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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA EM 

DEZ DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 ----------- 4.1- Apreciação, discussão e votação da Proposta da Comissão Permanente de 

deliberação sobre a Reorganização Administrativa Territorial Autárquica, nos termos e 

para os efeitos do art.º 11.º da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio; ----------------------------------------  

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

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

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

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

Municipal Carlos Manuel Ferreira Ferreira, Amílcar António Eusébio Mota, Jorge Diogo Cardoso 

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

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

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

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

uso da palavra ao 1.º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, a fim de que este 
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verificasse a presença dos Membros da Assembleia Municipal. -------------------------------------------  

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

Assembleia Municipal MIRIAM ZULAY PEREIRA FERREIRA, ACÍLIO DIAS VAZ E GALA E 

MANUEL DOMINGUES DA SILVA REIS. ------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – informou, os Membros Miriam Ferreira e Manuel Reis solicitaram por escrito, a 

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

consideradas justificadas e as suas substituições pelos elementos seguintes das respetivas 

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

presente Sessão da Assembleia Municipal, RICARDO MANUEL DE JESUS CANIÇAIS e LUÍS 

FILIPE CARVALHO, que substituem, respetivamente, os Membros antes indicados. ---------------  

 ----------- Mais disse que o Membro Acílio Gala tinha igualmente solicitado por escrito, a 

justificação da falta à presente Sessão da Assembleia Municipal, tendo a mesma sido 

considerada justificada, não tendo aquele Membro sido substituído. -------------------------------------  

 ----------- Agradeceu a disponibilidade e a anuência de todos os presentes em anexar 

fotografias da presente Sessão da Assembleia Municipal, no dossier a remeter à Assembleia da 

República, demonstrando que aquilo que vai ser hoje decidido tem o rosto dos responsáveis 

políticos de Oliveira do Bairro. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

Municipal, informou, ter sido realizado no passado sábado o Congresso Nacional da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses, tendo a Assembleia Municipal de Oliveira do 

Bairro sido representada pelo 1.º Secretário Gilberto Rosa. ------------------------------------------------  

 ----------- Informou ainda ter recebido da parte do Vereador Jorge Mendonça, cópia da 

Declaração de Voto por si apresenta na Reunião do Executivo Municipal, onde foi aprovado o 

parecer do Executivo Municipal relativamente à Reorganização Administrativa Territorial 
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Autárquica. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

da Assembleia Municipal de 7 de setembro de 2012, remetida a todos os Membros da 

Assembleia Municipal, tendo questionado se tinham algum reparo a fazer em relação à Ata em 

questão.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

palavra, relativamente à Ata da Sessão de 7 de setembro de 2012, foi a mesma colocada à 

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

 ----------- Efetuada que foi a Votação, a Ata, datada de 7 de setembro de 2012, foi Aprovada 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ----------- Nos termos regimentais, o período de intervenção aberto ao público, será antecedido 

de prévia inscrição dos interessados, nele podendo intervir qualquer cidadão residente, natural 

ou com interesses na área geográfica do Município e com idade superior a 18 anos, podendo 

fazê-lo quer a título individual, quer em representação de organizações coletivas com sede na 

referida área geográfica, quando credenciado para o efeito. Cada interveniente não poderá 

exceder o tempo de 5 minutos no uso da palavra. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda nos termos regimentais, os esclarecimentos a solicitar pelo público serão 
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sempre dirigidos à mesa da assembleia e nunca diretamente a qualquer membro da 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ----------- 1.º Interveniente do Público, JOSÉ SALAVISA, residente na Freguesia de Oiã – 

informou que no próximo mês de novembro se irá dar início à construção do novo Lar do Centro 

Social de Oiã, que terá a designação de Lar Dr. Fernando Peixinho, aproveitando a 

oportunidade para a gradecer ao Executivo Municipal pelo apoio dado aquando do 

procedimento Concursal, bem como a atribuição de um subsídio na ordem dos 15% do valor da 

adjudicação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse estar para breve a celebração da escritura de registo da sede da Junta de 

Freguesia de Oiã, cujo edifício e terrenos se encontra em nome da Autarquia, faltando somente 

alguns pormenores, da responsabilidade da Junta de Freguesia de Oiã. -------------------------------  

 ----------- Tendo visitado o Instituto de Educação e Cidadania da Mamarrosa, recordou que a 

obra daquele edifício começou mal, que se iniciou com o anterior Executivo Municipal, que se 

destinava à futura sede da Junta de Freguesia da Mamarrosa, e agora é um edifício e uma obra 

que serve a população, serve os estudantes e tem projeção, sendo um serviço para a 
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comunidade que extravasa o próprio Concelho. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Recordou que a grande maioria das fontes do Concelho não é sujeita a controlo 

bacteriológico, desconhecendo a população se as mesmas são próprias para consumo, pelo 

que, sugeriu que essas análises fossem efetuadas e colocada a respetiva informação junto das 

mesmas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo sido asfaltados arruamentos em Oiã, constatou que o mesmo é colocado por 

cima do anterior, o que implica que as sarjetas estejam neste momento a cinco ou a dez 

centímetros mais baixas do que estrada, com os inevitáveis acidentes que já se têm verificado.  

 ----------- 2.º Interveniente do Público, CARLOS FERREIRA, residente na Freguesia da 

Mamarrosa – relembrou já ter usado da palavra, para se reportar a um arruamento na 

Freguesia da Mamarrosa, a Rua N.ª Sr.ª da Graça, em frente do futuro Pólo Escolar da 

Mamarrosa, e que se prende com o facto de a valeta ali existente ter uma profundidade 

significativa, o que já originou alguns acidentes, solicitando que esse problema fosse 

solucionado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que na Rua Principal da Mamarrosa, desde o início do Concelho até ao 

Sobreiro, as caixas de saneamento ficaram mais baixas com a última camada de tapete, 

urgindo que as mesmas sejam levantadas, a fim de ficarem à cota do alcatrão. ----------------------  

 ----------- Questionou se já se sabe a data para início das obras no Jardim entre o IEC e a Igreja 

da Mamarrosa e também a Construção do Pólo Escolar da Mamarrosa. -------------------------------  

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

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

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

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

informou que o Processo para construção do Pólo Escolar da Mamarrosa foi remetido para 

visto do Tribunal de Contas, tendo sido solicitados alguns esclarecimentos, estando a ser 
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elaboradas as respetivas respostas, desconhecendo quando será consignada aquela obra. -----  

 ----------- No que respeita ao Jardim junto ao IEC, relembrou que o mesmo faz parte de uma 

empreitada que levará a efeito a execução de outros largos, sendo previsível que nos próximos 

meses será o mesmo levado a efeito. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à questão das valetas e das tampas de saneamento, referiu que a 

Autarquia irá proceder a uma reposição daquilo que não estiver bem. ----------------------------------  

 ----------- No que respeita à Rua N.ª Sr.ª da Graça, relembrou a existência de um Protocolo 

celebrado com as Juntas de Freguesia para o tratamento das valetas, contudo, tendo em 

atenção a construção do Pólo Escolar, será previsível que se realizem alguns arranjos 

exteriores, que contemplará aquele caso em concreto. ------------------------------------------------------  

 ----------- Agradeceu as palavras de gratidão pelo apoio do Executivo Municipal à obra de 

construção do futuro Lar do Centro Social de Oiã, à semelhança de outros apoios que têm sido 

dados a muitas Associações do Concelho. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita ao edifício da Junta de Freguesia de Oiã, confirmou que a Autarquia 

está a tratar dos respetivos registos, para que, em tempo útil se possa fazer a transferência de 

propriedade daquilo que é pertença da Junta de Freguesia, sendo que, consta numa das Atas 

da Reunião de Câmara, que existem assuntos pendentes da responsabilidade da Junta de 

Freguesia, foi um lapso de quem a redigiu, reiterando nada haver pendente que seja da 

responsabilidade da Junta de Freguesia de Oiã. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita ao IEC, referiu ficar agradado com o facto de sentir que a população 

vê com agrado aquela obra e o uso que lhe está a ser dado, sendo o apoio dado pela Câmara 

Municipal um veículo para proporcionar aquilo que ali se faz, já que, o apoio financeiro mensal 

e regular que se dá ao IEC é grande, quer no que respeita a pessoal, energia elétrica, água, 

conservação e manutenção. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que é colocada informação nas Fontes que são objeto de recolha de 
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análises à água, sendo essas mesmas informações transmitidas igualmente no site do 

Município e publicadas no “Jornal da Bairrada”. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à questão das sarjetas ficarem mais baixas aquando da colocação da 

camada de asfalto, referiu que assim tem de ser para haver escoamento de água, não sendo 

financeiramente suportável estar a retirar primeiro toda a camada de alcatrão inicial e que já se 

encontra compactada e depois proceder à colocação de uma nova camada de asfalto, estando 

contudo atento a essas mesmas situações, intervindo nos locais em que tal se manifeste 

necessário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 4.1- Apreciação, 

discussão e votação da Proposta da Comissão Permanente de deliberação sobre a 

Reorganização Administrativa Territorial Autárquica, nos termos e para os efeitos do art.º 

11.º da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio. ------------------------------------------------------------------------- 

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

SANTOS – deu a conhecer o conteúdo do dossier que será remetido à Assembleia da 

República, a propósito deste assunto da Reorganização Administrativa Territorial Autárquica. ---  

 ----------- Informou que na preparação do dossier estiveram envolvidas as Técnicas Municipais 

Dr.ª Andreia Pereira, a Dr.ª Catarina Pereira e a Dr.ª Sara Mieiro, às quais agradeceu todo o 

empenho no trabalho desenvolvido. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida solicitou à 2.ª Secretária da Mesa, que procedesse à leitura integral da 

Proposta da Comissão Permanente. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2.ª Secretária MARIA INÊS MARTINS PATO – que procedeu à leitura da Proposta 

apresentada pela Comissão Permanente, a respeito da Reorganização Administrativa Territorial 

Autárquica: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A recente entrada em vigor da Lei n.º 22/2012, de 30 de Maio, consagrada ao regime 
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jurídico da Reorganização Administrativa Territorial Autárquica;-------------------------------------------  

