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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA A 

CATORZE DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ----------- 5.2 - Análise da situação da Reorganização Administrativa Territorial Autárquica;  

 ----------- 5.3- Análise e votação para efeitos de aprovação da 2ª Revisão às Grandes 

Opções do Plano e Orçamento para 2012; -------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.4- Análise e votação para efeitos de aprovação das Grandes Opções do Plano 

e Orçamento para 2013 e Mapa de Pessoal; -----------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.5 - Análise e votação para efeitos de aprovação da Informação/Proposta do Sr. 

Presidente da Câmara sobre a Organização dos Serviços – Adequação da Estrutura 

Orgânica do Município de Oliveira do Bairro, nos termos do Decreto-Lei nº 305/2009, de 

23 de outubro, às Regras e Critérios Previstos na Lei nº 49/2012, de 29 de agosto; ----------  
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 ----------- 5.6 - Análise e votação para efeitos de aprovação da Informação/Proposta do Sr. 

Presidente da Câmara sobre Contratação de Postos de Trabalho Previstos no Mapa de 

Pessoal; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.7- Análise e votação para efeitos de aprovação da Informação/Proposta do Sr. 

Presidente da Câmara sobre Alteração dos Estudos da Fundação Comendador Almeida 

Roque – Adequação à Lei-Quadro das Fundações; -------------------------------------------------------  

 ----------- 5.8- Apreciação da informação do Auditor Externo sobre a situação económica e 

financeira do Município, relativa ao primeiro semestre de 2012. -------------------------------------  

 ----------- 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, Laura Sofia Pires, Jorge Diogo Cardoso Mendonça, 

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

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

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

SANTOS – deu início aos trabalhos cumprimentando todos os presentes. -----------------------------  

 ----------- De seguida deu conhecimento a todos os membros da Assembleia Municipal que se 

encontrava presente o novo Presidente da Junta de Freguesia da Mamarrosa, pedindo assim á 

secretária da Mesa que lê-se a ata de tomada de posse para assim ficar empossado e poder 

fazer parte, em pleno direito, da Assembleia Municipal . -----------------------------------------------------  

 ----------- 2.ª Secretária MARIA INÊS MARTINS PATO, passou a ler a referida ata, a qual se 

transcreve na sua integra; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Aos catorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, compareceu, 
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pessoalmente, perante mim, Manuel Nunes Simões dos Santos, Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro, e perante os Secretários da Mesa da Assembleia 

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

Membro da Assembleia Municipal para o presente quadriénio, por direito próprio, conferido pela 

alínea c do artigo trigésimo oitavo da Lei numero cento e sessenta e nove, barra, noventa e 

nove, de dezoito de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei numero cinco, traço, A, 

barra, dois mil e dois, de onze de Janeiro, o senhor Presidente da Junta de Freguesia da 

Mamarrosa Luís Filipe Ferreira Carvalho, eleito pela Lista do CDS—PP — Partido Popular, que 

substituiu por óbito Manuel Domingues da Silva Reis.  -------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

Filipe Ferreira Carvalho.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS, solicitou ao Presidente da Junta da freguesia da Mamarrosa, Luís Filipe Ferreira 

Carvalho que se dirigisse á Mesa para assim proceder á sua tomada de posse. ---------------------  

 ----------- Luís Filipe Ferreira Carvalho leu a sua tomada de posse, proferindo que a sua 

pessoa afirma solenemente pela sua honra que cumprirá com lealdade as funções que lhe 

forem confiadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS, informou todos os presentes que a partir do momento anterior, passou a ser Membro 

da Assembleia Municipal o senhor Luís Filipe Ferreira Carvalho. -----------------------------------------  

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

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

Assembleia Municipal, MARIA JOÃO CORREIA RODRIGUES, ACÍLIO DIAS VAZ E GALA. -----  

-----------O Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, informou que o Membro NUNO 

BARATA, deu conhecimento á Mesa que iria chegar mais tarde, passando a ser líder de 

bancada o Membro CARLOS VIEGAS. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais informou que o Membro MARIA JOÃO CORREIA RODRIGUES, não pode estar 

presente justificou a sua falta, sendo substituído pelo Membro CLARA OLIVEIRA. ------------------  

  ---------- Informou que o Membro ACÍLIO DIAS VAZ E GALA, não pode estar presente justificou 

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

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

SANTOS em relação ao ponto 2 – EXPEDIENTE, começou por dizer que na presente data, 

recebeu por parte do Sr. Presidente da Câmara, um pedido de aditamento de assunto, cujo 

documento se encontra distribuído por cada Membro, sobre uma proposta de isenção de taxas 

referentes á renovação da taxa de publicidade e horário de funcionamento para o ano de 2013.  

 ----------- Acrescentou que o referido pedido diz ainda que a referida proposta foi aprovada por 

unanimidade em reunião de Câmara de treze de Dezembro do ano de dois mil e doze e que 

carece da aprovação da Assembleia Municipal, prevista na alínea e) do numero dois do artigo 

quinquagésimo terceiro da lei numero centésimo sexagésimo nono de noventa e nove, dezoito 

de Setembro, alterada pela lei numero cinco A de dois mil e dois de onze de Janeiro. --------------  

 ----------- Questionou aos Membros da Assembleia se se opunham ao referido aditamento. ------  

 ----------- Deu de seguida a palavra ao Membro da Assembleia, que solicitou a palavra. -----------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL -  começou por cumprimentar todos os presentes, dirigindo-se de 

seguida ao Presidente da Mesa que não queria dizer que era mais do mesmo relembrando que 



 

Sessão da Assembleia Municipal Ordinária de 14.12’12  5|183 

já houve situações idênticas que não correram muito bem, não acreditando que seja o caso 

devido ao facto de a documentação não ser muito extensa. ------------------------------------------------  

 ----------- Disse que não se opunha a que o ponto seja incluído na Ordem de Trabalho, visto que 

dado á extensão da mesma, quando se chegar á altura da discussão do referido ponto já todos 

terão tido oportunidade de analisar e estudar o mesmo. -----------------------------------------------------  

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

SANTOS, informou que lhe tinha sido transmitido pelo Presidente da Câmara que havia uma 

certa urgência na aprovação do referido ponto, visto ser algo de bom a anunciar aos 

comerciantes confinantes com a nova alameda. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que seria um ponto que poderia ser tratado na Assembleia Municipal de 

Fevereiro, mas entendeu que seria oportuno e importante que fosse decidido na presente 

sessão da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida deu nota da correspondência chegada à Assembleia Municipal, 

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

da Maia, pedindo de seguida á 2ª Secretária que procedesse à sua leitura; ---------------------------  

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

 ----------- “Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal: --------------------------------------------  

 ----------- Tendo sido suscitadas dúvidas sobre a Iegalidade no pagamento das senhas de 

presença aos senhores Deputados Municipais, solicito e agradeço o favor de me informar qual 

o critério adotado pela Assembleia Municipal mui dignamente presidida por Vossa Excelência, 

quanto ao pagamento das senhas de presença: se estas são pagas aos Senhores Deputados 

dessa Assembleia Municipal por Sessão ou por Reunião, no caso de uma Sessão ter 

continuidade em uma ou mais Reuniões. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na certeza de uma resposta com a possível brevidade, o que desde já agradeço, 
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subscrevo-me. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Com os meus melhores cumprimentos. --------------------------------------------------------------  

 ----------- O Presidente da Assembleia Municipal da Maia ---------------------------------------------------  

 ----------- Luciano da Silva Gomes” ---------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS informou assim a todos os presentes que respondeu de imediato, esclarecendo que 

os Membros da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro, recebem por sessão e não por 

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

 ----------- Informou ainda que como tem vindo a ser habito, recebeu por parte da ADREP, o 

plano de atividades e orçamento para o ano de 2013 e recebeu também alguns convites para 

vários eventos que a associação iria promover durante o mês de Dezembro. -------------------------  

 ----------- Informou ainda que numa próxima reunião da Comissão Permanente iria entregar 

cópia aos líderes de bancada, das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2013 da parte 

da Associação de Municípios do Carvoeiro Vouga, que lhe foi endereçado. ---------------------------  

 ----------- Disse ainda ter recebido uma nova moção, que foi aprovado no dia 23 de Novembro 

do ano de 2012, a propósito da Reforma Administrativa Territorial, da parte da Assembleia 

Municipal da Mealhada. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu conhecimento que foi enviado pelo Sr. Presidente da Câmara e a propósito do 

Programa Municipal de Promoção de Acessibilidades de Oliveira do Bairro, a realização da 

primeira reunião do concelho consultivo que teria lugar no dia 18 de dezembro do corrente ano. 

 ----------- Informou que como tem vindo a ser hábito na presente época natalícia tem chegado 

um número significativo de votos de boas festas, por parte de várias entidades e associações. -  

 ----------- Deu nota que se realizou mais uma reunião do Conselho Municipal de Segurança, no 

dia 12 de Dezembro pelas dezoito horas. ------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Informou os presentes que como sempre acontece, toda a correspondência recebida e 

emitida estaria ao dispor de todos os Membros da Assembleia que pretendam consultar. ---------  

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

Extraordinária da Assembleia Municipal de 07 de setembro de 2012, remetida a todos os 

Membros da Assembleia Municipal, tendo questionado se tinham algum reparo ou correção a 

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

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

 ----------- Efectuada que foi a Votação, a Acta, datada de 07 de setembro de 2012, foi 

Aprovada por maioria com uma abstenção. -----------------------------------------------------------------  

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

Ordinária da Assembleia Municipal de 14 de setembro de 2012, remetida a todos os Membros 

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

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

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

 ----------- Efectuada que foi a Votação, a Acta, datada de 14 de setembro de 2012, foi 

Aprovada por maioria quatro abstenções. -------------------------------------------------------------------  

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

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO, tendo o Presidente da Assembleia Municipal 

informado que como era do conhecimento de todos, normalmente a introdução do presente 

ponto é feita pela Sr.ª. Secretária da Mesa da Assembleia. -------------------------------------------------  

 ----------- Na presente Assembleia, excecionalmente, não iria acontecer porque atendendo a 

que existia um ponto na convocatória, referente a um assunto mais do que atual, da maior 

importância superior, que pode suscitar intervenções da parte do público relativas a esse 

assunto, a Mesa entendeu permitir aos concidadãos do publico, que pretendam intervir a 
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propósito da Reforma da Administração Territorial, que o possam fazer a titulo excecional. ------  

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

tendo sido verificado que haveria quatro intervenções por parte do público. ---------------------------  

 ----------- Foi dado o uso da palavra aos intervenientes, que previamente se inscreveram. --------  

 ----------- JOÃO BASTOS da Freguesia da Mamarrosa, entregou a sua intervenção por escrito, 

a qual se transcreve na sua integra; -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Caros Senhores e Senhoras estamos aqui neste momento a debater aquele que será 

um marco na história pela positiva ou pela negativa, dependendo do desfecho de todo este 

processo, em Oliveira do Bairro. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Após a aprovação desta Lei, parece-me que este assunto deixou de ter importância 

para alguns de vós. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Alguns até poderão ter respirado fundo. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Meus senhores esta Lei ira afetar o futuro de todos os munícipes sem exceção. --------  

 ----------- Nas três Freguesias mais afetadas as populações não irão acatar esta aberrante 

imposição de ânimo Ieve. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tenho muito receio do que possa acontecer. -------------------------------------------------------  

 ----------- Inclusivamente no caso da Mamarrosa já existe um longo historial relativamente a este 

assunto, e agora as coisas tendem a inverter-se, muitos dos senhores não têm qualquer ideia 

do que isto é. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para muitos Mamarrosenses o desânimo poderá tomar conta deles, mas outros, 

poderão tomar medidas mais radicais, é principalmente disto que eu tenho receio. -----------------  

 ----------- Os responsáveis por esta Lei dizem-nos que não perdemos identidade, COMO?? ------  

 -----------  Agora quando nos perguntarem onde residimos iremos responder, nos Estados 
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Unidos de... Desculpemlll na União de Freguesias de Bustos, Mamarrosa e Troviscal, que 

grande palavrão, mas esqueceram-se de acrescentar o tipo de sociedade, talvez uma SA, 

traduzindo Sociedade Anónima, PORQUÊ?? -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi criada por uns anónimos desconhecidos que todos conhecem, ao abrigo de uma 

"offshoor" chamada troika que apenas serve para camuflar a vontade de alguns políticos para 

proceder ao abate do parente mais pobre do Governo. Que são as Freguesias. ---------------------  

 ----------- Muitos de vós vão-nos dizendo que estão solidários com as freguesias afetadas. -------  

 ----------- DESCULPEM!!, para mim a palavra solidário faz-me Iembrar esmola. ----------------------  

 ----------- Não é isso que nós pedimos, pedimos sim é a união entre todas as entidades desta 

Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ----------- Porque é que só as Freguesias afetadas é que têm que contratar bons advogados, 

para tentarem inverter esta Lei? ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não seria mais uma forma de luta se todas as Freguesias e Assembleias de 

Freguesia, com o apoio da Câmara Municipal, da Assembleia Municipal e de todas as forças 

partidárias se unissem a esta luta e todos em conjunto movessem essas ações contra os 

responsáveis desta Lei. -----------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Não seria bom falarmos todos a uma só voz e lutarmos de "Unhas e Dentes" para 

defendermos os interesses dos nossos fregueses e munícipes? ------------------------------------------  

 ----------- A Lei aprovada na Assembleia da Republica, contém uma serie de anormalidades, 

que não têm nada a haver com a proposta: ---------------------------------------------------------------------   

 ----------- Onde é que alguma destas três Freguesias era considerada potencial agregadora? ----  

 ----------- Para mim parece-me mais que alguém fez o jeito de sugerir esta hipótese, sem pés 

nem cabeça, a qual foi tida em conta. -----------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Há mesmo quem afirme que politicamente até deu jeito ao PSD neste concelho, 

abateram só de uma vez, duas freguesias CDS, se não mesmo as três, mas acho que não foi 

com essa intenção visto que a Lei é da Coligação PSD/CDS. ----------------------------------------------  

 ----------- E o PS? Acérrimo defensor das Freguesias, parece-me que morreram na praia! --------  

 ----------- Nestes momentos é que se vê quem é que está para defender os interesses dos 

munícipes e quem está para defender os seus próprios interesses ou de qualquer força 

partidária. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Os verdadeiros defensores dos interesses de quem os elegeu, sabem perfeitamente 

que não têm poderes para levar em frente esta lei, por esse motivo deverão fazer os possíveis 

para que esta situação não avance. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Podem-me dizer que as leis são para cumprir, completamente de acordo, mas todos 

sabem que há leis que são mal feitas, acabando por ser revogadas por força dos tribunais. ------  

 ----------- É essa a nossa próxima luta para a qual peço eu, e com certeza todos os eleitores, a 

vossa ajuda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Façamos valer a velha máxima " A União Faz a Força". -----------------------------------------  

 ----------- Vamos evitar aquilo que poderá ser uma crise social e que irá agravar drasticamente a 

crise económica em que vivemos. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Obrigado a todos.” ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- MANUEL BORRAS – entregou a sua intervenção por escrito a qual se transcreve na 

sua integra; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Há já alguns anos que não uso da palavra em Assembleias Municipais, não porque 

não tenha nada a opinar ou a apontar, mas porque posso fazer chegar a minha voz a esta 

Assembleia de forma indireta, reservando assim, este espaço para aqueles que sentem que o 

não conseguem fazer através  dos Srs. Deputados Municipais. -------------------------------------------  
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 ----------- Hoje, no entanto, quebro esta minha regra por entender que o Município vive um 

momento difícil da sua existência, e sentir que, face as minhas responsabilidades politicas, não 

posso nem devo calar a minha indignação, face aquilo que querem fazer ao meu Município. ----  

 ----------- Sr. Presidente da Assembleia, --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Desde 23 de Julho de 1976, altura em que tomou posse o Governo Constitucional, 

fruto de eleições ocorridas em 25 de Abril desse mesmo ano, que vivemos num regime de 

Democracia representativa, aquele que, na minha opinião melhor dignifica a condição humana.  

