----------- O Membro Pedro Carvalho, referiu que o objeto da Comissão já não faz qualquer 

sentido, entendendo que deveria ser elaborado um relatório explicitando os motivos pela qual 

deve ser extinta a presente Comissão a fim de o mesmo ser submetido à Assembleia 

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

 ----------- O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, tendo em atenção as diversas 

opiniões, informou que irá apresentar à Assembleia Municipal um documento, com vista à 

extinção da presente Comissão de Acompanhamento. ------------------------------------------------ ------ 

 ----------- Mais disse que o objetivo que presidiu à apresentação da Proposta de criação da 

Comissão foi atingido, pelo que, sempre que for necessário tal será novamente efetuado. -- ------ 

 ----------- Assim sendo e estando todos de acordo, importará, agora, focalizar-se a atenção da 

Assembleia Municipal em outras problemáticas. --------------------------------------------------------- ------ 

 ----------- Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal declarou 

encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata, que depois de lida e aprovada vai ser 

assinada por todos os presentes acima referidos e por mim, José Miguel Cardoso Duarte, 

Coordenador Técnico, que a redigi.” ----------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – disse que de acordo com o que se passou na referida reunião da comissão de 

acompanhamento dos caulinos, foi decidido pela Mesa elaborar uma proposta que foi enviada a 

todos, conjuntamente com a restante documentação para a presente Assembleia Municipal e 

por isso é do conhecimento de todos, sendo a proposta que está em avaliação, discussão e 
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posterior votação a partir do presente momento. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida foi questionado aos membros da Assembleia se desejariam intervir, o que 

não veio a acontecer. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida deu-se início à votação e depois de efetuada a mesma, verificou-se que a 

Proposta: 5.9- Análise e votação da Proposta apresentada pela Mesa da Assembleia 

Municipal – Extinção da Comissão de Acompanhamento e Apoio resultante do Processo 

Administrativo conducente ao licenciamento para prospeção e pesquisa de caulinos na 

área geográfica de Bustos, Oiã, Palhaça e Troviscal; foi Aprovada por unanimidade com 

27 votos a Favor pelos Membros da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------   

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

SANTOS - disse que estava assim concluído o último ponto da Ordem de Trabalhos. -------------  

 ----------- Tendo em atenção que se deveria dar imediato seguimento aos assuntos constantes 

da presente Ordem de Trabalhos, questionou os Membros, se tinham alguma oposição a que 

se aprovasse o teor das respetivas deliberações em minuta. --------------------------------------------- 

----------- Não havendo nenhum Membro da Assembleia Municipal que se opusesse, 

considerou-se aprovada em Minuta as deliberações tomadas relativamente aos assuntos 

constantes da Ordem de Trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal. -----------------  

----------- Posto isto, o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, MANUEL NUNES 

SIMÕES DOS SANTOS deu por encerrada a presente Sessão da Assembleia Municipal, na 

qual se Aprovou em Minuta, as deliberações sobre os seguintes assuntos constantes da Ordem 

de Trabalhos 5.3- Análise e votação para efeitos de aprovação das Taxas do Imposto Municipal 

sobre Imóveis; 5.4- Análise e votação para efeitos de aprovação do valor da Taxa Municipal de 

Direitos de Passagem; 5.5- Análise e votação para efeitos de aprovação do Lançamento de 

Derrama sobre o I.R.C. a cobrar durante o ano de 2012; 5.6- Análise e votação para efeitos de 

aprovação da participação de 5% no I.R.S.; 5.7- Ratificação da Proposta apresentada pela 
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Câmara Municipal referente à Abertura de Procedimento Concursal para recrutamento de 28 

Técnicos Superiores na Área das AEC’s a afetar à Unidade de 3.º Grau de Educação; 5.8- 

Análise e votação para efeitos de aprovação da Proposta da Câmara Municipal de nomeação 

de representantes no Conselho Municipal de Educação; 5.9- Análise e votação da Proposta 

apresentada pela Mesa da Assembleia Municipal – Extinção da Comissão de Acompanhamento 

e Apoio resultante do Processo Administrativo conducente ao licenciamento para prospeção e 

pesquisa de caulinos na área geográfica de Bustos, Oiã, Palhaça e Troviscal., sendo lavrada a 

presente Ata, que vai ser assinada pelo Presidente, respetivos Secretários e outros Membros 

da Assembleia que o desejem fazer. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Agradeceu a presença de todos os presentes na Assembleia Municipal. -------------------  