 ----------- A constatação clara da sua desadequação e diminuto contributo para com os seus 

mais amplos objectivos, nomeadamente: ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- a) A promoção da coesão territorial e do desenvolvimento local;  -----------------------------  

 ----------- b) O alargamento das atribuições e competências das freguesias e dos 

correspondentes recursos;  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- c) O aprofundamento da capacidade de intervenção da junta de freguesia; ---------------  

 ----------- d) A melhoria e desenvolvimento dos serviços públicos de proximidade prestados 

pelas freguesias as populações; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- e) A promoção de ganhos de escala, de eficiência e da massa crítica nas autarquias 

locais;---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Que qualquer modelo de reorganização administrativa deve ser precedido ou 

acompanhado de legislação reguladora das competências próprias e atribuições das freguesias 

e dos respectivos meios financeiros, facto que não acontece com o que nos é proposto. E ainda 

mais importante, que toda e qualquer reforma administrativa deve auscultar as populações, ser 

protagonizada pelos autarcas e vincular os seus pareceres e sugestões. ------------------------------  

 ----------- Que nenhum dos partidos políticos que se apresentaram a eleições nas últimas 

legislativas, defenderam nos seus programas a extinção ou fusão de freguesias” e, face a tal, 

sublinham que “é indispensável que qualquer alteração ao atual mapa autárquico tenha a 

concordância dos munícipes respectivos”. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- No cúmulo, considerando que o Art.º 21 da Constituição da República Portuguesa: 

“Direito de resistência” – “Todos têm o direito de resistir a qualquer ordem que ofenda os seus 

direitos, liberdades e garantias e de repelir pela força qualquer agressão, quando não seja 

possível recorrer à autoridade pública”.  --------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Temos a honra de apresentar a Proposta em anexo para discussão e eventuais 

melhorias à Mesa e distintos colegas, Membros da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro, 

tendo sido tido em conta o Parecer apresentado pela Câmara Municipal. ------------------------------  

 ----------- Oliveira do Bairro, 2 de Outubro de 2012 ------------------------------------------------------------  

 ----------- Os Membros da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro -----------------------------------  

 ----------- André Chambel ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nuno Barata --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Armando Nolasco Pinto -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- (conforme o Art.11.º da Lei 22/2012 de 30 de Maio) ----------------------------------------------  

 ----------- I – DO ENQUADRAMENTO LEGAL ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mediante a aprovação pela Assembleia da República da Lei n.º 22/2012, e sua 

publicação a 30 de Maio, entrou em vigor um novo quadro jurídico da reorganização 

administrativa territorial autárquica que tem como objetivos anunciados: -------------------------------  

 ----------- a) A promoção da coesão territorial e do desenvolvimento local; ------------------------------  

 ----------- b) O alargamento das atribuições e competências das freguesias e dos 

correspondentes recursos; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- c) O aprofundamento da capacidade de intervenção da Junta de Freguesia;--------------  

 ----------- d) A melhoria e desenvolvimento dos serviços públicos de proximidade prestados 

pelas freguesias as populações; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- e) A promoção de ganhos de escala, de eficiência e da massa crítica nas autarquias 

locais;---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- f) A reestruturação, por agregação, de um número significativo de freguesias em todo 
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o território nacional, com especial incidência nas áreas urbanas. -----------------------------------------  

 ----------- Atentas as responsabilidades cometidas à Assembleia Municipal pelo n.º1 do art.11º 

da Lei n.º 22/2012 de 30 de Maio, entende este órgão apresentar à Assembleia da República, a 

sua posição relativamente à Reorganização Administrativa do Território das Freguesias do 

Município de Oliveira do Bairro. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- II – DO TERRITÓRIO QUE SOMOS ------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Município de Oliveira do Bairro, que no próximo ano de 2014 completará os 500 

anos da entrega da Carta de Foral à sua sede de concelho, é composto por seis freguesias 

(Bustos, Mamarrosa, Oiã, Oliveira do Bairro, Palhaça e Troviscal), cada uma delas, possuidoras 

de uma dinâmica associativa e cultural muito relevante, com uma história e uma identidade 

profundamente enraizada na sua população, desempenhando um papel fundamental para a 

identidade individual e colectiva dos seus fregueses que o mesmo é dizer para o Concelho. -----  

 ----------- Importa deste modo considerar as especificidades e realidades de cada uma das 

nossas freguesias, conforme vem explanado nos Pareceres de cada uma das suas 

Assembleias de Freguesia, dos quais se extraem a caracterização histórica da freguesia, a 

caracterização actual e a importância da mesma nos serviços que presta à população, 

pareceres estes que se anexam e que fazem parte integrante do presente documento. -----------  

 ----------- De notar que a criação da freguesia de Bustos (a mais recente, datada de 1920) 

resulta da separação da freguesia da Mamarrosa, num processo muito complicado e 

pontualmente violento, que teve a sua génese em 1884 e que se prolongou por 36 anos. --------  

 ----------- Fazendo justiça às gentes que, com a sua força, sacrifício, tenacidade e altruísmo, 

têm feito deste concelho uma terra próspera, empreendedora e solidária, a Assembleia da 

República elevou ao estatuto de Vilas todas as sedes de freguesia do concelho (que ainda não 

o eram) em 26 de Agosto de 2003, assim como elevou a cidade a sede do concelho, Oliveira do 

Bairro. (Leis n.ºs 69, 79, 80, 81 e 82/2003);  ---------------------------------------------------------------------  
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 ----------- III – DA REFORMA-----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Município de Oliveira do Bairro reconhece a necessidade de uma reforma 

autárquica que assentando num conjunto de princípios, tais como a preservação da identidade 

histórica, cultural e social das comunidades locais, a participação das autarquias locais na 

concretização da reorganização administrativa dos respectivos territórios e a universalidade do 

esforço e flexibilidade no desenho de soluções concretas, tenha como fim a prestação de 

melhores serviços às populações e a melhoria da sua qualidade vida. Esse terá de ser, 

impreterivelmente, o fim de qualquer reforma e, por maioria de razão, o fim de qualquer reforma 

territorial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Cremos, por isso, que uma reforma territorial autárquica, não se pode limitar à 

extinção/fusão de freguesias, mediante a aplicação de critérios matemáticos, mas pelo reforço 

das competências e dos meios das estruturas do Estado que estejam mais próximas das 

populações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efectivamente, apesar da bondade de objectivos, esta é uma lei incompleta, injusta e 

penalizadora, para o Concelho de Oliveira do Bairro, não se vislumbrando vantagens 

económicas ou de outra ordem com a implementação desta reorganização, nomeadamente nos 

seguintes aspectos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- a) No n.º 1 do seu Artigo 10.º, lê-se que as Juntas de Freguesia passarão a ter um 

novo regime de atribuições e competências, remetendo, no entanto, para diplomas próprios 

futuros a definição dos mecanismos de implementação das preconizadas alterações de 

atribuições e competências, as quais poderão vir a permitir a promoção do desenvolvimento 

local, mediante a melhoria e desenvolvimento dos serviços públicos de proximidade prestados 

pelas Juntas de Freguesia. Diplomas esses que apenas surgirão depois de terminado o prazo 

para os órgãos autárquicos se pronunciarem. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tais diplomas deveriam ser já do conhecimento público para que fosse possível 
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perceber quais seriam as novas competências, bem como a sua aplicação e exequibilidade, 

tendo em atenção os recursos disponíveis.  ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- b) Relativamente ao n.º 4 do Artigo 10º, onde se refere que as Freguesias que se 

propuserem a esta agregação verão as suas receitas por transferência do Fundo de 

Financiamento das Freguesias aumentadas em 15% até ao final do mandato seguinte à 

agregação, importa sublinhar que não se sabe qual é a base de incidência. E ainda que esse 

reforço das correspondentes transferências financeiras do Estado, sejam calculadas com base 

na despesa histórica suportada pelo município, acabarão sem ter qualquer efetivo aumento das 

verbas transferidas para o conjunto do concelho. --------------------------------------------------------------  

 ----------- c) Aspeto tanto mais importante se se tem presente que esta reforma administrativa 

acarretará mais custos que proveitos para as Juntas de Freguesia, podendo mesmo afirmar-se, 

através de exemplos no terreno, que, em caso de agregação de quaisquer Freguesias do 

Concelho, tal alteração trará sempre um aumento dos custos operacionais, o que implicaria 

necessariamente uma diminuição da quantidade e da qualidade dos serviços que prestam à 

população.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A oposição à extinção de qualquer freguesia, tem, ainda, por base importantes 

pressupostos que assentam fundamentalmente no facto de, desde 1976, as Freguesias serem 

entidades dotadas de identidade e autonomia próprias, com competências e meios financeiros 

próprios e capacidade para organizarem os seus serviços; desempenharem um inegável papel 

de desenvolvimento das populações, sem se endividarem e sem terem contribuído para o 

agravamento do défice das contas públicas. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- As freguesias sempre desempenharam em Portugal um papel de grande relevo. Ao 

prestarem às populações serviços público de proximidade tornaram-se, de há muito, uma 

referência incontornável do poder local. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Observada do lado das populações, principais prejudicadas com a sua aplicação, não 
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fará qualquer sentido extinguirem-se freguesias com identidades, razões e valores próprios, 

formados ao Iongo de gerações, já que esta intenção de reorganização administrativa acabará 

por chocar com sentimentos, laços históricos e culturais das populações, sem quaisquer 

benefícios ou melhorias que se vislumbrem. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- As consequências da reforma administrativa que a Assembleia da República impõe às 

freguesias traduzir-se-ão num acentuar das assimetrias, na perda de coesão territorial, 

desertificação nas pequenas localidades, redução drástica dos serviços públicos prestados às 

populações e uma limitação clara à sua participação democrática. Levará ainda a um 

empobrecimento democrático, traduzido na supressão do número de eleitos; à perda da 

representatividade política que hoje está assegurada pela proximidade entre eleitores e eleitos 

e pela partilha de um território, de uma identidade e de um sentido de lugar; a um atentado ao 

emprego pela não clarificação do que acontecerá aos serviços e aos funcionários que hoje 

prestam serviço nas Freguesias; a um enfraquecimento da afirmação, defesa e representação 

dos interesses das populações. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É nosso entendimento ainda que, com esta lei, serão colocadas em causa sobretudo 

as actividades, iniciativas e serviços supervenientes, as competências administrativas 