 ----------- Mas, como em tudo na vida, a perfeição é difícil de alcançar. ----------------------------------  

 -----------  O problema é que a eficácia deste sistema depende da qualidade daqueles que 

elegemos para nos representar. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em teoria deveríamos eleger os candidatos que comungam dos nossos pensamentos, 

ideologias, opiniões, e que sabem, em cada momento, defender não as suas ideias próprias, 

mas o que pensam serem as ideias, razões e sentimentos daqueles que os elegeram. ------------  

 ----------- Porém, a história recente está cheia de demonstrações que negam o que acabo de 

proferir, e, para que não fiquem duvidas, não me estou a referir a este ou aquele partido politico 

pois, uns mais outros menos, sou de opinião que nenhum está isento nesta matéria. --------------  

 ----------- Quero, no entanto, ressalvar que há exceções. ----------------------------------------------------   

 ----------- Neste espaço, palco modesto do que é o espaço, politico nacional, tive o privilégio de 

ver um destacado membro desta Assembleia inverter totalmente o seu pensamento, em relação 

á possível agregação de freguesias no concelho, fruto de tudo quanto ouviu da população, dos 

seus parceiros políticos, chegando, até ao ponto de apresentar como sua uma proposta que 

ouviu de outros quadrantes políticos. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É pena que os nossos governantes não tenham essa capacidade. --------------------------  

 ----------- O que é frustrante, Sr. Presidente, é verificarmos que apesar da população se 
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manifestar inequivocamente pela manutenção das freguesias, apesar de termos todos os 

órgãos políticos, autárquicos em completa sintonia com essa população que os elegeu, apesar 

de termos todos os partidos políticos, com representação local, a defenderem as opiniões de 

todos quantos atrás referi, há 132 deputados na Assembleia da Republica que julgam tudo 

saber e tudo poder, numa manifesta falta de respeito pelos pareceres daqueles que os 

elegeram e daqueles que, como eles, também, foram eleitos. ---------------------------------------------   

 ----------- Pediram que a população e os seu órgãos autárquicos, também eles 

democraticamente eleitos, se pronunciassem, mas depois não aceitam as suas pronúncias 

quando são contrárias as suas "sábias" decisões, antecipadamente estabelecidas. -----------------   

 ----------- Os mais incautos poderão pensar que o governo até foi sensato em querer ouvir as 

Assembleias Municipais. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Nada disso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Fizeram-no porque a isso são obrigados por variada legislação em vigor, 

nomeadamente, o artigo 39 da Lei n9 11/82 e 0 n.º 5 da Carta Europeia de Autonomia Local 

ratificada pela Assembleia da Republica em 23 de Outubro de 1990. ------------------------------------   

 ----------- Podia acontecer, Sr. Presidente, que todos nós não soubéssemos compreender os 

grandes benefícios não para as populações, ou para o Estado, que esta Reorganização 

Autárquica promove... --------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Se assim fosse tudo seria mais fácil, pois o povo não é ignorante, e bastaria que Ihe 

explicassem as grandes vantagens decorrentes de tais modificações, para que este a 

atendesse e aceitasse. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Porém nada disso é verdade. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Á medida que esses ”ilustrados" vão sendo questionados sobre as vantagens de tais 

medidas vão ziguezagueando entre cenários hipotéticos e frases feitas, nas quais ninguém 
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acredita, nem mesmo os seus pares. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Fica, então, evidente que apostam nesta lei apenas por teimosia, na melhor das 

hipóteses, ou, pior ainda, por quererem satisfazer não a vontade daqueles que juraram 

defender, mas a vontade de outros. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Chegados a este momento, todos nos interrogamos: o que podemos fazer contra tal 

prepotência? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De facto não é fácil imaginarmos cenários de luta democrática contra quem já não 

ouve ninguém! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- A Democracia está doente... mas não a podemos deixar morrer. -----------------------------  

 ----------- Todos, e em particular aqueles que ainda estão na sociedade para servir e não para 

se servir, têm de dar as mãos, têm de demonstrar á população que ainda há esperança, que 

ainda vale a pena acreditar! ------------------------------------------------------------------------------------------  

Cada um deve assumir as suas responsabilidades. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Tal como as freguesias são a extensão do poder politico mais próximo da população, 

também, em termos partidários, as concelhias são o elo dos partidos políticos junto dessa 

mesma população. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Assim sendo, é difícil, muito difícil, de entender as razões pelas quais alguns partidos 

políticos se mostram intransigentes não só com a vontade da população, mas também com a 

vontade expressa dos seus líderes locais (a confirmarem-se afirmações que por eles me foram 

feitas), e que deixam no ar as seguintes questões para qualquer um desses lideres: ---------------   

 ----------- Afinal qual é o meu papel? -------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Qual a importância que me é reconhecida pelos principais órgãos do meu partido? ----  
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  ---------- Será que só sirvo para tentar ganhar eleições? ----------------------------------------------------  

 ----------- Como líder local do partido socialista tenho o conforto de ter o apoio do meu partido 

nesta matéria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Se o não tivesse, nomeadamente dos deputados deste Circulo Eleitoral, numa 

questão como esta, com o impacto negativo que todos apontamos para o nosso concelho, com 

a falta de argumentos, válidos para a persistência numa lei por todos criticada, e depois de me 

ter associado de forma tão empenhada com a população... eu teria forçosamente que retirar 

conclusões, e agir em conformidade. ------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Presidente da Assembleia, tenho dito”.-----------------------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO SOUSA – entregou a sua intervenção por escrito a qual se transcreve na sua 

integra; -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Venho aqui falar da proposta da agregação das Freguesias do Troviscal, Bustos e 

Mamarrosa: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O atual Governo escudando-se na negociata que a troika fez com os 3 partidos do 

arco do poder, constituiu aquilo a que chamo “Unidade Técnica de Extinção de Freguesias". ----  

 ----------- Face á resistência das populações deste concelho e á recusa da sua Assembleia 

Municipal, o Governo escondeu-se covardemente atrás dessa famigerada Unidade Técnica, 

para impor a agregação das freguesias de Troviscal, Bustos e Mamarrosa. ---------------------------  

 ----------- Como Troviscalense e como membro da corrente politica em que sabeis que me 

afirmo, não posso deixar de exprimir o mais forte repudio a tal agregação. ----------------------------  

 ----------- Invocam os pouquíssimos defensores desta agregação (se é que verdadeiramente os 

há) que é para poupar em custos administrativos. -------------------------------------------------------------   

 ----------- Ora essa mega freguesia, ainda sem nome, que pretendem criar teria mais de 5000 

eleitores, portanto com um estatuto semelhante a maior freguesia do concelho (Oiã), onde os 
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membros do executivo custam certamente mais dinheiro ao Estado do que os 3 atuais 

executivos pouco remunerados do Troviscal, Bustos e Mamarrosa. --------------------------------------  

 ----------- Mas de facto o objetivo não é esse, onde o Estado ira poupar é precisamente onde as 

populações destas 3 freguesias irão perder. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por esta via o Governo pretende prosseguir o desmantelamento do estado social e 

democrático, pois as populações afetadas temem, e com razão, a perda dos serviços de 

proximidade que o estatuto de freguesia lhes confere. -------------------------------------------------------   

 ----------- E que as pessoas percebem que depois da extinção da sua Junta de freguesia, pode 

encerrar também escola, a extensão de saúde, o posto dos correios, etc. -----------------------------  

 ----------- A ofensiva levada a cabo por sucessivos governos (PS/PSD/CDS) contra os serviços 

públicos e as funções sociais do estado, conquistas da revolução de Abril que a Constituição da 

Republica consagra, têm resultado em encerramentos de serviços de proximidade, degradação 

da qualidade nos serviços prestados e aumento crescente dos custos para os utentes, em 

simultâneo com abertura de serviços privados caríssimos. -------------------------------------------------  

 ----------- É sabido que a esmagadora maioria das Assembleias Municipais disse não a extinção 

de freguesias! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O país esta contra! Mas o Governo teima em prosseguir com esta ideia. -------------------  

 ----------- Diz a ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias (que legitimamente as 

representa), que ao tentar extinguir-se mais de um milhar de Freguesias, se faz sem 

fundamento científico, razões financeiras, ou critérios de racionalidade. --------------------------------  

 ----------- A ANAFRE, que esteve na grande manifestação junto ao Parlamento, admitiu 

recentemente, que se o novo mapa das freguesias for aprovado vai contestar a decisão nos 

tribunais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O presidente da ANAFRE, Armando Vieira, anunciou que fez seguir para o Conselho 
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Europeu uma queixa contra o Estado português por considerar que a reforma administrativa 

viola a Carta Europeia de Autonomia Local. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda a ANAFRE, que há muitas freguesias que vão fazer chegar aos 

respectivos tribunais administrativos e fiscais providências cautelares para travar a lei. ------------  

 ----------- Sr. Presidente, se tal proposta fosse avante, onde é que ficaria localizada a sede da 

nova freguesia (ainda sem nome)? --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pergunto para terminar, o que é que os autarcas destas freguesias e deste concelho, 

aqui eleitos pelo povo (para o defender) irão fazer para travar este processo? ------------------------  

 ----------- Acrescentou que razão tinha Luis Filipe Menezes, quando presidente do PSD, no 

primeiro mandato de Sócrates, numa entrevista a um órgão de comunicação social, citando 

“não estando o PSD de acordo com a política do Ministro da Saúde Correia de Campos no 

encerramento dos serviços sociais públicos, no se refere á saúde e outros, teremos que acabar 

com este modelo social publico e de proximidade, copiado da ex União Soviética, implantado a 

seguir ao 25 de Abril de 1974”, para bom entendedor meia palavra basta. -----------------------------  

 ----------- Disse que fosse soviética ou outra, a cópia servia e continuará a servir a esmagadora 

maioria do povo, se a lei não for avante. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que hoje se tem, no começo, uma cópia pró-Americana em que quem 

não tiver cartão de um seguro de saúde, fica á mingua e a morrer aos poucos. ----------------------  

 ----------- Referiu que isto não passava de uma vingança ideológica ao serviço dos senhores de 

sempre.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que a esmagadora maioria do povo português, não é o culpado da crise, 

sabendo todos os presentes de como ela nasceu. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Assembleia Municipal, disse que são muitos mil para 

continuar Abril. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 ----------- Disse; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- João Sousa - Troviscal”. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- CARLOS FERREIRA – entregou a sua intervenção por escrito, a qual se transcreve 

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

 ----------- “Aproveito a oportunidade que me assiste, para assim dar a conhecer alguns 

problemas existentes na freguesia de Mamarrosa, se possível, agradecia informações ou 

esclarecimentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os problemas são:------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- -Saneamento -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Rua do Salgueiro — nenhuma das habitações tem;  ----------------------------------------------  

 ----------- Rua Júlio Dias Gapo - s6 parte da rua tem;  ---------------------------------------------------------  

 ----------- Rua da Quinta do Gordo - só parte da rua tem. ----------------------------------------------------   

 ----------- - Estradas -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Principalmente na estrada principal muitas tampas do saneamento e grelhas das 

águas pluviais deveriam ser rematadas;  -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deveria haver em frente ao Supermercado Ponto Fresco e em frente ao IEC, 

passadeiras elevadas para segurança, pois são locais com muita afluência de pessoas; ----------    

 ----------- Rua das Obras Sociais - para quando;----------------------------------------------------------------  

 ----------- Rua do Alto de Rio - muito mau estado; --------------------------------------------------------------    

 ----------- Rua Júlio Dias Gapo - metade da rua está em muito mau estado;  ---------------------------  

 ----------- Rua do Marco - foi remendada mas está outra vez em mau estado; -------------------------  

 ----------- Rua Professor Jaime de Oliveira - andaram a remendar, mas está outra vez com 



 

Sessão da Assembleia Municipal Ordinária de 14.12’12  18|183 

buracos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que se refere ao tapamento de buracos, acho que se o trabalho fosse executado 

convenientemente, não haveria necessidade de voltar uma 2" vez num espaço tão curto de 

tempo. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tenho a perceção que quem vai para reparar, fica só6 pelo remendar. ---------------------  

 ----------- Também achei estranho a equipa ter 5 trabalhadores para executar tais remendos. ----    

 ----------- Não sendo técnico na área, penso que se devia retirar todo o alcatrão que se encontra 

partido ao lado dos buracos, colocado novo e compacta-lo. ------------------------------------------------  

 ----------- - Iluminação --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Continua a iluminação publica na zona central da Mamarrosa a ligar quando já é noite 

escura, neste momento não é muito preocupante, pois a iluminação de Natal como está 24 

horas ligada, quando escurece sempre ilumina um pouco da via publica, mas e quando essa 

iluminação for retirada? ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Também deveria ser feita uma manutenção a toda a iluminação pública, pois em 

quase todas as ruas existem lâmpadas que não funcionam, ou funcionam só as vezes e outras 

que praticamente não iluminam. ------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Deveria ser feito um levantamento pela empresa responsável, mas de noite e passado 

algum tempo de estar ligada a 1 iluminação pública, para assim poder fazer um relatório 

completo e correto da situação. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1 - Pólo Escolar----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Gostava de saber qual 0 critério adotado para que fossem construídos em duas 

freguesias o 2° pólo escolar primeiro que o da Mamarrosa. -------------------------------------------------  

 ----------- Será devido ao n° de alunos? ---------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Não me parece porque a Mamarrosa tem mais alunos na escola existente do que tem 

as escolas dessas freguesias que irão para os novos pólos.  ----------------------------------------------  

 ----------- Será pelas condições das escolas existentes? -----------------------------------------------------  

 ----------- Também sei que não estão piores que as da Mamarrosa. --------------------------------------  

 ----------- - Passeios -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Falta de muitos passeios nas ruas, não conheço uma rua na freguesia que tenha o 

passeio completo.”  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao assunto da reorganização administrativa, disse que como 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Mamarrosa, trouxe consigo a deliberação que foi 

aprovada em minuta, a qual passou a ler; ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, pelas vinte e uma 

horas, a Assembleia de Freguesia de Mamarrosa reuniu em Sessão Ordinária no Edifício Sede 

da Junta de Freguesia da Vila de Mamarrosa, com o seguinte Ponto 3, da Ordem do Dia, 

constante de Convocatória emitida em quatro de dezembro de dois mil e doze: ----------------------  

 ----------- Ponto 3: Analise e discussão sobre o projeto de reorganização administrativa 

territorial, proposto pela Unidade Técnica para a Reorganização Administrativa do Território 

(UTRAT) e projeto lei n.º 320/XII/2.“, Para a Freguesia de Mamarrosa. ---------------------------------   

 ----------- Aberto este ponto da Ordem do Dia pelo Presidente da Assembleia de Freguesia de 

Mamarrosa, onde expôs a sua analise aos documentos enviados a todos os membros da 

Assembleia e após a audição das análises dos membros da Assembleia que usaram da 

palavra, foram discutidas todas as opiniões e sugestões. ---------------------------------------------------  

 ----------- Por unanimidade foi deliberado que a Junta de Freguesia na pessoa do Senhor 

Presidente ou do seu substituto legal use de imediato todos os meios legítimos e legais ao seu 

alcance para travar a agregação da Freguesia de Mamarrosa, devendo comunicar ao 
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Presidente da Assembleia de todas as ações Ievadas a efeito. --------------------------------------------  

 ----------- Ficando o Presidente da Assembleia incumbido de informar todos os membros da 

Assembleia de Freguesia”. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que como era do conhecimento do Presidente da Assembleia Municipal, 

fez um apelo a todos os autarcas que têm responsabilidades no referido assunto, tentarem que 

os concidadãos mantenham a calma e a serenidade. --------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que no caso da Mamarrosa, era uma vila que tinha tradições agressivas era 

necessário que todos tivessem um papel apaziguador. ------------------------------------------------------  

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

SANTOS, deu de seguida a palavra ao Presidente da Câmara para que este respondesse, se 

assim o entendesse, ás questões levantadas pelos intervenientes. --------------------------------------  

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

disse que relativamente ao assunto amplamente falado nas anteriores intervenções, não iria 

tecer nenhum comentário, havendo um ponto na convocatória sobre o assunto, oportunamente 

falaria sobre o mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á intervenção do Sr. Carlos Ferreira, informou que teve o gosto, de na 

presente data, ter a primeira reunião com o novo Presidente e respetivo Executivo da Junta de 

Freguesia da Mamarrosa, onde se teve oportunidade de tratar de todos os assuntos referidos 

pelo Sr. Carlos Ferreira. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Sr. Carlos Ferreira que na qualidade de Presidente da Assembleia de 

Freguesia da Mamarrosa assim como cidadão e eleitor da Mamarrosa e relativamente ao que 

referiu sobre a iluminação de natal, seguramente ter-lhe-ia ficado melhor que assim que detetou 

não deixa-se continuar e tivesse comunicado á Câmara Municipal, a qualquer um dos serviços, 

fazendo assim uma demonstração de civismo e cidadania por parte de um alto responsável da 

Freguesia da Mamarrosa.---------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Acrescentou que vir para uma Assembleia Municipal, não vendo pessoalmente 

qualquer problema, mas se é uma questão com que se deparou há vários dias, no mínimo cada 

um fará a sua análise sobre o assunto. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que já deu instruções para que fosse corrigido, embora seja um assunto 

tratado por uma organização comum (Câmara Municipal, ACIB e Juntas de Freguesia), incluído 

a Junta de Freguesia da Mamarrosa, para que o consumo feito, pela iluminação de Natal, deste 

tempo em que esteve ligada 24 horas, seja abatido ao fazerem o pagamento ao fornecedor da 

instalação da referida iluminação, se a responsabilidade for deste.---------------------------------------  

 ----------- Quanto ás outras questões referidas, disse que tomou a devida nota e como já tinha 

referido, teve ocasião de tratar das mesmas com quem de direito, o Presidente da Junta de 

Freguesia da Mamarrosa, dando andamento a todos os assuntos tratados. ---------------------------  

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

ANTES DA ORDEM DO DIA tendo o Presidente da Assembleia Municipal dado o uso da 

palavra ao Dr. Gilberto Rosa, nessa qualidade, para dar conhecimento das recentes atividades 

do Conselho Consultivo do Hospital Luciano de Castro. -----------------------------------------------------  

 ----------- GILBERTO ROSA – disse que como membro eleito pela presente Assembleia para 

fazer parte do Conselho Consultivo do Hospital José Luciano de Castro de Anadia, servia a 

presente intervenção para dar conhecimento das atividades já decorridas. ----------------------------  

 ----------- Informou assim, que o referido Conselho reuniu pela primeira vez no dia trinta de 

Novembro de dois mil e doze, no hospital Dr. José Luciano de Castro em Anadia, tendo sido 

deliberado na mesma reunião o seguinte; ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A realização de uma cerimónia pública a realizar no mês de janeiro, para participar á 

comunidade a entrada em funções do Conselho Consultivo. -----------------------------------------------  

 ----------- A realização de reuniões no mês de março e outubro de cada ano, ou seja pelo menos 

duas reuniões por ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Informou que foi nomeada a Dr,ª Jenifer Nunes Pereira, Vereadora da Câmara 

Municipal de Anadia, para proceder á redação das atas das reuniões. ----------------------------------  

 ----------- Foi nomeado do Dr. João José Nogueira de Almeida para elaboração do regulamento 

interno do Conselho Consultivo. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Incentivo do Conselho de administração a prosseguir a politica de divulgação das 

atividades que o hospital tem vindo a empreender. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Proposta de divulgação da ação do Conselho Consultivo num local do hospital. ---------  

 ----------- Acrescentou que todos se deveriam congratular, por este Conselho ter começado a 

funcionar, esperando que continue a funcionar durante algum tempo, para bem do Hospital Dr. 