"habituais" desempenhados pelas Juntas de Freguesia, por via de um maior afastamento dos 

eleitos aos territórios, face ao aumento da sua dimensão territorial. --------------------------------------  

 ----------- As pretensas soluções economicistas trazidas pela única e exclusiva redução do 

número de eleitos (e, no caso do Concelho de Oliveira do Bairro, sem qualquer peso 

significativo na estrutura de custos das nossas Juntas de Freguesia) ou seja daqueles que, na 

proximidade das populações, asseguram um número muito diversificado de serviços e com 

elevados níveis de qualidade, poderão irremediavelmente vir a tornar-se em custos acrescidos 

em resultado de ineficácias de funcionamento ou de diminuição do tipo e níveis de serviços 

prestados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Com a introdução desta lei, e a subsequente redução do número daqueles que 

dedicam uma permanente atenção na defesa dos interesses dos seus concidadãos eleitores, 

estarão certamente em risco toda esta diversidade de serviços, apoios e iniciativas 

desenvolvidos nos dias de hoje no Concelho de Oliveira do Bairro. --------------------------------------  

 ----------- Constata-se pois que, o disposto na Lei aplicado ao Concelho de Oliveira do Bairro, é 

extremamente prejudicial às próprias populações, bem como ao funcionamento global da 

economia local, não significando qualquer redução da despesa pública, justificação base dos 

seus principais objectivos e resultados a atingir. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- De facto, com exceção das duas freguesias de maior dimensão (Oiã, e Oliveira do 

Bairro) onde os Presidentes de Junta de Freguesia exercem o mandato a tempo inteiro, em 

todas as outras quatro Juntas de Freguesia os mandatos de todos os membros de junta são 

exercidos em regime de não permanência. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- IV – DO PROCESSO DE DISCUSSÃO E DECISÃO ---------------------------------------------  

 ----------- No Município de Oliveira do Bairro a discussão foi alargada, destacando-se o 

importantíssimo papel desempenhado pelos diferentes órgãos autárquicos, que souberam, de 

forma ponderada e singular em estreita colaboração, ouvir as populações. ----------------------------  

 ----------- Durante este processo a Assembleia Municipal diligenciou, ao longo de muitos meses, 

no sentido de se documentar e de alargar a análise e a reflexão sobre esta temática a todas as 

estruturas do poder Autárquico, nomeadamente: --------------------------------------------------------------  

 ----------- Com os Presidentes de Junta e Assembleia de Freguesia, Executivo Municipal, Mesa 

da Assembleia e Comissão Permanente da Assembleia Municipal, no dia 30 de Novembro de 

2011, ainda na fase de discussão do “Documento Verde”. --------------------------------------------------  

 ----------- • Com todos os eleitos locais do Concelho de Oliveira do Bairro – Membros das 

Assembleias de Freguesia, das Juntas de Freguesia, da Câmara Municipal e da Assembleia 

Municipal, no dia 22 de Junho de 2012. --------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- • Com o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal e os Presidentes das 

Assembleias de Freguesia, no dia 2 de Julho de 2012. ------------------------------------------------------  

 ----------- • Com a população do Concelho, em sessões de esclarecimento em todas as 

freguesias, nos dias: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 16 de Julho de 2012, na Mamarrosa;------------------------------------------------------------------  

 ----------- 17 de Julho de 2012, em Oiã; ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 18 de Julho de 2012, em Bustos; -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- 19 de Julho de 2012, no Troviscal; ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- 20 de Julho de 2012, na Palhaça; ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- 21 de Julho de 2012, em Oliveira do Bairro. ---------------------------------------------------------  

 ----------- • Em reunião da Assembleia Municipal Extraordinária, marcada exclusivamente para a 

discussão desta matéria, no dia 7 de Setembro de 2012; ---------------------------------------------------  

 ----------- • Em reuniões da Assembleia Municipal onde esta temática foi também abordada por 

diversas vezes nos períodos de Antes da Ordem do Dia ou em pontos propositadamente 

agendados para o efeito (02 de Dezembro de 2011, 10 de Fevereiro de 2012, 24 de Fevereiro 

de 2012 e 04 de Junho de2012).  -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • Em reuniões da Comissão da Assembleia Municipal criada para o efeito, integrando 

a Mesa e dois membros de cada bancada, que reuniu 5 vezes, antes e depois da aprovação da 

Lei n.º 22/2012 de 30 de maio, e que fez um acompanhamento atento de todo o processo (05 

de Julho de 2011, 10 de Outubro de 2011, 26 de Junho de 2012, 30 de Julho de 2012, 04 de 

Setembro de 2012 e 02 de Outubro de 2012). ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Paralelamente, a Câmara Municipal promoveu uma sondagem que, de forma objetiva 

e clara, desse a conhecer a vontade popular… o resultado foi inequívoco no sentido de ser a 

Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro a decidir sobre a Reorganização. ------------------------  
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 ----------- O parecer do executivo municipal, aprovado por unanimidade, e remetido a este órgão 

plasma a vontade inequívoca de que o Município de Oliveira do Bairro mantenha as actuais 

seis Freguesias, com cujas conclusões nos revemos. --------------------------------------------------------  

 ----------- As Assembleias de Freguesia defenderam, nos pareceres que enviaram à Assembleia 

Municipal (e que remetemos para apreciação da Assembleia da República), a manutenção das 

seis freguesias exactamente como estão actualmente, mostrando-se indisponíveis e contrárias 

a qualquer agregação das suas freguesias. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- As estruturas partidárias com representatividade na Assembleia Municipal defenderam 

publicamente a inviolabilidade das seis freguesias. -----------------------------------------------------------  

 ----------- A população participou massivamente em todas as Sessões de Esclarecimento, 

manifestando, inequivocamente, uma profunda discordância com qualquer tipo de agregação 

das suas freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A população de concelhos limítrofes viu, por seu lado, nesta lei uma oportunidade 

histórica de fazer incluir os seus lugares no concelho de Oliveira, intenção que já vinham 

manifestando desde há muito. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- As populações dos lugares de Quinta d’Além e Penedos (pertencentes à freguesia dos 

Covões, concelho de Cantanhede) apresentaram, para o efeito, em 29.03.2012, abaixo-

assinados (que se anexam) manifestando a vontade de anexação dos referidos lugares à 

freguesia da Mamarrosa, onde têm o seu médico de família, onde os seus filhos e netos 

estudam, onde se integram a nível associativo, onde vão à igreja, ao supermercado, aos 

correios… onde, enfim, exercem a sua cidadania. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Perante esta manifestação de vontade e com vista ao encontro de uma solução que 

melhor defendesse os interesses das populações, a Assembleia Municipal contactou os órgãos 

autárquicos envolvidos, não tendo merecido ainda qualquer resposta.  ---------------------------------  

 ----------- V – DO QUE CONCLUIMOS ----------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Ainda que reconheçamos a necessidade de uma reforma autárquica que tenha como 

fim a prestação de melhores serviços às populações e a melhoria da sua qualidade vida, 

reforçamos que a lei, tal como está desenhada, é uma lei incompleta, injusta e penalizadora, 

para o Concelho de Oliveira do Bairro, não se vislumbrando vantagens económicas ou de outra 

ordem com a implementação desta reorganização. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Nestes termos e com os fundamentos expostos, a Assembleia Municipal de Oliveira 

do Bairro, reunida em Sessão Extraordinária no dia 10 de Outubro de 2012, delibera que: -------  

 ----------- i. No quadro das actuais competências e recursos colocados à disposição das Juntas 

de Freguesia, sem uma verdadeira preservação da identidade histórica, cultural e social 

das comunidades locais; sem a discussão prévia, nas autarquias locais, da concepção de 

uma reorganização administrativa dos respectivos territórios e do reforço das suas 

competências assim como dos recursos colocados à sua disposição; sem uma real 

universalidade do esforço e flexibilidade no desenho de soluções concretas, não se 

justifica qualquer alteração aos limites geográficos das freguesias do Concelho de Oliveira do 

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

 ----------- ii. Delibera ainda, pela manutenção das actuais seis freguesias que integram o 

território do Concelho de Oliveira do Bairro, com a denominação, limites territoriais e sedes que 

vigoram à data de aprovação da presente proposta, esperando que a Assembleia da República 

se reveja nesta exposição …” ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente deu o uso da palavra aos líderes de Bancada e subscritores da 

presente Proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

escrito à Mesa e que seguidamente se transcreve: -----------------------------------------------------------  

 ----------- “… Gostaria começar por sublinhar que esta proposta que estamos a discutir para 

posteriormente votar, apesar de estar subscrita apenas por mim e pelos outros líderes de 
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Bancada desta Assembleia, apesar de só os lideres a subscreverem, ela reflete uma ideia e 

uma posição que é subscrita pelos restantes membros desta Assembleia. ----------------------------  

 ----------- Este documento resultou de uma profunda discussão e contou com os contributos de 

cada um dos elementos da Bancada que lidero, como aliás deverá certamente ter também 

contado com os contributos dos restantes elementos das bancadas do CDS e do PS. -------------  

 ----------- Está subscrito pelos Lideres de Bancada apenas por uma questão de facilidade de 

procedimentos porque, enquanto documento, resultou, de facto, dos contributos de todos os 

elementos desta Assembleia como talvez nenhum outro documento antes deste. -------------------  

 ----------- Estou certo que como em qualquer negociação e em particular numa negociação 

como esta com tantos elementos envolvidos, cada um de nós gostaria de alterar ou acrescentar 

um ou outro detalhe do documento. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas estou também muito seguro de que todos os que contribuíram para a sua criação 

(e foram muitos) se reveem no que nele está plasmado. ----------------------------------------------------  

 ----------- Nos seus pressupostos, nos seus argumentos e, sobretudo, na posição que defende. -  

 ----------- Este documento está subscrito por mim, e no meu nome deve o Sr. Presidente ler e 

entender (como sei que leu e como sei que entendeu) os nomes de todos e cada um dos 

membros da Bancada do Partido Social Democrata nesta Assembleia. ---------------------------------  

 ----------- Aproveito aqui para cumprimentar o Sr. Viegas pela lição de solidariedade e espírito 

democrático que deu a esta Assembleia. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Cada um de nós tem a sua posição, as suas convicções pessoais e individuais, 

também o Sr. Viegas tem as suas como ficou muito claro (se é que já não estava) na 

Assembleia Municipal anterior, mas soube compreender e valorizar aquilo que nos aproxima, 

que nos une, que nos é comum. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E é por isso que está com a Bancada do PSD na subscrição deste documento. ---------  
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 ----------- Uma segunda palavra para aqui e publicamente reconhecer o importante contributo 

dos quadros técnicos do nosso Município para a compilação deste documento. ---------------------  

 ----------- A sua disponibilidade, a sua compreensão (e acreditem que tiveram que ser muito 

compreensivos e pacientes como os Lideres de Bancada desta Assembleia ao longo das várias 

versões deste documento) e particularmente pela atitude abnegada que muito ultrapassou a 

mera competência profissional, pela qual eu aqui manifesto o meu agradecimento pessoal e 

institucional. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- Sobre o documento propriamente dito, gostaria apenas de reforçar sumariamente 

aquilo que já aqui deixei claro quando apresentei formalmente a posição da Bancada que 

Lidero, sobre esta matéria, na Assembleia Municipal extraordinária que antecedeu esta 

Assembleia e cuja ata seguirá para a Assembleia da Republica juntamente com a restante 

documentação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim sendo e em síntese, entende a bancada do Partido Social Democrata que: ------  

 ----------- As Assembleias de Freguesia, nos pareceres que enviaram à Assembleia Municipal, 

deixaram muito claro que não querem ser agregadas; -------------------------------------------------------  

 ----------- A população, nas sessões de esclarecimento que decorreram em todas as freguesias 

do nosso Concelho, defenderam, de forma clara e inequívoca, a manutenção das nossas 

freguesias exatamente como estão. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Partido Social Democrata indicou, inequivocamente, que deve ser respeitada a 

vontade das populações e as posições das Assembleias de Freguesia, o que significa que 

defende a manutenção das seis freguesias com os atuais limites geográficos. -----------------------  

 ----------- O parecer apresentado pelo Executivo Municipal a esta Assembleia defende, e passo 
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a citar, a manutenção dos limites administrativos territoriais do nosso Concelho, fazendo assim 

justiça às gentes que, com a sua força, sacrifício, tenacidade e altruísmo, têm feito deste 

Concelho uma terra próspera, empreendedora e solidária.  -------------------------------------------------  

 ----------- A Bancada do PSD, face ao exposto e porque respeita a posição das Assembleias de 

Freguesia, do partido Social Democrata e do Executivo Municipal e, fundamentalmente, porque 

defende intransigentemente a vontade da população do nosso Município, defende a 

manutenção das atuais seis freguesias que integram o território do Concelho de Oliveira do 

Bairro, com a denominação, limites e sedes que estão em vigor, esperando que a Assembleia 

da Republica se reveja nesta nossa posição.  ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Porque são estes os argumentos que, entre outros, estão elencados no documento 

em análise e porque é esta a posição que esta assumida, e de forma cristalina, na proposta que 

votaremos e que, aliás, acabei de citar no seu ultimo parágrafo. ------------------------------------------  

 ----------- Saiba, o senhor Presidente e esta Assembleia que a Bancada do Partido Social 

Democrata votará favoravelmente esta Proposta de Deliberação…” -------------------------------------  

 ----------- Sugeriu ainda ao Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, que remetesse às 

Comissões Políticas Distritais e às Bancadas Parlamentares da Assembleia da República, 

cópia da documentação que hoje será aprovada. --------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – recordou que este foi 

um trabalho longo, tendo o documento inicial sofrido diversas alterações, contando com o 

contributo não só dos elementos da Comissão Permanente da Assembleia Municipal, mas 

igualmente por parte da Técnica Municipal Dr.ª Andreia Pereira, que organizou a Proposta de 

uma forma muito profissional, por forma a cumprir todos os requisitos da Lei. ------------------------  

 ----------- Seguidamente procedeu à leitura de um documento, em nome da Bancada do CDS-

PP, o qual entregou por escrito à Mesa e que se transcreve na íntegra: --------------------------------  

 ----------- “… A Lei n.º 22/2012 de 30 de Maio aprovou o novo regime jurídico da reorganização 
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administrativa territorial autárquica consagrando a obrigatoriedade da reorganização 

administrativa do território das freguesias. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Grupo Municipal do CDS-PP na Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro entende 

que uma reorganização administrativa que proporcione escala às autarquias de freguesia, com 

mais competências e mais e melhores meios e que assim permita prestar serviços, a tempo 

inteiro, às populações, fará sempre sentido.---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esse deveria de ser, impreterivelmente, o fim de qualquer reforma e, por maioria de 

razão, o fim a atingir de qualquer reforma territorial. ----------------------------------------------------------  

 ----------- O que não faz, nem fará sentido, é que essa escala seja conseguida à custa da 

extinção, pura e simples, de freguesias. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tanto mais que, plasmados nos objetivos da Reforma Administrativa podemos 

verificar: a promoção da coesão e desenvolvimento local; o alargamento das atribuições e 

competências das freguesias e dos correspondentes recursos; o aprofundamento da 

capacidade de intervenção das Juntas de Freguesia; a melhoria e desenvolvimento dos 

serviços públicos de proximidade prestados; a promoção de ganhos de escala e eficiência e da 

massa crítica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Determinam-se, ainda, como princípios de referência, entre outros: a preservação da 

identidade histórica, cultural e social das comunidades locais; a participação das autarquias 

locais na concretização da reorganização administrativa dos respetivos territórios; a 

universalidade do esforço e flexibilidade no desenho de soluções concretas de reorganização 

administrativa territorial; o estímulo à reorganização administrativa do território dos municípios.  

 ----------- A implementação pretendida pela Lei n.º 22/2012 é a antítese de tudo isto, e basta ler 

o seu articulado, para facilmente percebermos que o seu único fim é a extinção/fusão de 

freguesias e consequente redução do número deste tipo de autarquias locais no nosso país, 

com vista a atingir uma meta quantitativa e não qualitativa. -------------------------------------------------  
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 ----------- Os argumentos economicistas não podem aqui vingar. É do conhecimento público que 

as 4259 freguesias portuguesas representam apenas 0,1 % no peso do Orçamento de Estado.  

 ----------- Sr. Presidente, Caras e Caros Colegas ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Uma reforma territorial autárquica terá sempre de ser feita com as populações e com 

os autarcas. Terá de ser feita com quem vive diariamente num território e conhece os seus 

problemas, as suas necessidades e os seus anseios. --------------------------------------------------------  

 ----------- Uma reforma territorial autárquica não poderá limitar-se a fórmulas matemáticas e 

deverá necessariamente de atender a outros fatores. --------------------------------------------------------  

 ----------- A Lei 22/2012 de 30 de Maio não é precisa e rege-se pela possibilidade das 

suposições. As novas competências dos órgãos de freguesia não são claras e esta falta de 

clareza, aliada às dúvidas, ainda existentes, dos impactos da pretendida nova Lei Eleitoral das 

Autarquias Locais naquelas competências, levam o CDS-PP a agir com a prudência ditada 

pelos melhores interesses das populações. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim sendo, ouvida a população e os autarcas do concelho que entenderam 

participar nas sessões de esclarecimento, em boa hora promovidas pela Comissão Permanente 

da Assembleia Municipal, tendo em conta os pareceres das Assembleia de Freguesia e o 

parecer emanado da Câmara Municipal, o CDS-PP continua a entender que a atual 

organização territorial é a que melhor serve a população do Concelho de Oliveira do Bairro. -----  

 ----------- Sr. Presidente. Caras e Caros Colegas, --------------------------------------------------------------  

 ----------- No quadro das atuais competências e recursos colocados à disposição das Juntas de 

Freguesia, sem uma alteração e garantia do reforço dos recursos colocados à sua disposição 

diretamente pelo Governo da República, sem a perceção, por parte das populações dos 

benefícios e sem a sua concordância, não se justificará qualquer alteração aos limites 

geográficos das freguesias do Concelho de Oliveira do Bairro. --------------------------------------------  
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 ----------- Dever-se-á, sim, e estamos também a fazê-lo, apelar à Assembleia da República que, 

mediante o ensaio da aplicação da Lei n.º 22/2012, de 30 de Maio, reveja a sua aplicação, 

mediante, nomeadamente, a aprovação por parte do Governo da República, de todo um pacote 

legislativo autárquico que fixe o quadro de atribuições e competências dos órgãos regionais 

(CCDR’s), intermunicipais (CIM’s), municipais e das freguesias. ------------------------------------------  

 ----------- Só assim entendemos que uma Reforma da Administração Territorial Autárquica fará 

sentido. Só com esses objetivos bem presentes é que o CDS se encontrará disponível para 

contribuir junto das populações, dos órgãos autárquicos e nacionais, para defender uma 

restruturação do tecido e das estruturas de serviço público de proximidade, que têm, até hoje, 

melhor servido as populações. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas esse propósito ainda não teve lugar e assim, também não é nossa vontade …” ---  

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

por escrito à Mesa e que seguidamente se transcreve: ------------------------------------------------------  

 ----------- “… Trazemos aqui hoje uma proposta que mantém inalteráveis as atuais seis 

freguesias do Concelho de Oliveira do Bairro. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta proposta surge na sequência de um processo de discussão e reflexão muito 

alargado, que envolveu uma percentagem muito considerável da população do nosso 

Concelho, num ato de participação cívico único e exemplar. -----------------------------------------------  