José Luciano de Castro e das populações que dele podem vir a beneficiar. ---------------------------  

 ----------- Relembrou que no tempo em que exercia as suas funções no Centro de Saúde 

Oliveira do Bairro, o hospital de Anadia era o preferido dos utentes para as cirurgias e consultas 

de especialidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que isso se degradou e que seria muito bem que o hospital de Anadia voltasse 

ao passado, sendo uma grande ajuda para as populações envolventes, tirando a grande 

afluência que se vê nos hospitais de Aveiro e Águeda. ------------------------------------------------------  

 ----------- Desejou a todos os presentes um Natal Feliz, e um Ano Novo, dentro da conjuntura, o 

melhor possível. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS, informou que iria apresentar o voto de pesar proposto pela Comissão Permanente da 

Assembleia Municipal, passando a ler o teor do mesmo; ----------------------------------------------------  

 ----------- “Faleceu no dia 16 de novembro de 2012, com 68 anos de idade, o ilustre e distinto 

Presidente da Junta de Freguesia de Mamarrosa, Manuel Domingues da Silva Reis, que por 

seu mérito e grande sentido de responsabilidade, marca o seu lugar entre os autarcas do nosso 



 

Sessão da Assembleia Municipal Ordinária de 14.12’12  23|183 

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

 ----------- Depois de vários anos emigrado na Austrália, no seu regresso á terra de nascimento e 

de coração esteve ao serviço da Junta de Freguesia, vários mandates, durante 12 anos, 

assumiu o cargo de tesoureiro da Freguesia de Mamarrosa. -----------------------------------------------  

 ----------- Nas eleições autárquicas para o mandato de 2009-2013, foi eleito Presidente da Junta 

de Freguesia de Mamarrosa, cargo que mantinha até ao dia em que a doença o traiu. ------------  

 ----------- Consciente de si próprio definia-se como uma pessoa humilde e com um grande 

espírito de responsabilidade, foi através do seu trabalho, dedicação, honestidade e 

simplicidade, que conquistou a confiança dos Mamarrosenses. -------------------------------------------  

 ----------- Paralelamente ao percurso político, fez parte integrante dos órgãos sociais das 

direcões do Mamarrosa Futebol Clube, da Secção Desportiva da ADASMA e da Associação 

Beneficente, Cultural e Recreio da Mamarrosa/Banda Filarmónica da Mamarrosa. ------------------  

 ----------- É com profundo pesar que a Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro, regista o seu 

desaparecimento.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------- Questionou de seguida aos Membros da Assembleia se pretendiam fazer alguma 

intervenção, o que não se verificou, tendo sido de seguida colocado a votação. ---------------------  

 ----------- Efetuada que foi a contagem dos votos, verificou-se que o voto de pesar foi aprovado 

por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS de seguida solicitou aos Membros presentes que desejassem usar da palavra, que 

procedessem à respectiva inscrição, tendo posteriormente dado o uso da mesma ao primeiro 

interveniente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- CARLOS VIEGAS – entregou a sua intervenção por escrito, a qual passo a 

transcrever na sua integra, -------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- “Senhor Presidente, ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não sou apreciador de telenovelas, reconheço contudo por aquilo que ouço, que 

algumas delas espelham no seu enredo e no seu argumento situações de vida real, nos mais 

variados quadrantes da vivência humana. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apesar se serem sobretudo um produto de entretenimento, não deixam de ser críticas 

e reveladoras, por contraste de um conjunto de situações, ações e atitudes bem características 

da sociedade em que vivemos, estabelecendo paralelismos de atuação. -------------------------------  

 ----------- Vêm estas palavras a propósito de um artigo de opinião, publicado no Jornal da 

Bairrada, n.º 2175, da autoria do Senhor Presidente da Comissão Política Concelhia do 

CDS/PP e com o titulo “O Bem Amado”, novela brasileira, já há muitos anos exibida num dos 

canais de televisão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Depois de nos recordar, que a história se centra basicamente em Odorico Paraguaçu, 

prefeito da cidade de sucupina, revela-nos a sua principal ação e empenhamento politico “a 

construção de um equipamento emblemático para aquela cidade, que era um cemitério”. --------  

 ----------- Descreve-nos as dificuldades que o Odorico enfrentou com aquele equipamento e 

esclarece-nos que o equivalente a Prefeito é Presidente da Câmara. -----------------------------------  

 ----------- Estabelecido o enquadramento; rapidamente o autor, deixa de lado o Pau “Sucupira” e 

mete logo as mãos no Barro “Oliveira do Bairro”, o seu argumentário qual novela, assenta 

objetivamente na área da educação, e na construção de 8 novas escolas, com o seu elevado 

investimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Coloca em causa a ação do Município no crescimento da população escolar e 

assegura que a prazo algumas escolas poderão ficar vazias. ----------------------------------------------  

 ----------- Enfim traça um quadro negro da situação em Oliveira do Bairro (nada a que já não 

estejamos habituados, diga-se de passagem.) -----------------------------------------------------------------  
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 ----------- Com o propósito de destacar a Ilha Azul que é Ponte de Lima, o único município em 

Portugal Continental e Insular pelo seu partido. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Rapidamente vêm as loas: -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1ª A autarquia não tem dívidas a fornecedores; ----------------------------------------------------  

 ----------- 2ª Nada deve aos bancos; -------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- 3ª Tem 13 milhões em depósitos bancários; --------------------------------------------------------  

 ----------- 4ª As empresas não pagam Derrama; ----------------------------------------------------------------  

 ----------- 5ª O IMI é de 0,35%; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 6ª Os 5% do IRS, são devolvidos aos cidadãos ----------------------------------------------------  

 ----------- Enfocando de seguida mais alguns benefícios de viver em tão aprazível Concelho, 

único em Portugal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quem leu tão cativante discorrência logo se imagina, num qualquer paraíso impossível 

ao comum dos mortais. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas, e há sempre algum mas, seria de toda a justiça, que o Senhor Presidente da 

Comissão Partidária Concelhia do CDS/PP, não se esquecesse de referir no seu artigo de 

opinião; e quando se refere á aparente boa saúde financeira do município de Ponte de Lima e 

traça um quadro de gestão eficaz, onde os Odoricos já não são lembrados que estas 

virtualidades apregoadas não são fruto da dinâmica concelhia mas em grande parte resultam 

das negociações que conduziram á aprovação do Orçamento de Estado no ano de 2000, mais 

conhecido “pelo negócio do Queijo Limiano”, concretizado então entre o Primeiro-ministro Sr. 

Eng. António Guterres e o Presidente da Câmara de Ponte de Lima e também deputado na 

Assembleia da Republica Dr. Daniel Campelo, julgo que atual Secretário de Estado no 

Ministério da Agricultura. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Isto de esquecer os factos concretos de há 12 anos atrás, não é por acaso. --------------  
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 ----------- O buraco orçamental de que hoje tanto falamos, também tem a ver com este ato 

concreto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A autarquia de Ponte de Lima á mercê desta negociação, foi privilegiado em termos 

muito concretos, que todos nós bem conhecemos e me dispenso de enumerar, mas esquecer 

este facto, quando se compararam 2 realidades que não tiveram as mesmas oportunidades, é 

da mais elementar injustiça. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os buracos do queijo limiano, adornam e tornam mais saboroso ao paladar o produto, 

ao contrário os buracos no orçamento infernizam a vida do cidadão e o tornam cada vez mais 

insonso.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Julgo que é arrojo, mas também desfaçatez querer comparar Ponte de Lima “A única” 

com Oliveira do Bairro, e que na altura, 12 anos atrás, faziam os dois parte de uma qualquer 

TROIKA do CDS a nível municipal, mas que felizmente, joga agora noutro campeonato. ----------  

 ----------- Para finalizar e como já referido, o autor diz que em Oliveira do Bairro o Executivo não 

tem tido estratégias no sentido do aumento da população escolar, mas permitem… ----------------   

 ----------- Estes números. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No Censos de 2011, o tal paraíso, Ponte de Lima, teve em decréscimo populacional 

de 2%; 2001 - 44343 e 2011 -43498. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No mesmo período, Censos 2011 o concelho de Oliveira do Bairro, aquela ovelha 

negra, segundo outros do artigo de opinião, teve um crescimento na sua população de 9%. -----  

 ----------- A diferença é a nosso favor de 11%. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Já vimos que a realidade é bem diferente da novela, mesmo que seja a do “Bem 

Amado”.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- LUIS CARVALHO – começou por dizer que na presente data teve em reunião com o 

Presidente da Câmara, como atrás referido, na qual foram elencados diversos assuntos de 
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interesse para a freguesia da Mamarrosa, entre os quais foi pedido; ------------------------------------  

 ----------- A colocação de iluminação pública na Rua da Cabine, pelo facto de já existirem 

habitações na referida rua. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A informação sobre o ponto de situação da requalificação da Rua das Obras Sociais, 

na qual o Sr. Presidente da Câmara informou que tinha recebido um oficio da empresa Paiva e 

Azeméis em que dizia que as obras iriam arrancar na presente semana. -------------------------------  

 ----------- Relativamente á requalificação do jardim junto da igreja, foi também dito pelo Sr. 

Presidente da Câmara que após conclusão dos trabalhos no Troviscal, passaria a ser tratada a 

referida requalificação do jardim. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que diz respeito ao Pólo Escolar da Mamarrosa, foi também dito que o mesmo iria 

arrancar em breve, aguardando somente o visto do tribunal de contas. ---------------------------------  

 ----------- Disse também terem sido elencadas as ruas que na opinião da junta de freguesia da 

Mamarrosa, necessitam de requalificação, informando que de forma célere iria oficializar para o 

Sr. Presidente da Câmara o nome e o estado das mesmas. ------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente a uma vala fureira, existente na Rua Sr.ª da Graça, assunto já falado 

em anteriores Assembleias Municipais, tendo sido referido pelo Sr. Presidente da Câmara que 

aquando das obras do Pólo Escolar a mesma zona será requalificada. ---------------------------------  

 ----------- Sobre a iluminação de Natal na Mamarrosa, assunto que já tinha sido referido em 

intervenções anteriores, informou que existiu um processo no qual foram colocadas as 

iluminações não tendo começado bem, porque grande parte das armações as lâmpadas 

fundiram-se, foram tomadas rápidas diligências para que a questão fosse solucionada, a 

questão foi resolvida, mas possivelmente por erro humano, o relógio não teria sido programado 

devidamente, tendo ficado a iluminação ligada 24h. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que na reunião que teve com o Sr. Presidente da Câmara, o alertou para o 
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facto atrás referido, tendo sido logo resolvida a situação, estando a iluminação desligada 

durante o dia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO -  entregou a sua intervenção por escrito a qual se passa a 

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

 ----------- “Queria aproveitar este ponto da ordem de trabalhos para trazer aqui três assuntos. ---  

 ----------- O primeiro diz respeito à Variante até à rotunda de Mamodeiro. ------------------------------   

 ----------- Por motivos trágicos esse assunto esteve recentemente nas primeiras páginas dos 

orgãos de comunicação social, em consequência da morte por atropelamento de uma menina 

de 11 anos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Segundo as noticias que vieram a público, morreram nesta estrada 13 pessoas nos 

últimos trinta anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------- Acidentes, felizmente, com consequências menos trágicas são inúmeros. -----------------  

  ---------- Filas de trânsito acontecem diariamente. ------------------------------------------------------------   

 ----------- Estamos a falar de um troço de estrada, com cerca de 10 quilómetros, que tem a meio 

um nó de acesso à auto-estrada, que serve predominantemente o Concelho de Oliveira do 

Bairro, de Aveiro e de Águeda. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A bem da segurança, de pessoas e bens, a bem do desenvolvimento económico do 

nosso Concelho, mas também dos Concelhos de Aveiro e Águeda, era importante que os 

poderes políticos nacionais percebessem que urge concluir a variante Aveiro-Malaposta, 

completando esse troço de estrada. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E era importante que estes três municípios de forma consertada fizessem sentir isso 

mesmo ao governo central. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta é uma obra estratégica para o nosso Concelho, mas também para os Concelhos 

de Aveiro e Águeda, pois a actual estrada é claramente um factor de perda de competitividade 
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para estes três Concelhos. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Um segundo assunto diz respeito ao Pólo Escolar de Vila Verde. ----------------------------   

 ----------- Um conjunto de pais fizeram-nos chegar uma carta / abaixo-assinado insurgindo-se 

contra o facto de estar no recinto da escola uma antena de telecomunicações. ----------------------  

 ----------- Os pais estão preocupados com a potencial perigosidade da radiação 

electromagnética, e referem nomeadamente um aspeto que para mim é muito relevante, a 

autarquia ter um Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação que diz explicitamente no 

seu artigo 32º que as antenas de telecomunicações devem distar 100 metros dos 

estabelecimentos escolares. -----------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Portanto a autarquia deve obviamente cumprir o regulamento, bem sei que não foi a 

autarquia que lá colocou a antena, mas colocou lá escola e deve por isso providenciar no 

sentido mudar a antena.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não faz nenhum sentido fazermos e aprovarmos um regulamento e depois não o 

respeitarmos e esperarmos que os que não o fizeram, nem o aprovaram, o cumpram.  ------------  

 ----------- Não fica bem, a um estado de bem e respeitador das pessoas. -------------------------------  

 ----------- Um último assunto, diz respeito à iluminação pública. --------------------------------------------  

 -----------  Percebemos todos a necessidade de racionalizar a despesa, mas aqui parece-me 

que se está a ir longe de mais, atualmente anoitece muito cedo, por volta das cinco e meia é de 

noite e a iluminação pública continua desligada. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- É uma hora em que anda muita gente na estrada, nomeadamente a pé (crianças das 

escolas, trabalhadores,...) é por isso uma situação potencialmente perigosa. 

 ----------- Julgo que deveríamos rever esta situação, ligando a iluminação pública mais cedo, e 

por ventura poupando noutros lados. ------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Quem vem de Aveiro para o nosso Concelho ao final da tarde, não pode deixar de 
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notar que a iluminação pública está ligada em Mamodeiro e quando chega a Oiã ainda está 

tudo às escuras. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- DINIS BARTOLOMEU – começou por dizer que iria fazer referência a algumas 

questões que já teriam sido referidas em anteriores Assembleias Municipais, mas que ainda 

não foram resolvidas até á presente data, não querendo que estas caíssem no esquecimento. -  

 ----------- Fez referência á questão da drenagem das águas pluviais, junto á QUEST, informando 

que já tinha tido o cuidado de transmitir ao Sr. Vice-presidente da Câmara, o perigo em que 

esse arruamento se encontra, acrescentando que seguramente por baixo do tapete, mais de 

meio metro, está escavado e a qualquer momento poderia passar um veiculo pesado, podendo 

ser provocado um acidente. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que o mesmo acontecia no Bairro Social do Vale Michão, em que também foi ao 

local com o Sr. Vice-presidente da Câmara para dar conhecimento do estado das vias, 

lamentado que nada tenha sido feito até á data. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á requalificação da ZIO, disse que era um assunto falado há muito 

tempo, senão há anos e dirigindo-se ao Presidente da Câmara, disse que certamente os 

empresários que têm as suas empresas nesta zona industrial, gostariam de ter a “casa 

arrumada”, sendo estes que criam os postos de trabalho e que certamente os seus impostos 

também ajudam os cofres da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre o Parque das Cales, sendo um assunto já tantas vezes badalado, quis deixar 

esta preocupação ao Sr. Presidente da Câmara, falando também da instalação elétrica do 

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

 ----------- Relativamente á drenagem de águas pluviais, junto ao edifício da Junta de Freguesia, 

onde se concentram as ditas águas oriundas da Rua 30 de Junho e Rua Conde de Águeda, 

havendo um munícipe que disponibiliza o terreno necessário para a resolução do problema, 
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que já foi referido várias vezes, mas até á data não foi resolvido. -----------------------------------------  

 ----------- Informou que já disponibilizou o trabalho da Junta de Freguesia, para poder solucionar 

o problema, faltando apenas os materiais fornecidos pela Câmara Municipal. ------------------------  

 ----------- Relativamente ao muro junto ao cemitério e Oiã, disse ser também um assunto de que 

já vem falando há algum tempo a esta parte, o qual foi prometido há pelo menos cindo anos, 

prometendo não falar mais do mesmo na esperança de que seja resolvido. ---------------------------  

 ----------- Disse que gostaria de saber do ponto de situação relativamente ao saneamento na 