 ----------- Exemplar pela disponibilidade e interesse com que as pessoas participaram na 

discussão, e também exemplar pela forma como o fizerem. Mostrando sempre um enorme 

respeito pela diversidade de opiniões e mostrando que o nosso povo sabe bem qual é o 

significado da palavra democracia, e que está disponível para a viver de forma participada e 

empenhada. E a democracia não é mais que esta procura conjunta das melhores soluções para 

os desafios que se nos vão colocando. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Infelizmente, no Portugal e na Europa de hoje, vai ganhando terreno uma elite de 
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supostos especialistas, que proclamam, seguramente com sinceridade, desejar promover o 

bem-estar da sociedade em geral, e que garantem saber como atingi-lo melhor do que a 

pessoa comum. E esta suposta elite, acredita ainda que é impossível à pessoa comum 

perceber estas coisas, de tal forma que pretendem reduzir o debate politica ao mínimo, não 

passando esse mínimo de um mero exercício retórico sem qualquer ligação com as medidas a 

implementar. É uma visão da política profundamente paternalista e tecnocrata. É a negação da 

própria política, porque a política faz-se com as pessoas e para as pessoas. Ao político exige-

se que explique as opções, e que volte a explicar, até à exaustão, até conseguir mostrar à 

pessoa comum que aquilo que vamos fazer é o melhor para o bem de todos. Ao político pede-

se que perca tempo com as pessoas, porque é ao serviço das pessoas que o político deve 

estar. Ao político pede-se que esteja no meio das pessoas, porque é estando com as pessoas 

que se pode liderar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E é tudo isto que falta na política de hoje, onde os políticos saem pela porta dos 

fundos, onde as supostas elites não entendem o povo, e publicamente o apelidam de ignorante, 

quando ele não entende a profundidade e o alcance das suas sábias decisões. ---------------------  

 ----------- E é por tudo isto que alguém acreditou que sem uma justificação forte e cabal era 

possível acabar com 1500 freguesias, de uma penada, sem sequer responder à questão de 

Porquê e Para Quê? ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E foi esse exercício de responder a essa questão fundamental de Porquê e Para Quê, 

que procurámos fazer no nosso Concelho. De uma forma série e sem ideias pré-concebidas. E 

foi na procura dessa resposta que um consenso alargado se foi formando, no sentido que uma 

redução do número de freguesias no nosso Concelho não se traduziria em nenhuma redução 

da despesa, nem se traduziria em nenhuma melhoria dos serviços prestados às populações, 

antes pelo contrário, traduzir-se-ia numa degradação dos serviços de proximidade prestados 

pelas Juntas de Freguesias e num agravar de custos para o erário público. ---------------------------  
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 ----------- E porque isto se foi tornando cada vez mais claro, ou pelo menos, porque o contrário 

não se conseguiu demostrar, que hoje temos aqui uma proposta que é apoiada por todos os 

partidos políticos com representatividade no nosso Concelho, por todas as bancadas 

parlamentares, pelo Executivo Municipal e por todas as Assembleias de Freguesia. ----------------  

 ----------- Esta proposta não encerra esta questão, mas tenho muita esperança que leve essa tal 

elite a refletir. Uma elite que pasme-se agora (!) nem sequer acredita naquilo que nos pede 

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

 ----------- Vivemos tempos difíceis, perdemos a nossa liberdade enquanto povo, fazemos o que 

não queremos e aquilo em que não acreditamos, mas saibamos cada um de nós, nas funções 

que desempenha, estar à altura dos acontecimentos. --------------------------------------------------------  

 ----------- Acredito sinceramente que ao aprovarmos hoje aqui esta proposta, e da forma como o 

fizemos, da forma como aqui chegámos, estamos a respeitar todos aqueles que participaram 

nesta discussão, estamos a respeitar todos aqueles que nos elegeram, e estamos a dignificar 

esta Assembleia, o poder local, e a pessoa comum, que é aquela que de facto mais importa 

respeitar, porque é aquela que nos devemos preocupar em servir …” -----------------------------------  

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

SANTOS – solicitou ao 1.º Secretário da Mesa, que procedesse à leitura da carta remetida pelo 

Membro da Assembleia Municipal, Carlos Viegas Santos. --------------------------------------------------  

 ----------- 1.º Secretário GILBERTO MARTINS DA ROSA – que procedeu à leitura da carta 

remetida pelo Membro da Assembleia Municipal, Carlos Viegas Martins dos Santos: ---------------  

 ----------- “… Pela presente, venho comunicar a V/ Exa. e na sua pessoa a toda a Assembleia 

Municipal, que decidi não apresentar para agendamento da próxima Assembleia o teor da 

minha proposta — sugestão apreciada na Assembleia extraordinária de 07 de Setembro do ano 

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

 ----------- Esta minha decisão tomada em plena consciência e sem a demissão dos princípios 
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que apresentei e que poderiam ser alterados e melhorados, é fruto da constatação das 

vontades inequívocas da população, dos diversos órgãos autárquicos e políticos e do sentir das 

diferentes bancadas representadas na nossa Assembleia Municipal, que perspetivam um 

documento e uma posição unanime sobre o assunto em apreciação …” -------------------------------  

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

desejassem usar da palavra. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

à Mesa e que seguidamente se transcreve: ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Sobre o assunto em apreciação, discussão e votação, que é a proposta da 

Comissão Permanente desta Assembleia e como já tive a oportunidade de expressar por carta 

endereçada ao Sr. Presidente da Assembleia, a minha posição foi a de não apresentar nesta 

sessão e para votação a proposta/sugestão que oportunamente submeti à apreciação e 

discussão, neste mesmo fórum, e que apontava para uma alteração ao quadro legal em vigor. -  

 ----------- Entendi pelas circunstâncias que entretanto aconteceram e de que destaco a 

apresentação de uma proposta conjunta de todas as forças partidárias representadas nesta 

Assembleia (como tive a oportunidade de referir na Reunião da Comissão Permanente, 

realizada no dia 2 de outubro corrente) e que recolhe de forma mais ou menos unânime a 

vontade dos diversos partidos, refletindo assim o expresso pela maioria dos oliveirenses, que 

se pronunciaram, quer nas diversas sessões de esclarecimento que foram promovidas pela 

Assembleia Municipal em colaboração com os diversos órgãos autárquicos, quer através de 

outras formas de expressão. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Gostaria de reafirmar, se dúvidas tenham existido, que a proposta que apresentei, é 

da minha própria autoria, que refletia o meu próprio sentir e pensar, num quadro de vontades 

reformistas, que acabei por ver não existirem, nem dos órgãos autárquicos, nem dos órgãos 

partidários, nem da maioria da população do nosso Concelho. --------------------------------------------  
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 ----------- Por isso e devido a essa constatação, decidi não levar até às últimas consequências a 

minha proposta, pugnando desta forma, para a formação de uma unidade, tendo em vista a 

defesa das nossas posições Administrativas Territoriais atuais. -------------------------------------------  

 ----------- Sem abdicar da utilidade de algumas das minhas sugestões, reconheço contudo o 

esforço que foi feito, na defesa da nossa configuração atual, isto é, na defesa das nossas 

freguesias e por isso, e como Social Democrata, não poderia ficar indiferente e permanecer 

solitário contra tudo e contra todos. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim desde já afirmo, que votarei favoravelmente a Proposta da Comissão 

Permanente, após o que apresentarei uma declaração de voto …”---------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – referiu que a Lei 22/2012, de 30 de maio, deu a 

oportunidade a todos, sem exceção, de refletir sobre um bem comum, o bem da população do 

Concelho de Oliveira do Bairro, destacando o papel que o Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal teve em todo este processo e que conseguiu trazer a esta Assembleia Municipal o 

consenso, a unanimidade e este exemplo deveria passar para a Assembleia da República, para 

o Governo, porque as Oposições têm sido colocadas à margem de qualquer deliberação ou de 

qualquer outra situação mais problemática ou mais importante para os destinos da Nação. ------  

 ----------- Mais disse ter havido uma grande discussão à volta desta temática, ouviram-se as 

opiniões das Assembleias de Freguesia, da população e todo este processo foi iniciado e 

conduzido pelo Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, num exercício de pura 

democracia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JORGE DA COSTA GRANGEIA – afirmou que, na sua opinião, a Lei 22/2012 não 

tem aplicabilidade ao Concelho de Oliveira do Bairro, dado que o mesmo é, presentemente, 

equilibrado ao nível das Freguesias, do seu território, identidade, história e cultura, que poderão 

ser muito parecidas, mas que na realidade são muito distintas e que se foram enraizando ao 

longo dos anos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Mais disse ter sido expresso pelos Munícipes, que o Concelho se deve manter tal 

como se encontra neste momento, sendo por isso, a favor da Proposta apresentada pela 

Comissão Permanente, convicto de que a mesma defende a população do Concelho, as 

Freguesias e o Povo que os Membros desta Assembleia Municipal representam. -------------------  

 ----------- Confessou esperar que a Assembleia da República, depois de informados pela sua 

Comissão Técnica, tenham este mesmo entendimento. Caso esta não aceite a vontade do 

Concelho de Oliveira do Bairro, tem a certeza que os Membros desta Assembleia Municipal 

saberão defender os interesses dos Munícipes de Oliveira do Bairro. -----------------------------------  

 ----------- Deu os parabéns aos Membros da Comissão Permanente pelo esforço e trabalho que 

desenvolveram ao longo de todo este processo e que permitiu auscultar os autarcas das 

Freguesias, os seus fregueses, dotando desta forma, os Membros da Assembleia Municipal da 

informação necessária para decidir o tipo de pronúncia, esperando e acreditando que o 

Concelho de Oliveira do Bairro, irá manter as Freguesias atuais. -----------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi dado o uso da palavra 

ao Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

referiu que este processo foi longo, com muito trabalho, em prol do Concelho de Oliveira do 

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

 ----------- Considerou que este é um tema difícil, mas que, depois do trabalho desenvolvido em 

todas as Freguesias, quer no trabalho preparatório liderado pelo Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal e que começou por ser desenvolvido junto de todos os eleitos.--------------  

 ----------- Acrescentou que a partilha de experiências, vivências e interpretações diversas, fez 

com que fosse conseguido um consenso. Consenso esse que termina hoje aqui com a 

deliberação sobre uma Proposta subscrita por todas as Bancadas desta Assembleia Municipal.  