Rua das Azenhas na Silveira. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á Rua Fonte do Lugar, disse que a mesma foi alcatroada e bem, tendo 

a Câmara realizado um trabalho muito bom, mas não foi acautelada a drenagem das águas 

pluviais.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Falou também de uma passagem pedonal, e da execução de espaços de lazer, entre 

a Junta de Freguesia, auditório e Biblioteca até ao Cruzeiro, esperando que seja uma obra em 

que a sua realização esteja para breve. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Sr. Vice-presidente, disse que tem efetuado vários pedidos de 

material, não se recordando que tenha sido facultado algum deste material para a Junta de 

Freguesia de Oiã. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Lembrou que as Juntas de Freguesia poderiam ter um papel fundamental em fazer 

pequenas coisas mas de grande valor para as Juntas conseguirem suportar todos os custos. ---  

 ----------- Dirigindo-se agora ao Sr. Presidente da Câmara, disse que em todas as preocupações 

que tem transmitido ao edil, que ponham em causa a segurança dos munícipes são tratadas de 

imediato, o que não acontece com outras preocupações, que seriam em beneficio dos 

munícipes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu o exemplo do salão da Junta de Freguesia velha, em que a certa altura não pode 
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deixar que se fizesse qualquer atividade no mesmo, pelo estado degradado em que se 

encontrava, mas a Câmara prontamente atribuiu um subsidio que serviu para pagar a 

requalificação do mesmo, quase na totalidade. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu também que não existiam as sinalizações indicativas da Junta de Freguesia, 

auditório e espaço de leitura, falou com o Sr. Presidente da Câmara e não demorou muito 

tempo para que a sinalização aparecesse. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que ao pé do restaurante Dom Rogério, também precisa de sinalização, 

porque quem circula do lado de Aveiro, não sabe a direção a tomar para a Junta de Freguesia, 

Auditório e Espaço de Leitura. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Congratulou-se com as construções dos pólos escolares, para o bem da educação, 

dizendo que a obra aparece, fica e é uma mais valia para os jovens do concelho de Oliveira do 

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

 ----------- DUARTE NOVO – começou por cumprimentar todos os presentes e disse que 

aproveitava este período da ordem de trabalhos para elencar algumas preocupações da Junta 

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

 ----------- Relativamente ao Pólo Escolar de Bustos, em que a sua abertura estaria agendada 

para breve, disse que o Sr. Presidente da Câmara já conhece o problema, já foi debatido e na 

Assembleia de Freguesia foi elaborado um documento no qual se faz uma sugestão para a rua 

que vai servir a entrada principal do Pólo Escolar, nomeadamente na regulamentação e 

tratamento adequado da referida rua e ruas limítrofes ao Pólo Escolar. ---------------------------------  

 ----------- Referiu que era premente que a situação da segurança fosse salvaguardada com a 

abertura do novo Pólo Escolar de Bustos. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que como seria do conhecimento dos técnicos da Câmara, a zona envolvente 

ao Pólo Escolar, estaria tratada em sede de tratamento de águas pluviais, tendo em atenção o 

tráfego pedonal, que se espera a vir a existir seria urgente que os passeios fossem tratados. ---  
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 ----------- Fez referência á Rua Jacinto dos Louros, assunto que foi discutido no Conselho 

Municipal de Segurança, em saber qual a melhor situação para eliminar problemas que 

existiam no cruzamento conhecido pelo “cruzamento do barrilito”. ----------------------------------------  

 ----------- Disse que foi falado em se colocar uma zona mais elevada com uma extensão de 

cerca de 20m metros o que iria permitir abrandar e ajudar o trânsito que regressasse á Rua 

Jacinto dos Louros, vindo do Pólo Escolar, prevenindo assim algum excesso de velocidade. ----  

 ----------- Falou numa outra preocupação, que se prende com a segurança dos estudantes, 

tendo Bustos uma das Escolas mais prestigiadas do Distrito de Aveiro, seria premente que os 

passeios que estão previstos para a zona do IPSB, fossem uma realidade num curto prazo de 

tempo. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Câmara, pediu para que dentro das possibilidades 

existentes, seja complementada a obra referente ao saneamento na zona do Corgo, zona das 

traseiras da igreja de Bustos, sendo das poucas zonas de Bustos que não está contemplada 

com o saneamento básico. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que esteve com os técnicos da ADRA, e explicou que esta empresa iria ter 

lucros com o serviço atrás referido. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que como era do conhecimento de todos, Bustos tem uma zona industrial, 

que está a ter um crescimento maior para os lados de Cantanhede. -------------------------------------  

 ----------- Referiu que tem sido dado a conhecer que existem interesses para que o 

conhecimento seja feito para a referida zona, todos têm conhecimento das dificuldades que os 

empresários atravessam, que os licenciamentos obrigam a regras. --------------------------------------  

 ----------- Faz o apelo para que os empresários fossem ajudados na sua implementação a se 

estabelecerem nas zonas que os mesmos escolhem para se instalarem, sendo necessárias 

infraestruturas ao nível do saneamento básico. ----------------------------------------------------------------  
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 ----------- Relativamente ao parque infantil, ao lado do edifício da Junta de Freguesia de Bustos, 

para o qual gostaria de ver um tratamento para a garagem que ainda se encontra no local, para 

que o espaço fica ainda mais dignificado. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JORGE GRANGEIA – começou por fazer referência á intervenção do Presidente da 

Junta de Oiã, dizendo que este faz muito bem em pedir, porque atrás de quem pede ninguém 

corre, mas em sua opinião o Presidente da Junta da Mamarrosa, faz parte de uma das 

freguesias privilegiadas do concelho, não tendo que fazer grande esforço. ----------------------------   

 ----------- Disse que gostaria de endereçar um pedido á Mesa da Assembleia, á Comissão 

Permanente e ao Executivo Municipal, que deveriam ter um pouco de consideração pelos 

Membros da Assembleia e que os trabalhos que tem que se ter em cada reunião não fossem 

tão extensos para assim se poder fazer um melhor trabalho em cada um deles, podendo ser 

feitas Assembleias Extraordinárias. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que várias vezes na Assembleia de Freguesia de Bustos alertou para a situação 

do pontão que liga Bustos a Ouca e nunca nada foi feito, tendo sucedido uma tragédia no 

referido local. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que em frente á sua habitação na Rua Sr. dos Aflitos que cruza com a 

Travessa Luis de Camões, tendo ambas os dois sentidos de circulação e em sua opinião a 

Travessa Luis de Camões deveria ter só um sentido, tendo já acontecido um acidente trágico 

no local.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que já trouxe o assunto pelo menos duas vezes á Assembleia Municipal e 

cingindo-se á freguesia de Bustos e tem a ver com o palácio do Visconde, que pertence a uma 

Associação, uma IPSS designada por ABC.---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que já tinha questionado o Presidente da Câmara, sobre a necessidade da 

reparação do edifício, sobre a sua importância que tem para o Concelho, sendo um edifício 

único, tendo sido transmitido pelo Presidente da Câmara que não poderia fazer nada porque o 
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edifício não pertence á Câmara Municipal.-----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou o Presidente da Câmara do que é que mudou neste segundo mandato, 

porque não tem sido bem assim, no anterior mandato o Executivo investiu dinheiro na União 

Desportiva de Bustos, que é uma Associação e agora dizem não poder ser. --------------------------  

 ----------- Disse que no seu entendimento existem dois pesos e duas medidas, porque o palácio 

precisa de ser reparado com uma certa urgência, devendo ser uma preocupação da Instituição 

proprietária mas também do Executivo Municipal. -------------------------------------------------------------  

 ----------- ADELINO CRUZ – começou por dizer que não é seu hábito intervir, mas como se está 

na época de Natal e vê todos a pedir, aproveita também para pedir para a sua freguesia, 

Troviscal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que o que ia dizer não era novidade para o Presidente da Câmara, visto terem 

tido algumas reuniões. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Começou por pedir um parque de merendas para a sua freguesia, uma vez que há 

freguesias que têm sete ou oito, a freguesia do Troviscal não tem nenhum. ---------------------------  

 ----------- Disse que já que o Executivo construiu um edifício da Junta de Freguesia em Oiã, a 

freguesia do Troviscal teve que trabalhar para ter a que têm, pediu ao Executivo um cemitério. -  

 ----------- Fez referência ao alcatroamento da Rua da Lavoura, uma vez que há novas 

construções naquela rua, podia ser a mesma contemplada com um novo tapete.--------------------  

 ----------- Disse que junto ás Obras Sociais, existe um muro que deveria ser arranjado antes das 

obras na Rua das Obras Sociais, junto ao posto médico. ----------------------------------------------------  

 ----------- Referiu-se também ao cruzamento no fim da Rua das Obras Sociais que já deveria 

estar feito, estando á espera do mesmo há uns sete anos. -------------------------------------------------  

 ----------- Falou também que todas as outras freguesias não tardarão a pedir arranjos nos seus 

parques infantis, mas a freguesia do Troviscal ainda não tem nenhum. ---------------------------------  
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 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

começou por dizer que mais parece que está em discussão os orçamentos individuais de cada 

Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse desconhecer, os dinheiros ou as disponibilidades, mas com certeza de que para 

muitas das questões que foram suscitadas, teriam ou têm nos respetivos orçamentos 

capacidade, rubricas abertas e as respostas prontas, porque são órgãos que têm sua 

autonomia e como tal muitas das questões que foram referidas deveriam, em muitos casos, ser 

acauteladas previamente aquando dos orçamentos das respetivas Juntas de Freguesia. ---------   

 ----------- Esclareceu que primeiro iria responder aos Membros da Assembleia, que não 

Presidentes de Junta, deixando depois em comum a resposta a todos. ---------------------------------  

 ----------- Sobre a intervenção do Membro Jorge Grangeia, disse que não iria tecer nenhum 

comentário sobre as Assembleias Extraordinárias, não sendo da sua competência. ----------------  

 ----------- Quanto á questão da Travessa Luis de Camões, disse que analisando tecnicamente 

essas matérias, a Câmara Municipal é sempre defensora de sentidos únicos. ------------------------  

 ----------- Sugeriu assim, ao Membro Jorge Grangeia que fizesse chegar ao Executivo Municipal, 

a concordância, em documento assinado, de todos os residentes da referida travessa, garantiu 

que seria analisado e posto em prática rapidamente o sentido único, a não ser que se venha a 

encontrar alguma questão de âmbito técnico que contrarie essa vontade. -----------------------------  

 ----------- Sobre “os pesos e as medidas”, disse que cada um tem o seu e lembrou que há cerca 

de sete anos e meio e depois de sucessivas vezes, o partido então no poder, dirigido pelo seu 

antecessor Dr. Acilio Gala, ter prometido e garantido por várias outras razões que só eles diz 

respeito, á União Desportiva de Bustos. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Concordou que havia diferenças, porque tudo o que o atual Executivo promete faz 

tudo por cumprir. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Acrescentou que eram centenas de jovens a praticar desporto em Bustos, sendo de 

elementar justiça, por um lado para cumprir o que se tinha prometido, por outro lado, a uma 

freguesia que não tinha, depois de Oliveira do Bairro ter, depois de promessas sucessivamente 

adiadas, atribuir o subsidio. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda, que não havia nenhum outro peso e aquilo que era verdade para o 

Bustos era verdade para o ABC, mas naturalmente o arranjo de um palacete, que seria 

indispensável, estando á vista de todos, mas como é pertencente a uma Associação e a prática 

diária e a sua utilização, por muita utilização que se lhe dá, jamais responde a um numero tão 

grande de jovens e utentes diariamente. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que tem reunido várias vezes com o presidente do ABC, tentando arranjar 

algumas soluções, porque como deverão compreender, o arranjo do referido palacete será 

extremamente caro para ficar minimamente bem executado. ----------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que era uma preocupação das pessoas de Bustos, dos seus proprietários 

mas também da Câmara Municipal, não precisando de pensar no assunto, porque é um 

assunto que está sempre nas questões que debate com a entidade proprietária. --------------------  

 ----------- Relativamente á intervenção do Membro Carlos Viegas disse que gostou das ligações 

que fez, das recordações que tinha trazido, e acrescentou que quem prometeu cemitérios em 

campanhas eleitorais foi o CDS e tinha sido em Oiã. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a intervenção do Membro da Assembleia Armando Humberto, relativamente á 

questão da iluminação publica, disse que depois de testes de antecipação da ligação, na zona 

central de Oliveira do Bairro, informou que já tinha enviado oficio á EDP para antecipar o 

acender a iluminação e antecipando também o desligar das mesmas da parte da manhã. --------  

 ----------- Sobre a questão do regulamento do pólo escolar de Vila Verde, informou que estava 

tudo cumprido, porque apesar de ser a Câmara a fazer os regulamentos e de os fazer cumprir a 

mesma também os cumpre. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Esclareceu que a distância a que está a antena do edifício escolar era muito maior do 

que a que o regulamento exige e sobre os abaixo assinados disse que ouviu dizer que havia, 

não lhe tendo chegado ainda nenhum até á data, mas quando chegar recebê-lo-á sem qualquer 

problema. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que de facto a antena já se encontrava no local, aquando da construção 

do pólo escolar e que o Executivo pediu para que fossem realizadas medições, não pela 

entidade proprietária da mesma (Vodafone), mas pela ANACOM onde já forneceu o relatório 

que informa que são mais de uma centena de vezes abaixo do limite, mas apesar disso não 

deixa de ser uma preocupação. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que notificou a Vodafone para que mudasse a antena do local onde se 

encontra, está já agendada uma reunião na próxima segunda-feira, para se dar continuidade ao 

que foi solicitado, seguindo tudo com naturalidade acautelando assim muito mais do que as 

exigências legais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão da variante até á rotunda de Mamodeiro, disse não conhecer 

nenhuma rotunda em Mamodeiro e que certamente se quereria referir á rotunda da A17. ---------  

 ----------- Disse que era uma questão que certamente preocupa a todos os munícipes do 

concelho de Oliveira do Bairro, embora seja fora do território do concelho, onde aconteceu o 

recente trágico acidente, mas que existe uma variante interrompida no concelho. -------------------  

 ----------- Disse ser oportuno informar que em reunião com o anterior Secretário de Estado das 

Obras Públicas, numa luta dura em ordem ao complemento da variante, quando foi aprovada a 

ponte de Canha e num tempo que se vivia de vacas gordas, a resposta do Sr. Secretário de 

Estado para si foi “quem decide as prioridades, sou eu” e como tal foi uma resposta de um 

Membro do Governo que tutelou durante dois mandatos as obras públicas. ---------------------------  

 ----------- Acrescentou que se iria continuar a lutar pelo melhoramento das vias, achando ser 

uma necessidade e não entendendo que obras mínimas num Orçamento de Estado não 
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avancem, uma vez que outras de maior dimensão o foram. ------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que nos tempos que correm, a conjuntura económica já vai fazer ver as 

coisas de outra forma esperando que em breve as obras pequenas alguém olhe para elas com 

os olhos de que não há dinheiro que pague uma vida. -------------------------------------------------------    

 ----------- Sobre as intervenções dos Presidentes de Junto e para além do que atrás referiu, 

disse que ou respondia ponto por ponto, ou daria as respostas globais. --------------------------------  

 ----------- Disse que todas as questões que foram elencadas, são normalmente tratadas e são 

do seu conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que como bem disseram alguns Presidentes de Junta, a Câmara atribui os 

materiais e entrega ao mesmos, o Presidente da Junta de Freguesia de Bustos disse que “é 

pouco para a minha freguesia” e se calhar todos comungam dessa mesma frase, mas continua 

a dizer que cada freguesia tem o seu orçamento. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que não há nenhuma obrigação da Autarquia em relação ao que é entregar 

materiais ás juntas de freguesia, há pedidos, há entendimentos e há deliberações tomadas em 

Executivo Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que o que são as disponibilidades dos Presidentes de Junta, de mão de obra e 

que a Câmara entregue os materiais, devidamente analisado e para se fazer tudo no 

enquadramento legal e não á vontade de cada um, poderão contar com os materiais, não 

podendo a ser a mais do que o necessário nem para fazer algo que não seja possível e de 

enquadramento legal. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda saber que há muros que já deviam estar feitos, ou que deviam ser feitos 

de imediato e dirigindo-se ao Presidente da Junta de Freguesia de Oiã, disse que passadas as 

épocas festivas que se avizinham, arranja-se a mão de obra que seguramente no inicio do ano 

tinha lá os materiais para a construção do muro junto ao cemitério.  -------------------------------------  
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 ----------- Sobre algumas questões referidas pelo Presidente da Junta de Freguesia de Oiã, 

relativamente ao Parque das Cales, de momento está pendente exclusivamente da EDP, 

estando tudo feito por parte da Câmara; --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a sensibilidade a que apelou, disse que é grande. ---------------------------------------  

 ----------- Quanto ás aguas pluviais da Rua Conde de Águeda, informou que foi ao local e viu, 

não havendo nenhuma novidade, apenas está mais acentuada e visível devido á instalação do 

edifício da Junta de Freguesia, Auditório e Biblioteca de Oiã, sendo que a água anteriormente já 

era encaminhada para o local, estando em estudo uma forma de encaminhar a água para outro 

local.· ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á sinalização já está colocada. ------------------------------------------------------  

 ----------- No que diz respeito á preocupação com a educação disse ser grande, também estava 

em prática. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre as obras da antiga Junta de Freguesia, que não tem competência da Câmara 

Municipal, informou que foi a Câmara que transferiu dinheiro para que a Junta as fizesse, 

porque eram e são locais ocupados regularmente por pessoas, crianças e adultos e só quem 

passou pelo local e viu o estado em que se encontrava e o risco que se estava a correr. ---------  

 ----------- Relativamente ás questões levantadas pelo Presidente da Junta de Freguesia do 

Troviscal, disse ter gostado da intervenção e de facto têm falado e não se esquece nem do 

parque infantil, sendo o próximo a ser construído, está-se a acabar o arranjo da Escola de Artes 

e o Pólo de Leitura e seguidamente terá o parque infantil no topo mais a poente.--------------------  

 ----------- Sobre o parque de merendas e o cemitério, informou que tem a arquiteta da Câmara 

Municipal a trabalhar, quase só por conta da freguesia do Troviscal. ------------------------------------  

 ----------- Sobre a Rua da Lavoura, disse que esta se encontra em obras. ------------------------------  

 ----------- Sobre o muro em frente ás Obras Sociais, informou que também está a receber o 
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cuidado quer da arquiteta quer dos engenheiros municipais. -----------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á intervenção do Presidente da Junta de Freguesia de Bustos disse 

que sobre o saneamento que disse que a ADRA concordou e disse que era fácil, se é assim 

fácil a ADRA pode fazer. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a sugestão que referiu que ia fazer chegar, disse desconhecer, conhece do que 

falaram mas desconhece a sugestão, mas como é natural as mesmas são aceites não 

significando que sejam decisões. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á questão da Zona Industrial de Bustos, crescimento para depois da 

Póvoa e infraestruturas, disse que era normal, havendo um desenvolvimento e não existindo 

infraestruturas estas têm que ser feitas, e para que as industrias se instalem têm que ter as 

condições mínimas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão de melhoramento do espaço central, disse que cada mês que passa, 

está melhorado e ia continuar a ser assim. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que de grosso modo de tudo o que atrás foi referido, respondeu a tudo o 

que foi solicitado, disse que sabe que as águas pluviais na Rua Fonte do Lugar são um 

problema, mas sempre foi um problema, vendo-se melhor agora porque está um tapete mais 

liso e os carros andam a mais velocidade. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que a empreitada de tapete foi uma empreitada que não contemplava 

valetas, não podendo ser pedido ao empreiteiro que as fizesse, terá que ser aberta uma nova 

empreitada para esse fim. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Quanto á questão da Zona Industrial de Oiã, disse saber e estar em contrato assinado 

com o empreiteiro a execução dos trabalhos e muito em breve estarão executados. ----------------   

 ----------- Disse que iria ter oportunidade e estará sempre disponível para receber os Presidente 

de Junta, como aconteceu na presente data com o Presidente da Junta da Freguesia da 

Mamarrosa, ao qual agradeceu as respostas que deu, em seu lugar, ás questões que levantou. 
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 ----------- De seguida foi pedido o uso da palavra, ao Presidente da Mesa, pelo Membro da 

Assembleia Jorge Grangeia a fim de prestar um esclarecimento, o qual lhe foi concedido. --------  

 ----------- JORGE GRANGEIA – disse que as respostas do Presidente da Câmara foram 

extremamente subtis mas muito ambíguas e de facto a todas a que respondeu foi com um 

grande caris político. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação ao palacete do ABC, disse que o Presidente da Câmara deu a justificação, 

mas não tinha sido só essa a questão levantada, disse ainda que este se desculpou com erros 

do passado, mas voltou a cometer outro erro porque o que é real é que foram feitas obras 

numa propriedade privada e o ABC também é uma propriedade privada e tem a sua 

importância a nível cultural é um marco histórico que não se quer que vá abaixo. -------------------  

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

SANTOS – interrompeu a intervenção do Membro Jorge Grangeia dizendo que neste ponto 

nenhum Membro da Assembleia tem direito ao contraditório, têm direito sim a um pedido de 

esclarecimentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------- JORGE GRANGEIA – disse então que a sua questão tem a ver com a resposta sobre 

a Rua Sr. dos Aflitos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Câmara disse que este deve estar um pouco 

confundido, porque o tratou como se fosse um funcionário da Câmara, pedindo-lhe que fosse 

buscar um abaixo assinado e em sua opinião a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia tem 

funcionários para levantarem os problemas que existem sendo a sua obrigação como Membro 

da Assembleia apresentar os problemas. ------------------------------------------------------------------------  

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

disse que tem por hábito responder concretamente ás questões e o mais objetivamente 

possível.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que quer se queira quer não, não se deixa de estar no fórum mais politico, no 
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órgão onde se discutem as matérias mais importantes no município de Oliveira do Bairro, 

portanto deu a resposta que entendeu que deveria dar. -----------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que não tratou o Membro da Assembleia Jorge Grangeia, como qualquer 

funcionário mas sim como Membro da Assembleia, apelou em ordem á celeridade ao assunto 

que trouxe á Assembleia que facilitaria muito que assim fosse feito, porque como sabe quando 

se altera por pouco que seja, qualquer postura de trânsito no que diz respeito a sentidos, 

normalmente não são os estranhos que trazem os problemas, são os próprios habitantes. -------  

 ----------- Disse ainda que se o Membro da Assembleia Jorge Grangeia estava presente para a 

defesa de todos os munícipes mais propriamente dos habitantes de Bustos, foi apenas um 

apelo que fez, não percebendo como é que pode ter levado a mal. --------------------------------------  

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

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

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

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

disse que teve oportunidade de enviar e subscrever a Atividade Municipal, disse que esta relata 

o essencial, por vezes até mais do que isso. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que gostaria dar ênfase a duas situações que considera importantes para 

o concelho, para as pessoas e munícipes, ambas de um interesse muito grande, falando de 

politica de gestão e de servir os munícipes e concidadãos; -------------------------------------------------  

 ----------- A primeira e pela primeira vez em acumulação com muitas outras ações de âmbito 

social, que se pratica diariamente, que custam centenas de milhares de euros á Câmara 

Municipal, foi entendido por em pratica e atribuir dezassete rendas as casais jovens de apoio ao 

arrendamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que passam a beneficiar mensalmente de um apoio e uma ajuda, apoio que 

nunca existiu e sempre houve dificuldades, sendo um assunto de extrema importância face á 
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conjuntura que o país atravessa. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que apesar de se fazer eventos, festas, investimentos também se tem 

investido muito no âmbito do apoio social, bolsas de estudo, refeições, apoios á piscina, 

transportes, apoio ás Associações entre outros… -------------------------------------------------------------  

 ----------- A segunda situação tão divulgada nos jornais, tão politizada sempre foi a decisão que 

o Executivo teve e que consta da Atividade Municipal em relação á antiga casa de Câmara e 

cadeia. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que depois de tantas e tantas decisões, que deixaram bem arrumadas muitas 

questões suscitadas por várias forças politicas, por vários intervenientes, por vários atores, 

também esta finalmente teve o seu desfecho favorável aos munícipes de Oliveira do Bairro e 

favorável á decisão que foi em tempo tomada pela Câmara Municipal. ---------------------------------  

 ----------- Informou que fica disponível a qualquer questão que queiram colocar, se não se 

sentirem esclarecidos com a informação prestada na Atividade Municipal. -----------------------------  

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

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

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

 ----------- ACÁCIO OLIVEIRA – começou por dar os parabéns ao Presidente da Câmara pelo 

facto de ter atribuído dezassete rendas a jovens casais, foi realçada logo de início essa questão 

e o PS regugisa-se com o facto. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que ainda acham que é pouco, haverão mais necessidades e com certeza que 

prosseguirão com a atitude de suprir as necessidades de quem mais precisa. ------------------------  

 ----------- Referiu que a outra questão referida tem a ver com a demolição da antiga cadeia e a 

gora seria só acabar, deu também os parabéns por terem mais um problema resolvido 

definitivamente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Entregou parte da sua intervenção por escrito, a qual passo a transcrever na sua 

integra; -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “A bancada do Partido Socialista, uma vez mais vem solicitar ao Sr. Presidente da 

câmara os devidos esclarecimentos sobre os adicionais aos contractos de empreitada, 

constantes da página 6, da Informação. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na Página 7, Desejamos informação pelo Sr. Presidente da Câmara, sobre o contracto 

de prestação de serviços com a firma GERTAL – Companhia Geral de Restaurantes e 

Alimentação, S.A., pelo valor de 40.567,48€, qual o seu período temporal e o valor fixado a 

cada refeição. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Solicitamos informação sobre o “período de fidelização” no contracto de prestação de 

Serviços de Voz e dados, celebrado com a operadora Optimus - Comunicações S.A.. -------------  

 ----------- Pretendemos também um esclarecimento com algum pormenor, sobre a prestação de 

serviços para atividades no Parque Desportivo dos 20 monitores a contracto. (Pag. 7). ------------  

 ----------- Na página 8, solicitamos esclarecimento sobre qual o Valor Patrimonial Tributário dos 

prédios permutados com Sr. Lino da Silva Neves e Maria Teresa da Silva Pinto, uma vez que 

se trata de 360m2 de um prédio rústico em troca de um prédio urbano. --------------------------------  

 ----------- Logo a seguir, no contracto de compra e venda do prédio 9.384 (não sabemos se 

rústico se urbano) por 130.000€, a como foi pago o metro quadrado? -----------------------------------  

 ----------- No contracto Promessa de Compra e venda celebrado com o Sr. Jorge Manuel da 

Silva Ferreira dos santos e mulher a parcela do prédio registada sob o artigo 2180, é rústico ou 

urbano?  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda na página 8, gostaríamos de saber pormenores sobre este Contracto de 

Locação (Contrato de locação é aquele contrato pelo qual uma das partes (locador) se obriga a 

ceder à outra (locatário), por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungivel, 
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mediante certa retribuição. -------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Trata-se de contrato bilateral, oneroso (mediante pagamento), consensual (a 

obrigação surge no acordo de vontade), comutativo, diferido no futuro e não solene (pode ser 

verbal, por exemplo). ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Há três modalidades de locação: -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- de bem; --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- de serviço; ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- de obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- O art. 1º da Lei nº 8.245 de 1991 aponta quais as locações que não estão abrangidas 

pela lei. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Desejamos ser informados em pormenor sobre este negócio. ---------------------------------  

 ----------- Deixamos aqui um reparo, aos exorbitantes valores pagos em negócios com terrenos, 

parcelas ou imóveis, para que a construção da Nova Alameda de Oliveira do Bairro possa vir a 

ser uma realidade, no fim da obra esperamos por contas certas… ---------------------------------------  

 ----------- Na página 12, Perguntamos se o executivo de Vagos contribui de alguma forma nas 

despesas, para a colocação de guardas de segurança no pontão que faz a ligação entre o limite 

deste Concelho e o de Vagos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nesta página, perguntamos se os maus cheiros que se fazem sentir na zona da 

rotunda do LIDL, são para perdurar? ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 16, solicitamos ao Sr. Presidente da Câmara informe em pormenor, a 

bancada do Partido Socialista, sobre a intervenção no parque de estacionamento subterrâneo 

do Cruzeiro em Oiã, qual o valor dessa intervenção e qual o destino a dar a esse espaço. -------  

 ----------- Ainda na página 16, no último parágrafo e no primeiro da página 17, pretendemos uma 
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explicação sobre a expressão “TENDO SIDO CONVIDADA” a apresentar proposta a firma 

Sousa & Silva, Lda e a firma Joaquim Fernandes Marques & Filho, Lda, respetivamente, é 

mesmo assim? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 28, desafiamos o Sr. Presidente da Câmara a mandar fazer uma sondagem 

à população do Concelho, a fim de saber quem é que consegue ler os conteúdos da CMOLB, 

divulgados nos LEDS do Município. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 14, o executivo submeteu uma candidatura à Direção Regional de 

Educação Centro…Qual o valor dessa candidatura? ---------------------------------------------------------  

 ----------- No último parágrafo desta página, informa que são servidas em média 720 almoços, 

perguntamos qual o valor pago, às Instituições que os fornecem, por cada refeição? ---------------   

 ----------- Na página 30, Foi iniciado o programa REGIME DE FRUTA ESCOLAR em todas as 

Escolas de 1º CEB, perguntamos, não necessita de ir a concurso público? Quem é o 

fornecedor destas frutas e produtos hortícolas? ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda nesta página, qual é o valor total atribuído pelo executivo aos Subsídios para 

aquisição de livros, material escolar e fornecimento de refeições, no âmbito der Ação Social 

Escolar, para o ano letivo 2012/2013? ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 33, perguntamos…Tem havido algum retorno à divulgação de ofertas de 

emprego junto das empresas Concelhias? -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na mesma página, sobre os TOB, cito “de acordo com os dados que possuímos”, 

perguntamos, acham que podem existir outros dados que não os que possuem? -------------------  

 ----------- Na página 34, no ponto 8.2 – CPCJ não são divulgados quaisquer dados, existe 

alguma razão que justifique este facto? ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 35, Diga-nos Sr. Presidente, onde e como funciona o novo Centro de 

Marcha e Corrida do Município, queremos contribuir para serem ultrapassadas as 50 inscrições 
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e fazer crescer o seu orgulho e o seu ego.-----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para finalizar, na página 36 – Outros assuntos de interesse Concelhio, perguntamos 

ao Sr. Presidente da Câmara, até quando vai manter a expressão “ Mantém-se a informação 

anterior” em relação ao Centro de saúde e ao Quartel da GNR? ------------------------------------------  

 ----------- Quais são as perspetivas em termos futuros no nó de ligação à A1 em Oliveira do 

Bairro e já agora estamos mais longe ou mais próximos, de ser otimistas na construção do novo 

Palácio da Justiça. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Assuntos tão importantes para o concelho e para a qualidade de vida dos munícipes 

deste concelho e que por ironia do destino, tem sido colocados com o tema “ outros assuntos 

de interesse Concelhio e na última página da sua informação e também da sua gestão 

autárquica, lamentamos… --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tenho dito.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- MANUEL MARTINS – começou por dizer que a sua intervenção não era para pedir 

mas para elogiar algum trabalho que tem sido feito. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao Largo das Ventoinhas, que muitas vezes foi pedido e finalmente a 

Junta de Freguesia da Palhaça tem o seu Largo concluído, tendo ficado muito bonito, 

aproveitou para dar os parabéns á Câmara pelo trabalho realizado. -------------------------------------  

 ----------- Fez também referência á adaptação da escola, que vai ser requalificada e aproveitada 

para várias valências, uma delas será um pólo de leitura que já poderia estar feita a algum 

tempo, mas finalmente e espera que até meio do ano esteja em funcionamento. --------------------  

 ----------- Falou também de dois pequenos troços que iriam ser alcatroados, um deles, esperava 

que já tivesse sido há mais tempo, Rua da Esperança, porque existem vários lotes e com o 

alcatroamento iria dar alguma dignidade ao espaço. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Fez também referência á Rua dos Carregais, também um pequeno troço, que vai ser 
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alcatroado, havendo outros que também necessitem sendo já do conhecimento do Presidente 

da Câmara logo não os ia nomear novamente. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á 2ª fase da feira, disse que há um ano atrás referiu que estava 

contente quando foi desbloqueada a situação com o arquiteto mas demorou-se quase um ano 

para que fossem abertas as propostas, acrescentando que a burocracia do país, atrasa quem 

quer desenvolver. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Aproveitou para pedir que depois da 2ª fase, os arruamentos em volta não fossem 

esquecidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- CARLOS VIEGAS – entregou a sua intervenção por escrito, parcialmente a qual 

passo a transcrever; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Sr. Presidente da Assembleia e Presidente da Câmara. ----------------------------------------  

 ----------- Da análise que fiz da informação presente sobre a atividade municipal, que é bem 

esclarecedora do empenhamento e dinâmica deste executivo municipal, não só no campo das 

muitas obras espalhadas por todo o Concelho; da conclusão de algumas e do bom andamento 

das restantes, mas também da preocupação bem patente na área Social, através dos apoios 

prestados, e que nesta delicada conjuntura em que vivemos, são suportes essenciais para uma 

parte de cada vez mais significativa de muitas famílias do nosso Concelho. ---------------------------  

 ----------- Não posso deixar de referir as ações desenvolvidas nos vários projetos deste âmbito, 

descritos nesta informação fazendo apenas a menção de alguns que considero de grande 

relevância: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1 – Componente de Apoio á Família; ------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2 – Refeições escolares;  ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3 – Ação Social Escolar (subsidio de aquisição de livros e material escolar); --------------  

 ----------- 4 – Bolsas de Estudo; -------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- 5 – Atividades de Enriquecimento Curricular (AECS); --------------------------------------------  

 ----------- 6 – Remobilar / Espaço Mudança; ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- 7 – Cartão Sénior  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 8 – TOB (2.000 passageiros por mês – informação na atividade), dirigindo-se ao 

Membro da Assembleia Acácio Oliveira, disse que esta é a informação que se possui, é a 

informação que a Câmara tem, não podendo ir buscá-la a outra fonte. ----------------------------------   

 ----------- 9 – Os apoios á habitação; -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 10 – O apoio ao arrendamento. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Senhor Presidente, a preocupação e a ação estão bem demonstradas no trabalho 

desenvolvido e que não se esgota nestes 10 projetos que elenquei, mas que constitui, 

conforme podemos constatar um permanente desafio ao envolvimento, no sentido de minorar 

as dificuldades sentidas por muitos dos nossos conterrâneos. ---------------------------------------------  