 ----------- Relembrou que o próprio Executivo Municipal entendeu apresentar a suportar uma 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 10.10’12   29|44 

Proposta de Parecer e cujas conclusões fazem parte integrante do documento que os líderes 

de Bancada subscreveram em representação de toda esta Assembleia Municipal, conscientes 

que todos tem como objetivo a defesa do Concelho de Oliveira do Bairro, das suas gentes e por 

tudo aquilo que foi feito ao longo da história, ao longo dos anos e cujas provas se atestam no 

crescimento, desenvolvimento permanente e que continua apesar da atual conjuntura. -----------  

 ----------- Mais disse que todos os Órgãos do Concelho se deverão sentir que o seu dever foi 

cumprido e de tudo ter feito em prol daquilo que é melhor para os fregueses, para todos os 

oliveirenses do Concelho e suas freguesias. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente e não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o 

ponto 4.1- Apreciação, discussão e votação da Proposta da Comissão Permanente de 

deliberação sobre a Reorganização Administrativa Territorial Autárquica, nos termos e 

para os efeitos do art.º 11.º da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio colocado à votação. -------------  

 ----------- Efetuada a votação, verificou-se que Assembleia Municipal, deliberou por 

UNANIMIDADE, aprovar a Proposta de deliberação apresentada pela Comissão Permanente, 

sobre a Reorganização Administrativa Territorial Autárquica, nos termos e para os efeitos do 

art.º 11.º da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio nos seguintes termos: -----------------------------------------  

 ----------- “I – DO ENQUADRAMENTO LEGAL ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mediante a aprovação pela Assembleia da República da Lei n.º 22/2012, e sua 

publicação a 30 de Maio, entrou em vigor um novo quadro jurídico da reorganização 

administrativa territorial autárquica que tem como objetivos anunciados: -------------------------------  

 ----------- a) A promoção da coesão territorial e do desenvolvimento local; ------------------------------  

 ----------- b) O alargamento das atribuições e competências das freguesias e dos 

correspondentes recursos; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- c) O aprofundamento da capacidade de intervenção da Junta de Freguesia;--------------  
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 ----------- d) A melhoria e desenvolvimento dos serviços públicos de proximidade prestados 

pelas freguesias as populações; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- e) A promoção de ganhos de escala, de eficiência e da massa crítica nas autarquias 

locais;---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- f) A reestruturação, por agregação, de um número significativo de freguesias em todo 

o território nacional, com especial incidência nas áreas urbanas. -----------------------------------------  

 ----------- Atentas as responsabilidades cometidas à Assembleia Municipal pelo n.º1 do art.11º 

da Lei n.º 22/2012 de 30 de Maio, entende este órgão apresentar à Assembleia da República, a 

sua posição relativamente à Reorganização Administrativa do Território das Freguesias do 

Município de Oliveira do Bairro. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- II – DO TERRITÓRIO QUE SOMOS ------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Município de Oliveira do Bairro, que no próximo ano de 2014 completará os 500 

anos da entrega da Carta de Foral à sua sede de concelho, é composto por seis freguesias 

(Bustos, Mamarrosa, Oiã, Oliveira do Bairro, Palhaça e Troviscal), cada uma delas, possuidoras 

de uma dinâmica associativa e cultural muito relevante, com uma história e uma identidade 

profundamente enraizada na sua população, desempenhando um papel fundamental para a 

identidade individual e colectiva dos seus fregueses que o mesmo é dizer para o Concelho. -----  

 ----------- Importa deste modo considerar as especificidades e realidades de cada uma das 

nossas freguesias, conforme vem explanado nos Pareceres de cada uma das suas 

Assembleias de Freguesia, dos quais se extraem a caracterização histórica da freguesia, a 

caracterização actual e a importância da mesma nos serviços que presta à população, 

pareceres estes que se anexam e que fazem parte integrante do presente documento. -----------  

 ----------- De notar que a criação da freguesia de Bustos (a mais recente, datada de 1920) 

resulta da separação da freguesia da Mamarrosa, num processo muito complicado e 

pontualmente violento, que teve a sua génese em 1884 e que se prolongou por 36 anos. --------  
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 ----------- Fazendo justiça às gentes que, com a sua força, sacrifício, tenacidade e altruísmo, 

têm feito deste concelho uma terra próspera, empreendedora e solidária, a Assembleia da 

República elevou ao estatuto de Vilas todas as sedes de freguesia do concelho (que ainda não 

o eram) em 26 de Agosto de 2003, assim como elevou a cidade a sede do concelho, Oliveira do 

Bairro. (Leis n.ºs 69, 79, 80, 81 e 82/2003);  ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- III – DA REFORMA -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Município de Oliveira do Bairro reconhece a necessidade de uma reforma 

autárquica que assentando num conjunto de princípios, tais como a preservação da identidade 

histórica, cultural e social das comunidades locais, a participação das autarquias locais na 

concretização da reorganização administrativa dos respectivos territórios e a universalidade do 

esforço e flexibilidade no desenho de soluções concretas, tenha como fim a prestação de 

melhores serviços às populações e a melhoria da sua qualidade vida. Esse terá de ser, 

impreterivelmente, o fim de qualquer reforma e, por maioria de razão, o fim de qualquer reforma 

territorial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Cremos, por isso, que uma reforma territorial autárquica, não se pode limitar à 

extinção/fusão de freguesias, mediante a aplicação de critérios matemáticos, mas pelo reforço 

das competências e dos meios das estruturas do Estado que estejam mais próximas das 

populações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efectivamente, apesar da bondade de objectivos, esta é uma lei incompleta, injusta e 

penalizadora, para o Concelho de Oliveira do Bairro, não se vislumbrando vantagens 

económicas ou de outra ordem com a implementação desta reorganização, nomeadamente nos 

seguintes aspectos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- a) No n.º 1 do seu Artigo 10.º, lê-se que as Juntas de Freguesia passarão a ter um 

novo regime de atribuições e competências, remetendo, no entanto, para diplomas próprios 

futuros a definição dos mecanismos de implementação das preconizadas alterações de 
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atribuições e competências, as quais poderão vir a permitir a promoção do desenvolvimento 

local, mediante a melhoria e desenvolvimento dos serviços públicos de proximidade prestados 

pelas Juntas de Freguesia. Diplomas esses que apenas surgirão depois de terminado o prazo 

para os órgãos autárquicos se pronunciarem. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tais diplomas deveriam ser já do conhecimento público para que fosse possível 

perceber quais seriam as novas competências, bem como a sua aplicação e exequibilidade, 

tendo em atenção os recursos disponíveis.  ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- b) Relativamente ao n.º 4 do Artigo 10º, onde se refere que as Freguesias que se 

propuserem a esta agregação verão as suas receitas por transferência do Fundo de 

Financiamento das Freguesias aumentadas em 15% até ao final do mandato seguinte à 

agregação, importa sublinhar que não se sabe qual é a base de incidência. E ainda que esse 

reforço das correspondentes transferências financeiras do Estado, sejam calculadas com base 

na despesa histórica suportada pelo município, acabarão sem ter qualquer efetivo aumento das 

verbas transferidas para o conjunto do concelho. --------------------------------------------------------------  

 ----------- c) Aspeto tanto mais importante se se tem presente que esta reforma administrativa 

acarretará mais custos que proveitos para as Juntas de Freguesia, podendo mesmo afirmar-se, 

através de exemplos no terreno, que, em caso de agregação de quaisquer Freguesias do 

Concelho, tal alteração trará sempre um aumento dos custos operacionais, o que implicaria 

necessariamente uma diminuição da quantidade e da qualidade dos serviços que prestam à 

população.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A oposição à extinção de qualquer freguesia, tem, ainda, por base importantes 

pressupostos que assentam fundamentalmente no facto de, desde 1976, as Freguesias serem 

entidades dotadas de identidade e autonomia próprias, com competências e meios financeiros 

próprios e capacidade para organizarem os seus serviços; desempenharem um inegável papel 

de desenvolvimento das populações, sem se endividarem e sem terem contribuído para o 
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agravamento do défice das contas públicas. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- As freguesias sempre desempenharam em Portugal um papel de grande relevo. Ao 

prestarem às populações serviços público de proximidade tornaram-se, de há muito, uma 

referência incontornável do poder local. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Observada do lado das populações, principais prejudicadas com a sua aplicação, não 

fará qualquer sentido extinguirem-se freguesias com identidades, razões e valores próprios, 

formados ao Iongo de gerações, já que esta intenção de reorganização administrativa acabará 

por chocar com sentimentos, laços históricos e culturais das populações, sem quaisquer 

benefícios ou melhorias que se vislumbrem. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- As consequências da reforma administrativa que a Assembleia da República impõe às 

freguesias traduzir-se-ão num acentuar das assimetrias, na perda de coesão territorial, 

desertificação nas pequenas localidades, redução drástica dos serviços públicos prestados às 

populações e uma limitação clara à sua participação democrática. Levará ainda a um 

empobrecimento democrático, traduzido na supressão do número de eleitos; à perda da 

representatividade política que hoje está assegurada pela proximidade entre eleitores e eleitos 

e pela partilha de um território, de uma identidade e de um sentido de lugar; a um atentado ao 

emprego pela não clarificação do que acontecerá aos serviços e aos funcionários que hoje 

prestam serviço nas Freguesias; a um enfraquecimento da afirmação, defesa e representação 

dos interesses das populações. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É nosso entendimento ainda que, com esta lei, serão colocadas em causa sobretudo 

as actividades, iniciativas e serviços supervenientes, as competências administrativas 

"habituais" desempenhados pelas Juntas de Freguesia, por via de um maior afastamento dos 

eleitos aos territórios, face ao aumento da sua dimensão territorial. --------------------------------------  

 ----------- As pretensas soluções economicistas trazidas pela única e exclusiva redução do 

número de eleitos (e, no caso do Concelho de Oliveira do Bairro, sem qualquer peso 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 10.10’12   34|44 

significativo na estrutura de custos das nossas Juntas de Freguesia) ou seja daqueles que, na 

proximidade das populações, asseguram um número muito diversificado de serviços e com 

elevados níveis de qualidade, poderão irremediavelmente vir a tornar-se em custos acrescidos 

em resultado de ineficácias de funcionamento ou de diminuição do tipo e níveis de serviços 

prestados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Com a introdução desta lei, e a subsequente redução do número daqueles que 

dedicam uma permanente atenção na defesa dos interesses dos seus concidadãos eleitores, 

estarão certamente em risco toda esta diversidade de serviços, apoios e iniciativas 

desenvolvidos nos dias de hoje no Concelho de Oliveira do Bairro. --------------------------------------  