 ----------- Gostaria agora e em breves relances focar a minha e a nossa atenção em algumas 

informações contidas neste pacote, e que são:” ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Congratular-se pela informação que vem descrita na página 6, sobre o contrato da 

empreitada para a beneficiação de diversas ruas, incluindo a Rua da Lavoura no Troviscal, tão 

falada aqui e cuja intervenção já se iniciou.----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Também de se congratular pelo ponto final na novela que foi o caso da cadeia, 

conforme informação na página 10. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que este processo, tanta tinta fez correr e finalmente se teve agora o desfecho e 

a consciência de que tudo aquilo que foi feito estava dentro da legalidade. ----------------------------  

 ----------- Na página 15 congratular-se também, porque a escola em Vila Verde está 

praticamente concluída, pronta para entrar em funcionamento, a de Bustos também segue os 

mesmos passos e brevemente vai chegar a sua vez. ---------------------------------------------------------  



 

Sessão da Assembleia Municipal Ordinária de 14.12’12  51|183 

 ----------- Na página 16 disse que gostaria de perguntar ao Sr. Presidente da Câmara, quando 

se refere á ampliação e á requalificação da escola básica do 2º e 3º ciclo Dr. Acácio Azevedo 

em Oliveira do Bairro, será que já há alguma novidade para esta escola, ainda não há nada 

sobre esta escola. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou em que situação se encontra também a ampliação e requalificação da 

escola básica integrada de Oiã, quais eram as noticias que podia adiantar. ---------------------------  

 ----------- Na página 18, beneficiação de arruamentos no concelho, disse que vários têm sido os 

arruamentos objetos de beneficiação, na informação diz que brevemente serão asfaltadas duas 

ruas, uma na freguesia da Palhaça e também a Rua da Silveirinha no Troviscal, congratula-se 

com esta decisão que já vinha de há alguma tempo, mas que esteja para breve a sua 

implementação -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que aproveitava para falar de uma situação que já tinha abordado mais do que 

uma vez, tendo já decorrido algum tempo, talvez dois anos, desde que falou no assunto pela 

primeira vez. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Refere-se á sugestão que colocou sobre a implementação das passadeiras junto aos 

semáforos do Porto Clérigo no Troviscal, na altura o Presidente da Câmara referiu que estava 

em estudo pelos técnicos municipais e até há data ainda não foi implementado. ---------------------  

 ----------- Acrescentou que quem vem nos passeios do Troviscal ou do Porto Clérigo e pretende 

atravessar de um lado para o outro tem a sinalização semafórica, mas não existe qualquer tipo 

de passadeiras para peões. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Congratulou-se também com as obras de arranjo urbanístico envolvente, entre a Casa 

da Música a Escola de Artes e o Museu do Troviscal, acrescentou que os arranjos que estão a 

ser feitos de acordo com o programa, já há algum tempo estabelecido, em frente á Casa do 

Povo e á Unidade de Saúde no Troviscal. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Câmara disse que após as obras de requalificação entre 
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a Escola de Artes e o Museu o espaço que fica em frente fique rapidamente preenchido com o 

parque infantil tantas vezes prometido. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – começou por fazer referência ao assunto da página 20, 2ª 

Revisão do Plano Diretor Municipal de Oliveira do Bairro, disse que gostaria que o Sr. 

Presidente da Câmara, elucida-se um pouco mais do ponto da situação e qual seriam os 

próximos passos espectáveis e se tinha alguma previsão de quando o assunto possa ser 

votado e deliberado e entrar em vigor. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao nó de ligação da auto-estrada, disse que se bem se recordava na 

última Assembleia em que o assunto foi abordado o Sr. Presidente da Câmara, disse que tinha 

tido uma reunião com o Presidente das Estradas de Portugal, que tinha tomado posse há pouco 

tempo e ainda se estava a inteirar do assunto, e a informação que se tem agora é que o 

assunto saiu das Estradas de Portugal passando para o Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, 

ou seja mais um impasse relativamente a este assunto. -----------------------------------------------------  

 ----------- VITOR LOUREIRO – quis deixar um reparo á Mesa, porque na documentação que lhe 

foi entregue, faltou a cópia da Ata de 7 de Setembro de 2012.---------------------------------------------  

 ----------- Na página 13, remodelação da rede de abastecimento de água na Rua C+S de Oiã, 

disse que foi assinado um protocolo, repartição de responsabilidades e encargos financeiros 

em comparticipação com a ADRA e Município de Oliveira do Bairro. ------------------------------------  

 ----------- Questionou de quando a passagem para a ADRA esta não ficou com toda a 

responsabilidade de rede, reparações, manutenção e novas instalações? -----------------------------  

 ----------- Na página 15, disse que novamente lembrava que no pólo escolar nascente, Silveiro, 

Giesta, Perrães e Rêgo, questionou se se confirma a data de abertura para Março como foi dito 

na última Assembleia? -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que lhe parece que a Rua Dr. Ângelo Graça vai ser requalificada, esperando 

que não passe o inverno. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- JORGE GRANGEIA -  disse que relativamente ao assunto das Atividades da Câmara 

Municipal, dirigindo-se ao Presidente da Câmara disse que no ano anterior alertou e sugeriu 

que em relação ás estrada do concelho em diversas freguesias se encontravam deterioradas, 

com falta de pavimentação e que de facto necessitavam de requalificação. ---------------------------  

 ----------- Disse que o Presidente da Câmara lhe tinha respondido que iam ser lançados três 

grandes concursos, até ao final do mandato, mas de facto foi lançado um primeiro pequeno, o 

segundo referiu que a freguesia de Bustos iria ser a grande beneficiada e de facto apareceram 

apenas duas pequenas intervenções. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Lembrou que  na última Assembleia voltou a questionar o Presidente da Câmara sobre 

o assunto, dizendo que seria ótimo que as ruas de Bustos fossem requalificadas até ao final do 

seu mandato, o qual lhe respondeu “que nunca disse em nenhuma reunião de Assembleia e o 

ótimo é que seriam arranjadas até ao final do corrente ano”. -----------------------------------------------        

 ----------- Disse que se pode constatar que as ruas não foram requalificadas. -------------------------  

 ----------- Referiu que desde que é Membro da presente Assembleia e quando olha para as 

atividades da Câmara no que se refere a obras e requalificações de facto vê que estão aí as 

grandes opções para o concelho de Oliveira do Bairro. ------------------------------------------------------  

 ----------- Lembrou ainda, que foi dito que as freguesias do concelho de Oliveira do Bairro 

andavam a diferentes velocidades e de facto no que se refere ás atividades da Câmara 

Municipal em relação a obras de requalificação, se vê onde é investido o dinheiro das receitas 

atrevendo-se a dizer que em todos os relatórios de atividades que analisou, 80% a 85% são 

investidos em 3 freguesias, ficando entre 10% a 15% para as restantes. -------------------------------  

 ----------- Acrescentou que era essa a realidade das atividades e o espelho fiel do que é feito no 

concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Câmara disse que o seu critério e as suas opções tem 

que ser para todos e para todas as freguesias. -----------------------------------------------------------------  
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 ----------- O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

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

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

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

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

Assembleia Jorge Grangeia, lançou o repto para que o Membro da Assembleia comprove 

documentadamente que nos dois últimos mandatos as percentagens que foram referidas sobre 

os critérios e os investimentos das freguesias, retirando as obras de índole municipal que 

embora estejam fisicamente numa freguesia, satisfazem todo o concelho. -----------------------------  

 ----------- Disse ter dúvidas que tenha dito que com certeza absoluta, os arruamentos de Bustos 

seriam asfaltados no corrente ano, pode ter dito que tentaria fazer com que assim acontecesse, 

mas o que tem garantido sempre e fa-lo-á é que o concurso de asfalto após o que está a 

decorrer contempla, ai sim não 15% das três freguesias mas 80% ou 90% só para Bustos. ------  

 ----------- Relativamente ás questões levantadas pelo Membro André Chambel, disse que depois 

da reunião com o Presidente das Estradas de Portugal, obteve resposta da parte do mesmo 

que acolheu a ideia, ou seja não a excluiu e disse que seria conveniente a Câmara dirigir-se ao 

INIR, assim foi feito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou ainda que o INIR, em várias conversações que tem tido consigo referiu que 

também queria envolver diretamente a BRISA e bem porque nenhuma intervenção será feita 

sem a concordância das entidades referidas, estando portanto tudo em discussão. -----------------  

 ----------- Disse que a resposta se se está mais longe ou mais perto, como se está a dar passos 

quer acreditar que se está mais perto, pelo menos é essa a sua convicção. ---------------------------  

 ----------- Sobre a questão da revisão do PDM, disse que na presente data foi recebida uma 

carta do Presidente da Comissão de Coordenação da Revisão do PDM a convocar a Câmara 

Municipal, para uma reunião a decorrer na CCDR a 9 de Janeiro de 2013, precisamente para 
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dar seguimento, tendo a convocatória uma série de pontos agendados, esperando que se tudo 

estiver conforme, se possa em breve entrar em discussão publica. --------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Membro da Assembleia Vitor Loureiro, disse que colocou uma questão 

pertinente e de facto a responsabilidade da água é da ADRA e a reposição também. --------------  

 ----------- Esclareceu que consta da empreitada asfaltar-se a Rua C+S, sabendo-se que tem 

existido uma série de roturas, não fazendo sentido a Câmara asfaltar e passados meia dúzia de 

dias a ADRA voltar a abrir buracos para reparar alguma rotura. -------------------------------------------  

 ----------- Informou que em acordo com a ADRA no sentido de esta entidade refazer toda a 

infraestrutura da rede de águas naquela rua, tendo concordado mas face aos orçamentos não o 

poderiam fazer em tempo útil, ou seja até ao final do ano corrente, disponibilizando-se para 

pagarem em obras por protocolo. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou assim que a Câmara avança com as obras com vista a ser mais célere, 

foi assinado o protocolo e eles pagam á Câmara no mesmo tempo que a Câmara há-de pagar 

ao empreiteiro, no valor equivalente. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á questão do pólo escolar Oiã nascente, disse que tinha referido o mês 

de Março mantendo a resposta, o objetivo é que no início do 3º período escolar, as aulas 

passem para o novo pólo escolar referido. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a Rua Ângelo Graça, confirma que consta de empreitadas e será feita 

esperando que em breve. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á intervenção do Membro da Assembleia Carlos Viegas, agradeceu a 

intervenção que fez. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão das passadeiras no Porto Clérigo, disse que concordava com o que 

foi dito e estava a ser estudado carecendo de algum cuidado. ---------------------------------------------  

 ----------- Quanto ao parque infantil, disse que já tinha feito referência ao mesmo numa 
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intervenção anterior, não acrescentando mais nada. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Confirmou que os arranjos estão a decorrer junto á Casa do Povo e á Escola de Artes.  

 ----------- Relativamente ás questões colocadas sobre a escola Dr. Acácio Azevedo e a escola 

C+S de Oiã, esclareceu que nesta ultima, foi feita uma candidatura á ampliação, remodelação e 

um pavilhão e este não foi considerado ilegível no quadro de candidatura, continua-se com 

atenção para voltar a colocar a candidatura logo que abra uma vertente que possa contemplar 

a ilegibilidade do pavilhão da escola C+S de Oiã. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto á escola Dr. Acácio Azevedo de Oliveira do Bairro disse que o projeto estava a 

concurso, houve pareceres diferentes de várias entidades que exigiu algumas reformulações, 

há a garantia de ilegibilidade e de financiamento, pensa que na próxima reunião de Câmara se 

anule o concurso que está ativo, tudo está devidamente tratado com o + Centro do QREN para 

garantia das verbas, que após operação limpeza do QREN, Oliveira do Bairro conseguiu 

manter todas elas intactas sem qualquer retirada de verbas contratualizadas para o concelho. --  

 ----------- Sobre as outras questões disse que não carecem resposta. -----------------------------------  

 ----------- Relativamente á intervenção do Presidente da Junta de Freguesia da Palhaça Manuel 

Martins, disse que todas as questões que colocou correspondem ao que tem acompanhado, 

concordando com o que disse sobre as coisas demorarem tempo demais. ----------------------------  

 ----------- Relativamente ao imenso rol de dúvidas do Membro da Assembleia Acácio Oliveira, 

em representação da bancada do PS, compreende porque como está em representação da 

bancada são dúvidas por três, tentando esclarecê-las todas. ----------------------------------------------  

 ----------- Sobre o porquê de no fim da Atividade Municipal haverem questões tão importantes 

como a Saúde a Segurança e a Justiça, esclarece que são tão importantes que poderiam não 

estar, porque não são obrigações municipais são de índole nacional desde há muitos anos, 

mas o interesse em mantê-las presentes é porque não se quer desistir das mesmas. --------------  
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 ----------- Informou que há pouco tempo em reunião com o Sr. Secretário de Estado da Justiça e 

em principio ficou pré-agendado uma visita ao concelho para o dia 16 de Janeiro do ano de 

2013, para se inteirar do que são as carências do concelho porque por vezes as pessoas estão 

á distância e a ver se números não têm noção da realidade, é melhor vir para o terreno. ----------  

 ----------- Acrescentou que o Tribunal de Família e Menores, que vai ter mais nove pessoas que 

não cabem lá, ver apesar de remodelado o edifício publico como funciona o tribunal com os 

juízes que existem, ver como funciona a conservatória, os julgados de paz, sendo mais um 

passo. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que esteve muito próximo, teve concurso aberto, empreitada, contrato, 

teve visto do Tribunal de Contas tendo também providências cautelares, fazendo parar o 

processo e se calhar por essas coisa não se tem hoje a obra. ---------------------------------------------  

 ----------- Referiu que a Atividade Municipal que subscreve e envia a todos os Membros da 

Assembleia Municipal é uma compilação daquilo que são informações dos vários chefes de 

departamento, chefes de divisão das várias áreas. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que tem por hábito de subscrever aquilo que neste caso o Prof. Rui, Chefe de 

Divisão do Desporto, chamou de ser um orgulho e não era para o ego do Presidente da 

Câmara era sim para o ego do Chefe de Divisão, porque quando se esforça e põe em marcha 

algumas coisas, subscreve o orgulho do referido chefe de divisão, fazendo-o com grande 

satisfação, achando de muito mau gosto troçar ou ironizar essas coisas. ------------------------------  

 ----------- Sobre a questão da CPCJ, disse ter vindo há pouco tempo um relatório anual, esteve 

presente em Assembleia e todos os Membros da Assembleia sabem que é essa a obrigação 

sendo esse o recato em que as coisas devem ser tratadas e não em cada informação. -----------  

 ----------- No que ao TOB diz respeito, disse que a resposta já foi dada não percebendo qual é a 

duvida. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre os apoios de Ação Social Escolar, disse que de facto eram bastantes e 



 

Sessão da Assembleia Municipal Ordinária de 14.12’12  58|183 

decorrem da aplicação rigorosa da lei e dos regulamentos, podendo ser consultado sempre que 

assim o entenderem, escalão A e B, totalidades, revisão de escalões, garantindo que há rigor, 

cumprimento e enquadramento legar de tudo. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a fruta escolar, concurso publico ou convite, esclareceu que quem estabelece 

as regras e os patamares a que tem que ser concurso publico, internacional, convites, ajustes 

diretos entre outros é a lei, e tudo o que está na Atividade Municipal e é feito na Câmara, 

garante que cumpre qualquer dos requisitos consoante os parâmetros que estão. ------------------  

 ----------- Disse que quando o Membro da Assembleia questionou se era mesmo assim convidar 

a empresa A e B é mesmo assim, a lei permite, podia-se convidar só uma empresa mas 

entendeu-se convidar duas. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente aos valores das refeições, esclareceu que os mesmos são, por 

concurso público pelo agrupamento e é o valor que está estipulado no contrato no caso da 

GERTAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou ainda que se tem privilegiado as crianças, sempre que possível para que as 

refeições sejam feitas nos pólos escolares e / ou servidas por funcionários de IPSS, porque tem 

total qualidade, dizem mais ao concelho, permitem um melhor resultado, apesar de ficar mais 

caro ao município, mas entende-se que é um valor bem entregue porque é a favor das crianças 

e fica assim o valor pago a favor das IPSS do concelho. ---------------------------------------------------- 

 ----------- Sobre candidaturas na página 14, disse que se fazem as candidaturas que o 

Executivo acha que se deve fazer, enquadrando-as todas ao máximo, porque a Câmara 

comparticipa o que as outras entidades não comparticipam, fazendo-o em muitas situações, 

não para cumprimento legal mas por querer.--------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente aos Leds, disse que os condutores olham para onde entendem, mas 

quem vai a conduzir deve olhar para a estrada e não para os Leds. -------------------------------------   

 ----------- Sobre a intervenção no parque de Oiã, valores e o quê, esclareceu que o valor foi 
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entre vinte a trinta mil euros sendo mais um passo em ordem ao parque ficar melhor e poder ter 

algum uso, foi casas de banho, pintura, vedação de uma parte que estava aberta de acesso, 

fazendo-se uma nova fase de iluminação e depois poder-se-á dar algum uso que não o 

estacionamento mas tudo o que for feito, será em ordem a que futuramente cumprir o objetivo 

inicial. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão dos maus cheiros junto ao LIDL, disse que a ADRA está 

sucessivamente avisada pela Câmara e as obras de complemento do que era o saneamento e 

estação elevatória de Oliveira do Bairro norte estão para ser concluídas muito em breve, 

esperando resolver de uma vez por todas este assunto. -----------------------------------------------------  

 ----------- Informou que Vagos, por pressão por escrito do Município de Oliveira do Bairro, 

assumiu, antes de se fazerem as obras, 50% da despesa como era legítimo, mas até á data 

ainda não pagou. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á frase “ás verbas exorbitantes pagas pela Alameda, e que havemos de 

saber as contas e depois sacar responsabilidades” disse que gostou muito do termo utilizado e 

estará disponível perante todos os munícipes em dizer todos os valores gastos e mostrá-los. ---  

 ----------- Acrescentou que foi com muita vontade, muita persistência e muito dinheiro de 

Bruxelas que se conseguiu angariar para o concelho que a obra está para poder ser usada por 

todos. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre o contrato de locação, agradeceu a lição de estudo que deu e o facto de ter lido 

a lei, informou que foi a forma mais económica que se entendeu, mais correta do ponto de vista 

social e no todo a mais justa para o casal que habitava numa casa amarela, junto ao Sr. dos 

Aflitos, que tinha uma hipoteca ao banco, foi decidido em reunião de Câmara pagar essa 

hipoteca, deitar a casa abaixo, comprar uma casa no lugar do Rêgo porque as pessoas eram 

dessa localidade, pagar a mesma, fazendo o contrato com o casal com um valor equivalente, 

ajustável ao valor que poderiam pagar, que pagarão até fazerem os 65 anos de idade, se 
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cumprirem tudo chegados a essa idade a casa é deles. -----------------------------------------------------    

 ----------- Referiu que não se deve ficar pegado aos termos de prédio rústico ou urbano, sabe-se 

que há muitos prédios rústicos inscritos nas matrizes dessa forma, que estão em lugares 

urbanos e que valem mais de que muitos urbanos, logo o valor que se paga não é por ser 

rústico ou urbano é face ao PDM em vigor pelo que é permitido construir, tendo os proprietários 

esse direito se assim o entenderem. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que dai o artigo 9.384 no valor de 130.000,00€ (cento e trinta mil euros), 

sendo um terreno onde foi implantada parte da rotunda do lado sul da Alameda, já executada, 

toda ela desviada do traçado normal e inicial e que toda essa zona é uma zona urbana, de 

acordo com o PDM. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu ainda, que se poderia adquirir só uma parte do terreno mas foi decidido 

adquirir todo o terreno, tendo sido pago a parte urbanizável a um valor diferente da parte 

rústica, tendo no entanto a garantia de que no futuro se possa ligar por estrada, contornando a 

Escola Secundária e ligar á Zona Desportiva.-------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á permuta família Lino Neves na página 8, junto ao Largo do Sr. dos 

Aflitos, esclareceu que depois de ter sido demolida a casa amarela, a Câmara ficou com um 

terreno urbano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que Oliveira do Bairro tem a ganhar com a ampliação do Largo do Sr. dos 

Aflitos, sendo que o terreno junto ao Largo pertence á família Lino Neves, que já tinha cedido 

uma série de metros graciosamente, mas para a ampliação do Largo seria necessário todo o 

terreno tendo sido feita a permuta, que está o mais transparente possível na Atividade 

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

 ----------- Relativamente aos contratos para a piscina, disse que eram contratos normais com 

colaboradores para as aulas na piscina. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto ao tempo de fidelização, disse que era o habitual pensando que seriam de três 
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anos. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre os adicionais aos contratos, disse que decorrem da lei e dificilmente haverá 

algum projeto de dimensão que não tenha, no decurso de execução da obra, um contrato 

adicional, basta diferenças de medição. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que há o caderno de encargos e existem as medições e ao abrigo dos 

antigos contratos e dos concursos públicos, como muitas dessas obras foram lançadas, a 

questão dos erros e omissões não ocorre numa fase prévia, logo é o normal. ------------------------  

 -----------  Agradeceu a simpatia, pelos parabéns relativos as rendas e sobretudo em relação á 

antiga cadeia de Oliveira do Bairro. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida foi pedido o uso da palavra por vários Membros, ao Presidente da Mesa 

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

 ----------- JORGE GRANGEIA – disse que pretendia prestar um esclarecimento, que na sua 

anterior intervenção quando se referiu ás Atividades da Câmara Municipal, nos pontos atrás 

descritos seriam desde que é Membro da Assembleia. ------------------------------------------------------   

 ----------- Disse que não teria que fazer o exercício para trás, mas fazia-o desde que é Membro 

da Assembleia e pelas suas contas, porque as atividades nesses pontos são o espelho fiel dos 

investimentos da Câmara Municipal para o concelho, não tendo nada contra as freguesias que 

ia enunciar referiu; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Unidade de 4º Grau de Notariado e Desenvolvimento Empresarial, compra e venda 

consegue-se visualizar 6 atividades no que se refere a compra de terrenos, sendo 5 para três 

freguesias e apenas 1 para as outras três, só com este pequeno exercício se verifica a 

desigualdade existente. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que não tem nada contra, pelo contrário porque é a favor do 

desenvolvimento, mas teria que haver equidade. --------------------------------------------------------------  
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 ----------- ACÁCIO OLIVEIRA – esclareceu que relativamente ao assunto da Gertal e das 

refeições que são servidas nas escolas pelas IPSS, disse que foi colocada a questão para se 

fazer um paralelismo entre o que é uma contratação de serviços por uma entidade externa e 

aquela que é fornecida pelas IPSS do concelho, para se saber se está bem equilibrado. ----------  

 ----------- Disse que houve duas questões a que o Sr. Presidente da Câmara não respondeu que 

foram;---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Na página 30, a questão do regime da fruta escolar, se necessita de concurso público, 

quem é o fornecedor e se é do concelho de Oliveira do Bairro. --------------------------------------------  

 ----------- A outra questão era se tem havido retorno na divulgação de ofertas de emprego junto 

das empresas concelhias. --------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Acrescentou que existindo um gabinete “Banco Municipal de Emprego”, a autarquia 

mostra-se interessada por esta matéria que é fundamental e muito importante nos dias de hoje, 

porque o desemprego começa a ser um problema social de grande relevância. ----------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO – disse ter ficado com dúvidas numa resposta dada pelo Sr. 

Presidente da Câmara, relativamente á Escola EB2,3 Dr. Peixinho em Oiã. ---------------------------  

 ----------- Disse que do que conseguiu perceber a candidatura não foi aprovada nos moldes em 

que foi apresentada, ou pelo menos só tinha sido aprovada parte da candidatura onde a parte 

do pavilhão não tinha sido contemplada. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou se mais tarde iria haver nova candidatura onde fosse contemplado o 

pavilhão, ou se se avançava com a parte da requalificação sem o pavilhão. ---------------------------  

 ----------- PEDRO CARVALHO – começou por dizer que em sua opinião, o ponto de vista do 

Membro da Assembleia Jorge Grangeia ter vindo medir a equidade entre freguesias, num 

período compreendido de Setembro a Dezembro, para si teve piada, não querendo faltar ao 

respeito a ninguém. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Esclareceu que o que o Sr. Presidente da Câmara tinha solicitado o exercício em 

relação aos últimos quatro ou oito anos, não em relação aos últimos três meses. -------------------  

 ----------- Disse ainda que se a equidade for medida só pelos últimos três meses, nunca se irá 

ter um valor correto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Lançou também o desafia para que se lancem dados efetivos, mas dos últimos oito 

anos e ai sim os dados serão concretos de todas as freguesias. ------------------------------------------  

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

SILVA OLIVEIRA – em resposta ao Membro Jorge Grangeia, relativamente á questão que foi 

levantada sobre medir as atividades realizadas em cada freguesia, esclareceu que a compra de 

quatro ou cinco terrenos num pequeno período de tempo, disse que não merece qualquer tipo 

de comentário. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

. ---------- Referiu que eram assuntos muito sérios que não despertam, no caso em concreto, 

nenhum tipo de resposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que o terreno que o Município comprou, para ser implantado o pólo escolar 

de Bustos, foi dos mais caros que a Câmara adquiriu para a implantação de qualquer pólo 

escolar.-  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á questão levantada pelo Membro da Assembleia Acácio Oliveira, disse 

que gosta de ser objetivo e claro, mas também gosta que da parte dos Membros da Assembleia 

haja esse cuidado, o que por vezes não acontece, fazendo com que as respostas por vezes 

sejam reativas em vez de proativas. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á questão da fruta escolar, disse que tinha falado no geral 

esclarecendo que todos os contratos ou todas as formas de adjudicação cumpriam a lei, 

incluindo o contrato da fruta escolar. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que compreende que algumas empresas do concelho gostariam de fornecer a 
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fruta escolar e também para o almoço de Natal dos funcionários, foram pedidos três 

orçamentos a restaurantes do concelho, variando os preços entre treze e vinte e qualquer coisa 

de euros, por pessoa. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que é normal que não fiquem satisfeitos quando são recusados os orçamentos, 

dizendo que se vai sempre ao mesmo, mas procura-se sempre o mais barato. -----------------------  

 ----------- Sobre a informação do retorno do emprego, esclareceu que era um serviço que a 

Câmara achou importante prestar, havendo uma interatividade relativamente grande, mas como 

toda a gente sabe que aparecerem ofertas de trabalho nos dias que correm não é fácil, não há 

empresas que peçam trabalhadores, com frequência. --------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á questão levantada pelo Membro da Assembleia Armando Humberto, 

disse ser pertinente passando a explicar mais uma vez. -----------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que havia o concurso + Centro e o apoio do QREN e por outro lado o que 

esse concurso obrigava era o concurso público. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que em tempo record, se conseguiu meter as duas escolas em concurso publico 

e submete-las as candidaturas e simultaneamente pedir os pareceres estes quando vieram 

exigiam que se mudasse algumas coisas nos projetos. ------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que a exigibilidade do valor que foi candidatada a escola de Oliveira do 

Bairro é aceitável, com um ou outro corte que sempre acontece, tendo garantido o 

financiamento em cerca de 85%, do que é o valor total do concurso. ------------------------------------  

 ----------- Disse que para Oiã como era uma empreitada único e o peso maior era do pavilhão, 

irá ter que se anular o concurso porque o pavilhão não foi aceite como elegível na candidatura, 

logo não se pode executar e avançar. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que ira ter que se terminar o concurso, vai ter que se separar ou não 

consoante o que vier do + Centro e estar na primeira linha para candidatar no que foi for mais 
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enquadrável possível. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente sobre a intervenção do Membro da Assembleia Pedro Carvalho, quis 

agradecer o complemento de informação que fez. ------------------------------------------------------------   

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

situação da Reorganização Administrativa Territorial Autárquica. ----------------------------------  

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

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

 ----------- Que todos sabiam qual o ponto da situação, na presente data, que é o de ter sido 

discutida no dia 6 do corrente mês a Lei 22/2012 e votada no dia 07 do corrente, em 

Assembleia da Republica em que para o concelho de Oliveira do Bairro o resultado foi da 

agregação das freguesias de Bustos, Mamarrosa e Troviscal. ---------------------------------------------  

 ----------- Referiu que já tinha dito publicamente reafirmando novamente, que lamentava o que 

considerava uma desconsideração da parte da Unidade Técnica, sem que a lei obrigasse, mas 

teria sido de bom tom que tivesse tido a consideração de enviar a todas as Assembleias 

Municipais a proposta que iria ser apresentada a discussão e votação em Assembleia da 

Republica, até porque a lei obriga a que de facto as freguesias sejam tratadas individualmente, 

na sua criação ou na sua destituição. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que perante os factos e a atitude, atrás mencionada, e como foi dito e publicado 

na comunicação social, só iria emitir opinião quando se falasse de situações concretas, com a 

aprovação da Lei em Assembleia da Republica. ---------------------------------------------------------------  

  ---------- Referiu que a partir desse momento como não poderia deixar de ser e sob o ponto de 

vista formal, houve a reunião da Comissão Permanente onde propôs a introdução do atual 

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

 ----------- Disse que enquanto Presidente da Assembleia Municipal, o que a função o obriga e 

permite é de facto trazer e tudo fazer para que todos os assuntos de interesse concelhio, sejam 
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discutidos, analisados, votados quantas vezes forem necessárias para que de facto resulte no 

melhor de todos os habitantes do concelho. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse também ter afirmado que todos podem falar muito, ao falar normalmente diz-se 

o que se tenciona ou não fazer, mas depois quando é precisam nem todos falam, acrescentou 

que iria guardar esse juízo para o final do processo, para ver nesse momento quem faz e quem 

diz que faz e não o faz. ------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Afirmou que cada um tem os seus condicionalismos e as suas limitações e em 

consciência deverá fazer o que for possível em defesa daquilo que foi jurado na tomada de 

posse, para os órgãos a que foi eleito. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que tem existido um trabalho, que não seria de todos, e calhar 

insuficiente, mas tem-se feito trabalho e desse trabalho foi dado conta numa reunião em 

relação á qual e á iniciativa muito louvável, deixando uma palavra de reconhecimento ao 

Presidente da Junta de Freguesia do Troviscal Adelino Cruz que promoveu sobre a sua 

responsabilidade na sede da junta de freguesia do Troviscal, uma reunião com os restantes 

Presidentes de Junta, com o Presidente da Câmara, consigo próprio, com os senhores 

Presidentes das Assembleias de Freguesias e com o Presidente da ANAFRE. -----------------------  

 ----------- Disse ter sido uma reunião onde o Presidente da ANAFRE fez várias explicações 

sobre o tema, apresentou de facto várias iniciativas e várias tomadas de posição sobre o que é 

o entendimento e o que a ANAFRE fez e vai continuar a fazer.--------------------------------------------  

 ----------- Foi também dito por todos que a solidariedade entre os autarcas do concelho nunca 

esteve nem está em questão, foi também aludido o consenso conseguido pelas forças 

partidárias presentes na Assembleia, PS, CDS e PSD. ------------------------------------------------------  

 ----------- Disse também ter ficado claro por parte do Presidente da Câmara toda a sua 

disponibilidade e dos serviços para colaborarem nas mais diversas situações possíveis e legais 

em relação a todas as iniciativas que as juntas de freguesia possam tomar. --------------------------  
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 ----------- Acrescentou que seria importante que todos saibam que há iniciativas que têm que 

partir das juntas de freguesia e são as pessoas que as representam que nos órgãos próprios as 

vão defender e representar. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que os processos jurídicos, agora designados por procedimento cautelar, têm 

que ser interpostos pelas juntas de freguesia. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que agendar este ponto na convocatória é para mais uma vez ficar claro 

que os autarcas do concelho de Oliveira do Bairro, continuam em luta pela manutenção das 

suas seis freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu de seguida a palavra ao Presidente da Câmara para dizer o que entender sobre a 

matéria em questão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SILVA OLIVEIRA – começou por dizer que ouviu atentamente o que foi dito, o que de alguma 

forma resume aquilo que foi sendo a realidade concelhia sobre a matéria em questão e até um 

pequeno resumo do que foi a reunião, organizada em boa hora, felicitando o Presidente da 

Junta de Freguesia do Troviscal pela iniciativa e pelo convite. ---------------------------------------------  

 ----------- Referiu que tendo sido feito um trabalho de auscultação e explicação junto das 

povoações e das freguesias em várias reuniões que foram realizadas culminando com a 

decisão na presente Assembleia, por unanimidade e aclamação de todos sem exceção, 

apostarem na manutenção do que é a divisão territorial do concelho de Oliveira do Bairro. -------  

 ----------- Acrescentou que não faria sentido, se até ao fim não for seguido esse mesmo 

caminho de que todas as forças partidárias presentes, tomarem medidas que partindo dos 

órgãos a quem primeiramente diz respeito, as Assembleias de Freguesia, mas da parte do 

Executivo Municipal aquilo que manifestou, foi total disponibilidade para apoiar com os 

conhecimentos e com o staff técnico que existe na câmara municipal, dar o apoio possível de 

informação, aconselhamento, orientação e tudo o que se julgar necessário. --------------------------  
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 ----------- Referiu que foi mais além e desde que enquadrado legalmente tudo fará para 

justificar, propor e defender algum apoio financeiro que vise pagar, se assim for entendido por 

várias entidades de freguesia, o apoio de algum advogado ou especialista em direito 

administrativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que haverá toda a disponibilidade para o apoio a esta luta da manutenção 

das seis freguesias do concelho de Oliveira do Bairro, porque conforme todos concordaram, 

“está bem assim” mas em simultâneo a lei vai correndo, não se sabendo se será promulgada 

ou não mas há que cada órgão em tempo útil e de uma forma cuidada trate aquilo a que cada 

um diz diretamente respeito. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – disse que como na Comissão Permanente em que um dos assuntos era 

especificamente o da Reforma Administrativa, houve propostas por parte dos lideres de 

bancada, fazendo todo o sentido e da máxima oportunidade, ouvi-los para de viva vós dizerem 

o que propuseram e do resultado final que se conseguiu. ---------------------------------------------------   

 ----------- De seguida deu o uso da palavra aos Membros da Assembleia líderes de Bancada. ---  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – colocou a questão de se estar a aproximar das 24:00, não 

sabendo se apresentaria a moção de censura ou se ficaria para a próxima reunião. 