 ----------- Constata-se pois que, o disposto na Lei aplicado ao Concelho de Oliveira do Bairro, é 

extremamente prejudicial às próprias populações, bem como ao funcionamento global da 

economia local, não significando qualquer redução da despesa pública, justificação base dos 

seus principais objectivos e resultados a atingir. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- De facto, com exceção das duas freguesias de maior dimensão (Oiã, e Oliveira do 

Bairro) onde os Presidentes de Junta de Freguesia exercem o mandato a tempo inteiro, em 

todas as outras quatro Juntas de Freguesia os mandatos de todos os membros de junta são 

exercidos em regime de não permanência. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- IV – DO PROCESSO DE DISCUSSÃO E DECISÃO ---------------------------------------------  

 ----------- No Município de Oliveira do Bairro a discussão foi alargada, destacando-se o 

importantíssimo papel desempenhado pelos diferentes órgãos autárquicos, que souberam, de 

forma ponderada e singular em estreita colaboração, ouvir as populações. ----------------------------  

 ----------- Durante este processo a Assembleia Municipal diligenciou, ao longo de muitos meses, 

no sentido de se documentar e de alargar a análise e a reflexão sobre esta temática a todas as 

estruturas do poder Autárquico, nomeadamente: --------------------------------------------------------------  

 ----------- Com os Presidentes de Junta e Assembleia de Freguesia, Executivo Municipal, Mesa 
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da Assembleia e Comissão Permanente da Assembleia Municipal, no dia 30 de Novembro de 

2011, ainda na fase de discussão do “Documento Verde”. --------------------------------------------------  

 ----------- • Com todos os eleitos locais do Concelho de Oliveira do Bairro – Membros das 

Assembleias de Freguesia, das Juntas de Freguesia, da Câmara Municipal e da Assembleia 

Municipal, no dia 22 de Junho de 2012. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • Com o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal e os Presidentes das 

Assembleias de Freguesia, no dia 2 de Julho de 2012. ------------------------------------------------------  

 ----------- • Com a população do Concelho, em sessões de esclarecimento em todas as 

freguesias, nos dias: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 16 de Julho de 2012, na Mamarrosa;------------------------------------------------------------------  

 ----------- 17 de Julho de 2012, em Oiã; ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 18 de Julho de 2012, em Bustos; -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- 19 de Julho de 2012, no Troviscal; ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- 20 de Julho de 2012, na Palhaça; ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- 21 de Julho de 2012, em Oliveira do Bairro. ---------------------------------------------------------  

 ----------- • Em reunião da Assembleia Municipal Extraordinária, marcada exclusivamente para a 

discussão desta matéria, no dia 7 de Setembro de 2012; ---------------------------------------------------  

 ----------- • Em reuniões da Assembleia Municipal onde esta temática foi também abordada por 

diversas vezes nos períodos de Antes da Ordem do Dia ou em pontos propositadamente 

agendados para o efeito (02 de Dezembro de 2011, 10 de Fevereiro de 2012, 24 de Fevereiro 

de 2012 e 04 de Junho de2012).  -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • Em reuniões da Comissão da Assembleia Municipal criada para o efeito, integrando 

a Mesa e dois membros de cada bancada, que reuniu 5 vezes, antes e depois da aprovação da 
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Lei n.º 22/2012 de 30 de maio, e que fez um acompanhamento atento de todo o processo (05 

de Julho de 2011, 10 de Outubro de 2011, 26 de Junho de 2012, 30 de Julho de 2012, 04 de 

Setembro de 2012 e 02 de Outubro de 2012). ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Paralelamente, a Câmara Municipal promoveu uma sondagem que, de forma objetiva 

e clara, desse a conhecer a vontade popular… o resultado foi inequívoco no sentido de ser a 

Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro a decidir sobre a Reorganização. ------------------------  

 ----------- O parecer do executivo municipal, aprovado por unanimidade, e remetido a este órgão 

plasma a vontade inequívoca de que o Município de Oliveira do Bairro mantenha as actuais 

seis Freguesias, com cujas conclusões nos revemos. --------------------------------------------------------  

 ----------- As Assembleias de Freguesia defenderam, nos pareceres que enviaram à Assembleia 

Municipal (e que remetemos para apreciação da Assembleia da República), a manutenção das 

seis freguesias exactamente como estão actualmente, mostrando-se indisponíveis e contrárias 

a qualquer agregação das suas freguesias. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- As estruturas partidárias com representatividade na Assembleia Municipal defenderam 

publicamente a inviolabilidade das seis freguesias. -----------------------------------------------------------  

 ----------- A população participou massivamente em todas as Sessões de Esclarecimento, 

manifestando, inequivocamente, uma profunda discordância com qualquer tipo de agregação 

das suas freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A população de concelhos limítrofes viu, por seu lado, nesta lei uma oportunidade 

histórica de fazer incluir os seus lugares no concelho de Oliveira, intenção que já vinham 

manifestando desde há muito. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- As populações dos lugares de Quinta d’Além e Penedos (pertencentes à freguesia dos 

Covões, concelho de Cantanhede) apresentaram, para o efeito, em 29.03.2012, abaixo-

assinados (que se anexam) manifestando a vontade de anexação dos referidos lugares à 

freguesia da Mamarrosa, onde têm o seu médico de família, onde os seus filhos e netos 
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estudam, onde se integram a nível associativo, onde vão à igreja, ao supermercado, aos 

correios… onde, enfim, exercem a sua cidadania. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Perante esta manifestação de vontade e com vista ao encontro de uma solução que 

melhor defendesse os interesses das populações, a Assembleia Municipal contactou os órgãos 

autárquicos envolvidos, não tendo merecido ainda qualquer resposta.  ---------------------------------  

 ----------- V – DO QUE CONCLUIMOS ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda que reconheçamos a necessidade de uma reforma autárquica que tenha como 

fim a prestação de melhores serviços às populações e a melhoria da sua qualidade vida, 

reforçamos que a lei, tal como está desenhada, é uma lei incompleta, injusta e penalizadora, 

para o Concelho de Oliveira do Bairro, não se vislumbrando vantagens económicas ou de outra 

ordem com a implementação desta reorganização. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Nestes termos e com os fundamentos expostos, a Assembleia Municipal de Oliveira 

do Bairro, reunida em Sessão Extraordinária no dia 10 de Outubro de 2012, delibera que: -------  

 ----------- i. No quadro das actuais competências e recursos colocados à disposição das Juntas 

de Freguesia, sem uma verdadeira preservação da identidade histórica, cultural e social das 

comunidades locais; sem a discussão prévia, nas autarquias locais, da concepção de uma 

reorganização administrativa dos respectivos territórios e do reforço das suas competências 

assim como dos recursos colocados à sua disposição; sem uma real universalidade do esforço 

e flexibilidade no desenho de soluções concretas, não se justifica qualquer alteração aos limites 

geográficos das freguesias do Concelho de Oliveira do Bairro. --------------------------------------------  

 ----------- ii. Delibera ainda, pela manutenção das actuais seis freguesias que integram o 

território do Concelho de Oliveira do Bairro, com a denominação, limites territoriais e sedes que 

vigoram à data de aprovação da presente proposta, esperando que a Assembleia da República 

se reveja nesta exposição. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- iii. Remeter a presente deliberação à Assembleia da República, nos termos do art.º 
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12.º da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio, acompanhada do parecer da Câmara Municipal, 

pareceres das Assembleias de Freguesia de Bustos, Mamarrosa, Oiã, Oliveira do Bairro, 

Palhaça e Troviscal, excertos de atas da Comissão Permanente e das sessões da Assembleia 

Municipal onde o assunto foi debatido, abaixo assinados, sondagem à população, material de 

divulgação e revista de imprensa.” -----------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – agradeceu as palavras que lhe foram dirigidas pelo Membro da Assembleia 

Municipal Acácio Oliveira, contudo, essas palavras devem ser extensíveis a todos os 

responsáveis políticos autárquicos do Concelho de Oliveira do Bairro e também a toda a 

população, que participou nos diferentes debates que ocorreram e que se devem salientar e 

devem ser reconhecidos, uma vez que não é todos os dias que se vive a democracia como ela 

se viveu no Concelho de Oliveira do Bairro a propósito desta Lei. ------------------------------------------  

 ----------- Relembrou, a dada altura do processo, ter destacado a forma ordeira, de verdadeira 

cidadania com que os cidadãos estiveram e participaram em todos os momentos de discussão 

e de intervenção que lhes foi dispensado, de acordo com aquilo que é uma obrigação por parte 

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

 ----------- Mais disse que, democracia é ouvir o Povo, chegar junto do Povo e ter em atenção 

aquilo que o Povo diz e foi isso que de uma forma muito empenhada que a Assembleia 

Municipal de Oliveira do Bairro tentou fazer e por isso mesmo, a democracia viveu no Concelho 

de Oliveira do Bairro um momento de glória. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que este processo teve outro mérito, que foi o de demonstrar que em 

Oliveira do Bairro existe um conjunto de autarcas que tem a noção daquilo que devem fazer, 

daquilo que têm de fazer, de quando o devem fazer e foi isso que sucedeu, tal como é 

confirmado pelo documento que acabou de ser aprovado, que contou com uma grande 

dedicação, um grande empenho e muito trabalho, sendo este um exemplo que, humildemente, 
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se deu ao País. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que a Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro assumiu as suas 

responsabilidades e por intermédio de atos e não de palavras, foi dado um bom exemplo 

daquilo que é trabalhar em prol de um determinado objetivo, que é, a todo o custo, defender o 

Concelho, mas acima de tudo, defender as gentes do Concelho. -------------------------------------------  

 ----------- Constatou que irá ficar para a história e encontra-se documentado por intermédio de 

um dossier, todo o trabalho que foi levado a efeito pela Assembleia Municipal e pela Câmara 

Municipal em todo este processo e que permitirá dizer aos vindouros que os seus 

representantes democraticamente eleitos fizeram aquilo que tinham de fazer. --------------------------  

 ----------- Considerou que todos os presentes devem sair hoje desta Sessão da Assembleia 

Municipal, com mérito e com justiça, com o sentimento do dever cumprido e bem cumprido, 

porque todos foram respeitados e foi respeitada a vontade expressa pelos concidadãos, em 

todos os locais e em todas as situações, de ver preservada a identidade do Concelho de 

Oliveira do Bairro tal como ela existe, ou seja, com as Freguesias de Bustos, Mamarrosa, Oiã, 

Oliveira do Bairro, Palhaça e Troviscal. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Confessou esperar que, aconteça o que acontecer, se siga aquilo que hoje foi 

deliberado, que a Assembleia da República possa criar algumas exceções, pois dessa forma, 

ficariam todos, não só com o sentimento de dever cumprido, mas também com a alegria e a 

satisfação que era proporcionada a todos os oliveirenses, de que os Órgãos Autárquicos são 

dignos representantes das suas vontades e dos seus interesses. ------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado novamente o uso da palavra aos Membros que desejassem 

apresentar Declarações de Voto. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- CARLOS VIEGAS MARTINS DOS SANTOS – que leu a seguinte Declaração de 

Voto: ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… - A Reorganização Administrativa Territorial Autárquica, publicada em 30 de Maio, 
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pela Lei 22/2012 trouxe para o seio da população Portuguesa e em particular para o que a 

Oliveira do Bairro diz respeito, a discussão de um tema fraturante. --------------------------------------  

 ----------- - A bondade dos seus objetivos, previstos na Lei, de reforço e ampliação das 

competências e seus meios financeiros, ainda não definidos nesta data, apontava em abstrato 

para que os territórios concelhios seguissem as indicações que a Lei propunha. Isso imporia um 

debate alargado, profundo e o menos politizado possível. --------------------------------------------------  

 ----------- - Os Órgãos Municipais e de Freguesia (Assembleia Municipal, Camara Municipal, 

Assembleias de Freguesia e Juntas de Freguesia), aderiram a esse repto e 

lançaram/promoveram em toda a comunidade Oliveirense esse debate, que foi enriquecido pela 

abordagem exemplar e objetiva do Jornal da Bairrada e pela sondagem que foi realizada por 

solicitação do Executivo Municipal. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Foi nesse espirito de participação cívica, corajosa e frontal e respondendo a um repto 

direto, lançado pela Comissão Permanente, desta Assembleia Municipal, que depois de 

ponderação e estudo sobre a matéria, decidi assumir sob a forma de proposta-sugestão o que 

verbalmente já vinha afirmando desde a publicação da Lei, inclusive nas sessões públicas de 

participação, promovidas pela Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------  

 ----------- - Acredito que o exercício das funções que me foram confiadas, passa por e exige 

mesmo, o estudo aturado das matérias, reflexão profunda sobre elas, mas claras e inequívocas 

tomadas de decisão.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Só esta posição proactiva e transparente dos detentores de cargos públicos, poderá 

no meu modesto entender, atrair pessoas independentes para o exercício de cargos públicos, 

mas sobretudo para o real e verdadeiro esclarecimento das populações do nosso Município. "O 

assim, assim; o mais ou menos; nem carne nem peixe; o morno; o indefinido, não esclarece e 

sobretudo não serve como instrumento de auxílio à tomada de decisão das populações. ---------  

 ----------- - Mas a verdade é que o somatório de todas as sessões de esclarecimento, em boa 
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hora promovidas pela Assembleia Municipal em estreita colaboração com os demais Órgãos e 

da sondagem mandada realizar pela Câmara Municipal, tiveram como resultado inequívoco a 

expressão de vontade da população do Município de não alterar o "status quo". ---------------------  

 ----------- — Sendo eu um Social Democrata, respeito profundamente, por um lado a pessoa 

humana e por outro lado a vontade da maioria das pessoas. -----------------------------------------------  

 ----------- - Creio por isso que cumpri o meu papel, assumindo ser uma voz dissonante, que 

enriqueceu este debate, sabendo como estou ciente que o cumpro, e que o cumpro também 

agora, tendo retirado a minha proposta que anteriormente tinha apresentado. ------------------------  

 ----------- - O meu concelho está consolidado na configuração Administrativa que lhe 

conhecemos e nos últimos anos os movimentos a que assisti sobre esta matéria, apelavam a 

mais ou menos autonomia de um ou outro lugar, mas nunca os ventos da mudança sopravam 

no sentido da agregação. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Foi esse também o sentimento dominante neste processo que ao envolver 

freguesias, envolve também aquela a que pertenço, o Troviscal. Freguesia com uma identidade 

própria, baluarte do ideal Republicano e berço de várias personalidades que se evidenciaram a 

nível nacional e internacional. Lembro-me que na votação para elevação do lugar do Troviscal à 

condição de Vila o meu voto foi favorável precisamente porque reconheço nesta terra estruturas 

sociais e culturais que pensam e agem de forma solidaria, empreendedora e culturalmente 

relevante. Apesar do longo caminho que temos sempre a nossa frente e do muito que há a 

fazer em favor das nossas terras e das nossas gentes, a história define o Troviscal como uma 

terra, acolhedora e amiga, com boas infraestruturas e onde é agradável viver. -----------------------  

 ----------- - Assim e no final deste debate, sinto-me realizado, orgulhoso até da maturidade 

democrática, que os vários intervenientes políticos demonstraram, participando de forma 

especialmente coesa e empenhada, procurando harmonizar posições acima dos interesses 

partidários. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Votei pois a favor da proposta apresentada pela Comissão Permanente, num ato de 

reconhecimento da vontade expressa pela população, também ela clara e transparente …” -----  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – que entregou à Mesa 

da Assembleia Municipal uma Declaração de Voto, com o seguinte teor: -------------------------------  

 ----------- “… A Lei n.º 22/2012 de 30 de Maio aprovou o novo regime jurídico da reorganização 

administrativa territorial autárquica consagrando a obrigatoriedade da reorganização 

administrativa do território das freguesias. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Grupo Municipal do CDS-PP na Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro entende 

que uma reorganização administrativa que proporcione escala às autarquias de freguesia, com 

mais competências e mais e melhores meios e que assim permita prestar serviços, a tempo 

inteiro, às populações, fará sempre sentido.---------------------------------------------------------------------  

 ----------- No entanto, a Lei 22/2012 de 30 de Maio não é precisa e rege-se pela possibilidade 

das suposições. As novas competências dos órgãos de freguesia não são claras e esta falta de 

clareza, aliada às dúvidas, ainda existentes, dos impactos da nova Lei Eleitoral das Autarquias 

Locais naquelas competências levam o CDS-PP de Oliveira do Bairro a agir com a prudência 

ditada pelos melhores interesses das populações. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais ainda, esta Lei pretende produzir apenas a extinção de um determinado número 

de freguesias, com vista a atingir uma meta quantitativa e não qualitativa. -----------------------------  

 ----------- Assim sendo, ouvida a população e os autarcas do concelho que entenderam 

participar nas sessões de esclarecimento, em boa hora promovidas pela Comissão Permanente 

da Assembleia Municipal, tendo em conta os pareceres das Assembleia de Freguesia e o 

parecer emanado da Câmara Municipal, o CDS-PP de Oliveira do Bairro, continua a entender 

que a actual organização territorial é a que melhor serve a população do Concelho de Oliveira 

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

 ----------- Neste sentido, o CDS-PP de Oliveira do Bairro votou a favor da proposta em 
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deliberação, transmitindo à Assembleia da República que, nestas circunstâncias, a melhor 

organização territorial do Concelho de Oliveira do Bairro é a actual, uma vez que aquela que 

pode resultar da aplicação cega dos princípios e parâmetros consagrados na Lei 22/2012 de 30 

de Maio não é, de forma alguma, aquela que salvaguarda o melhor interesse da população …”  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – aproveitou a oportunidade 

para relembrar uma pessoa que por motivos de saúde não pôde estar presente, mas que se 

empenhou pessoalmente nesta questão e que é o Presidente da Junta de Freguesia da 

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

 ----------- Seguidamente foi solicitado o uso da palavra por parte do Presidente da Câmara. ------  

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

em nome do Executivo Municipal agradeceu as palavras dirigidas às Técnicas Municipais, Dr.ª 

Andreia, Dr.ª Catarina e Dr.ª Sara, as quais estão sempre disponíveis para executar com 

profissionalismo o que for necessário. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou que o assunto o justifica, informou que colocou à disposição do Presidente 

da Mesa da Assembleia Municipal, um motorista da Autarquia, que poderá, amanhã mesmo, 

entregar o documento à Assembleia da República. -----------------------------------------------------------  

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

SANTOS – agradeceu o gesto do Presidente da Câmara, confirmando que assim se irá 

proceder, fazendo-se chegar os documentos em mão à Assembleia da República. -----------------  

 ----------- Nesse sentido e tendo em atenção a necessidade de se dar imediato seguimento à 

documentação relativa ao Ponto constante da Ordem do Dia, questionou os Membros, se 

tinham alguma oposição a que se aprovasse o teor da respetiva deliberação em minuta.  --------  

-----------Não havendo nenhum Membro da Assembleia Municipal que se opusesse, 

considerou-se aprovada em Minuta as deliberações tomadas relativamente ao assunto 

constante da Ordem de Trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal, “4.1. - 
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Apreciação, discussão e votação da Proposta da Comissão Permanente de deliberação sobre a 

Reorganização Administrativa Territorial Autárquica, nos termos e para os efeitos do art.º 11.º 

da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio”. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Posto isto, o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, deu por encerrada 

a presente Sessão da Assembleia Municipal, na qual se Aprovou em Minuta, a deliberação 

sobre o seguinte assunto constante da Ordem de Trabalhos: “4.1. - Apreciação, discussão e 

votação da Proposta da Comissão Permanente de deliberação sobre a Reorganização 

Administrativa Territorial Autárquica, nos termos e para os efeitos do art.º 11.º da Lei n.º 

22/2012, de 30 de maio”, sendo lavrada a presente Ata, que vai ser assinada pelo Presidente, 

respetivos Secretários e outros Membros da Assembleia que o desejem fazer. ----------------------  

 

 