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

SANTOS – questionou todos os presentes, uma vez que se iniciou este ponto da Ordem de 

Trabalhos se entendiam que se ultrapassa-se um pouco a hora terminando-se o ponto da 

Ordem de Trabalhos, ou se de facto era melhor interromper os trabalhos reiniciando os 

mesmos no dia 19 do corrente mês. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse achar pertinente o facto de se ter elementos do público presentes e por uma 

questão de respeito e consideração, se todos concordassem, avançava-se um pouco no tempo 

discutindo o assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – disse que gostaria de expressar a sua opinião relembrando que 

existe um regimento, sendo 24:00 disse que á 01:00 o assunto ainda não estaria todo discutido, 

sabendo da existência de várias intervenções. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse entender que se deve ter respeito pelo público mas também existem regras que 

tem que ser cumpridas. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – disse que se iria apresentar as propostas e a sua discussão, apreciação e 

comentários ficariam para dia 19 de Dezembro. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo havido concordância entre todos, avançou-se então para a apresentação das 

propostas dos líderes de bancada. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  ANDRÉ CHAMBEL – entregou a moção por escrito a qual se passa a transcrever na 

sua integra; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- “Moção ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativa á Reorganização Administrativa Territorial do Concelho de Oliveira do Bairro -  

 ----------- Considerando que, as assembleias de freguesia é o garante da presença do poder 

democrático e a entidade que representa a proximidade entre eleitos e eleitores. -------------------  

 ----------- São mesmo, em muitos casos, a única ligação das populações ao Estado; ---------------  

 ----------- Considerando que fazer uma reforma do mapa das freguesias que se funda 

exclusivamente em critérios numéricos e em desenhos de régua e esquadro é contraria a 

Constituição da Republica Portuguesa e dos direitos e deveres inalienáveis nela expressos; ----  

 ----------- Considerando que a Unidade Técnica para a Reorganização Administrativa do 

Território (UTRAT) emitiu em 2 de Novembro, a sua proposta de extinção por agregação das 

Freguesias de Bustos, Mamarrosa e Troviscal; -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando que, a proposta apresentada pela UTRAT faz tábua rasa da vontade 
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das populações, da sua história, das suas tradições e da posição firme e maioritária dos órgãos 

eleitos das Freguesias, que sem rodeios se opõem de forma determinada á extinção de 

qualquer das Freguesias do Concelho de Oliveira do Bairro, conforme decisão das Assembleias 

de Freguesia, da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal; ------------------------------------------  

 ----------- Considerando que, a proposta da UTRAT demonstra um desconhecimento e 

ignorância profunda da realidade das Freguesias do nosso Concelho, da sua importância para 

a vida de milhares de pessoas, do território e dos serviços prestados ás populações; --------------  

 ----------- Considerando que as Freguesias têm sido um exemplo de como o poder local de 

proximidade tem provido as populações perante a adversidade daqueles que por estarem 

distantes dos centros de decisão, outro interlocutor não têm, senão a Junta de Freguesia na 

resolução dos seus problemas, entendemos que, a decisão politica das opções das agregações 

das freguesias deve respeitar a vontade dos autarcas eleitos, que melhor conhecem a realidade 

local e as necessidades prementes e o interesse das suas populações; --------------------------------  

 ----------- Considerando a Carta Europeia da Autonomia Local, subscrita pelo Estado Português, 

e que diz especificamente no seu Artigo 5.9 que as autarquias locais devem ser consultadas 

previamente relativamente a qualquer alteração dos limites territoriais locais; -------------------------  

 ----------- A Assembleia Municipal repudia a decisão da Assembleia da Republica de agregar as 

Freguesias de Bustos, Mamarrosa e Troviscal, á revelia e desrespeitando a vontade expressa 

da população de todo o Concelho de Oliveira do Bairro, dos Órgãos Eleitos de todas as suas 

Freguesias, da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal. --------------------------------------------  

 ----------- Esta Moção, depois de votada e aprovado por esta Assembleia, deve ser enviada 

para: ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Presidente da Republica -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Presidente da Assembleia da Republica ----------------------------------------------------------  
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 ----------- A todos os Grupos Parlamentares da Assembleia da Republica ------------------------------  

 ----------- O Presidente do Tribunal Constitucional -------------------------------------------------------------  

 ----------- O Presidente do Supremo Tribunal Administrativo ------------------------------------------------  

 ----------- A UTRAT — Unidade Técnica para a Reorganização Administrativa do Território -------  

 ----------- A todas as Assembleias de Freguesia do Concelho de Oliveira do Bairro ------------------  

 ----------- A ANMP - Associação Nacional dos Municípios Portugueses ----------------------------------  

 ----------- A ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias -------------------------------------------------  

 ----------- Oliveira do Bairro, 14 de Dezembro de 2012” -------------------------------------------------------  

 ----------- Moção subscrita pelos lideres de bancada. ----------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO BARATA – informou que iria apresentar o documento e o mesmo resulta dos 

contributos das três bancadas, sendo subscrito pelos três líderes das respetivas bancadas. -----    

 ----------- Entregou a sua intervenção por escrito, a qual passo a transcrever na sua integra: -----  

 ----------- “Proposta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Enquanto Órgão Deliberativo e Representativo dos Munícipes de Oliveira do Bairro na 

defesa da vontade inequivocamente expressa pelas Assembleias de Freguesia e do Executivo, 

Municipal, em Reunião Extraordinária desta Assembleia Municipal, depois de um profundo e 

aberto debate com a população e com todos os representantes do poder autárquico deste 

Município, foi deliberado que: ----------------------------------------------------------------------------------------    

 ----------- i. No quadro das actuais competências e recursos colocados a 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 conceção de uma 

reorganização administrativa dos respectivos territórios e do reforço das suas competências 

assim como dos recursos colocados á sua disposição; sem uma real universalidade do esforço 
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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 á data de aprovação da presente proposta, esperando que a Assembleia da Republica 

se reveja nesta exposição. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apesar desta forte vontade expressa a Unidade Técnica para a Reorganização 

Administrativa do Território (UTRAT) emitiu em 2 de Novembro, a sua proposta de extinção por 

agregação das Freguesias de Bustos, Mamarrosa e Troviscal; --------------------------------------------  

 ----------- No passado dia 7 de Dezembro a Assembleia da Republica aprovou a proposta de 

agregação, dessas mesmas Freguesias. -------------------------------------------------------------------------    

 ----------- Tendo esta Assembleia conhecimento da vontade das Assembleias e Juntas de 

Freguesia do Concelho de Oliveira do Bairro em diligenciarem no sentido de defenderem os 

seus legítimos interesses e a vontade das suas populações no que se refere a Reorganização 

Administrativa e Territorial do Concelho de Oliveira do Bairro. ---------------------------------------------   

 ----------- Estando ainda conscientes da vontade assumida pelo Executivo Municipal de Oliveira 

do Bairro, de enveredar todos os esforços e meios no sentido de apoiar as Assembleias e 

Juntas de Freguesia nos seus intentos de manter inalterados os seus limites geográficos, o seu 

património histórico e social, assim como as suas estruturas de administração autárquica local.  

 -----------  A Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro, reconhecendo o mérito dessas 

iniciativas, entende dever associar-se ás Freguesias e ao Executivo Municipal no sentido de se 

solidarizar com essas vontades e exorta o Executivo Municipal no sentido de, pelos meios que 

estejam ao seu alcance e dentro do quadro das suas competências e recursos, prestar todo o 

apoio ao esforço desenvolvido pelas nossas Freguesias. ---------------------------------------------------  

 ----------- Com esta proposta, a Assembleia Municipal, pretende assumir uma posição clara e 
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inequívoca do seu comprometimento político e institucional com as posições e iniciativas das 

suas Freguesias e do Executivo Municipal, em coerência com as decisões emanadas por todos 

os Órgãos Autárquicos deste Município de Oliveira do Bairro. ---------------------------------------------  

 ----------- Oliveira do Bairro, 14 de Dezembro de 2012” -------------------------------------------------------  

 ----------- Assinado pelos três lideres de bancada. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente e de acordo com o previsto no Regimento da Assembleia Municipal de 

Oliveira do Bairro, os Trabalhos referentes à presente Sessão da Assembleia Municipal de 

catorze de dezembro de dois mil e doze, foram interrompidos, sendo novamente reatados em 

dezanove de dezembro de dois mil de doze, de acordo com o enunciado na Convocatória 

enviada a todos os Membros da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------

-------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------- Aos dezanove dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e doze, no Salão Nobre 

dos Paços do Concelho, realizou-se a segunda Reunião relativa à Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal, convocada para o dia catorze de dezembro do corrente ano, cuja Ordem 

de Trabalhos, já tinha sido previamente distribuída aquando da respectiva Convocatória: --------- 

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

secretariados por 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, Laura Sofia Pires, Lília Ana da Cruz Oliveira Martins 

Águas e Henrique Santiago Tomás. ------------------------------------------------------------------------------- 

----------- Eram dezanove horas e quarenta e cinco minutos, quando foi declarada aberta a 
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Sessão. ----------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – iniciou a sua intervenção, cumprimentando todos os presentes, tendo de seguida 

dado o uso da palavra ao Secretário Gilberto Rosa, a fim de que fossem verificadas as 

presenças dos Membros na presente Sessão.  -----------------------------------------------------------------  

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

Assembleia Municipal, MARIA JOÃO, ACÍLIO DIAS VAZ E GALA, MARISA PATO e MIRIAM 

ZULAI. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------O Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, GILBERTO ROSA informou que o 

Membro MARIA JOÃO, apresentou a sua justificação, sendo substituída pelo Membro 

FERNANDO HENRIQUES.-------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

SANTOS – agradeceu os votos de feliz Natal enviados pelos Presidentes de Junta de 

Freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu continuidade ao ponto da Ordem de Trabalhos 5.2 - Análise da situação da 

Reorganização Administrativa Territorial Autárquica. ---------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que foram apresentadas uma proposta e uma moção, pelos líderes de 

bancada do CDS e PSD, que a partir deste momento entraram em apreciação e discussão. -----  

 ----------- Solicitou assim a inscrição dos Membros da Assembleia que pretendessem intervir, 

sendo dado o uso da palavra aos interessados. ----------------------------------------------------------------  
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 ----------- ROSALINA FILIPE – disse que sobre o tema em questão começava por concordar e 

subscrever a tomada de posição proposta pela Comissão Permanente, querendo apenas tecer 

algumas considerações na qualidade de Troviscalense e como Membro da presente 

Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Entregou a sua intervenção por escrito, a qual se passa a transcrever na sua integra; -  

 ----------- “Começo por manifestar a minha concordância e apoio à tomada de posição e 

proposta apresentada pela Comissão permanente em relação a esta temática. Quero no 

entanto tecer algumas considerações sobre a aprovação da lei que pretende agregar as 

freguesias de Bustos, Mamarrosa e Troviscal , no Concelho de O. do Bairro. Depois de todo um 

processo rigoroso e empenhado com que todos os órgãos autárquicos do nosso concelho 

trataram este assunto, é revoltante que: --------------------------------------------------------------------------   

 ----------- 1º-A Unidade Técnica não se dignasse oficializar a decisão que tomou, 

desrespeitando toda uma população merecedora de consideração e elogio pelo modo como se 

envolveu no processo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2ºO governo e a maioria PSD e CDS que o apoia não tenham ainda discutido e 

aprovado o diploma que define as competências das freguesias e a nova lei das finanças 

locais. Só é certo que a lei eleitoral autárquica será igual, porque o CDS e PSD não chegaram a 

acordo. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3ºO governo não se dignou dar a cara para apresentar e defender a lei que promove a 

agregação das freguesias, certamente para evitar a manifestação marcada para esse dia,em 

frente à Assembleia da República e os muitos representantes do povo que enchiam as galerias. 

Foi o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim que apresentou e defendeu o projeto desta reforma, 

mas de uma forma brusca, desrespeitadora das Juntas e Assembleias de Freguesia deste País, 

tratando-os como descartáveis depois do serviço que têm prestado à comunidade que os 

elegeu, quase a custo zero. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Os Senhores deputados da maioria defenderam esta lei atirando as culpas para uma 

troica que nada tem a ver com esta opção. Esta lei é anti democrática, nomeadamente por 

considerar pronúncia só aqueles que estão a favor, pois , como no nosso caso, não sendo a 

favor, é considerada não pronúncia. Com receio dos manifestantes dentro e fora da 

Assembleia, os senhores deputados adiaram a votação para o dia seguinte. Na hora da 

votação alguns deputados, por exemplo os do Porto, entregam declarações de voto como se 

isso lhes lavasse a consciência. O povo que os elegeu cada vez questiona mais a sua utilidade, 

confia menos neles, percebe que mais importante que o povo que os elegeu é o seguidismo 

partidário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4ºDepois de todo o esforço conjunto, encontrando uma unanimidade de todas as 

Assembleias de Freguesia, Assembleia Municipal e Câmara Municipal, Oliveira do Bairro 

assiste a uma decisão, por razões quase infantis, à agregação de Bustos, Mamarrosa e 

Troviscal. Instala-se a desconfiança: porquê as tres freguesias com presidentes CDS ? Porque 

fica a Palhaça fora de qualquer agregação? Porquê, caso não haja acordo, a sede da nova 

junta é em Bustos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A população, sobretudo a mais idosa, sente-se desmoralizada, confusa, descrente de 

quem a governa, com receio de que agora lhes tirem a sua junta e depois os correios, a 

extenção de saúde e sabe-se lá que mais. Sentem-se a voltar ao passado e a perder os seus 

serviços de proximidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5ºSendo esta lei tão boa, porque é que o sr. Presidente da Comissão Técnica, 

também presidente da Assembleia Municipal de Coimbra, não convenceu os seus munícipes de 

que tudo isto é para benefício deles, que votaram pela não agregação.E o que dizer do Sr 

ministro Relvas, patrono desta lei, também ele presidente da Assembleia Municipal de Tomar, 

covardemente faltou à Assembleia que decidiu pela não agregação, não foi capaz de convencer 

os seus da justeza desta lei. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Se este processo for em frente, será criada uma comissão instaladora da nova 

freguesia, no entanto, o Sr. Presidente da ANMP, Dr. Fernando Ruas, declarou que esta 

associação decidiu não constituir essas comissões nos concelhos onde não houver 

concordância com a agregação. Gostaria de perguntar ao Sr. Presidente da Câmara que 

informações têm sobre este assunto? -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Finalmente, para terminar, gostaria ainda de referir que, se foi triste não ver o governo 

a defender a extinção de freguesias, mais chocante foi assistir, no dia da votação desta lei, que 

liquida com mais de 1000 cargos de elementos diretamente eleitos, os que menos custam ao 

País, ouvir o Sr. Ministro Relvas apresentar o Projeto de criação das Comunidades 

Intermunicipais, no mínimo 20, com dirigentes pagos e nomeados que vão custar entre 3 a 6 

milhões de euros/ano. É uma janela aberta para a nomeação dos amigos que já não vão poder 

candidatar-se. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente, caros colegas, estamos todos no mesmo barco, temos que estar 

unidos na defesa do cumprimento da vontade das nossas populações e dizer aos presidentes 

das freguesias atingidas, nomeadamente ao do Troviscal, que estarei ao vosso lado em todas 

as iniciativas que decidirem tomar para contestar esta decisão.” ------------------------------------------   

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

SANTOS – disse querer fazer uma correção a uma afirmação que foi proferida pelo Membro da 

Assembleia Rosalina Filipe, que disse que quando surgiu o problema dos barreiros de Bustos e 

Palhaça, que era responsável o Eng. José Sócrates o que não é verdade. ----------------------------  

 ----------- Informou que a Ministra do ambiente era a Dr.ª Teresa Patricia Gouveia, com quem se 

teve uma reunião onde vários concidadãos do concelho tiveram oportunidade de intervir, 

manifestar e defender claramente aquela que era a posição do povo de Oliveira do Bairro. ------  

 ----------- De seguida foi dado o uso da palavra ao Membro da Assembleia Sérgio Pelicano. -----  

 ----------- SERGIO PELICANO – começou por dizer que já estava pronto para retificar a 
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intervenção do Membro da Assembleia Rosalina Filipe, no ponto que foi retificado pelo 

Presidente da Assembleia, mas que haveria mais pontos a corrigir o que faria mais á frente na 

sua intervenção.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Entregou a sua intervenção por escrito, a qual passo a transcrever na sua integra; -----  

 ----------- “Já tivemos a oportunidade de ouvir, nesta Sessão e nesta Assembleia o desalento 

das populações e dos eleitos locais com a decisão recente do parlamento português 

relativamente a Agregação de Freguesias. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- É certo e compreendido por todos que a UTRAT e consequentemente os Srs. 

Deputados fizeram tábua rasa dos nossos argumentos, das nossas decisões. -----------------------  

 ----------- Este é o tempo de unir esforços e sinergias para que nenhum de nós atire a toaIha ao 

chão. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Com este documento daremos uma vez mais uma prova inequívoca que os órgãos 

municipais, Câmara e Assembleia, estão disponíveis no que estiver no seu quadro de 

competências para tudo fazer em prol da manutenção dos limites territoriais do concelho de 

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

 ----------- Sr. Presidente da Câmara Municipal, saúdo-o por mais uma vez e de forma atempada 

se ter associado a esta causa. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Parabéns pela sua Pró Atividade. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Hoje recordo uma expressão que foi dita numa Assembleia anterior e passo a citar: ---  

 ----------- "Quando vier a decisão definitiva, certamente não será a desejada pela população do 

concelho, todos terão a responsabilidade do seu ato, a culpa neste caso não pode morrer 

solteira, e se agora estão em uníssono a dizer não á agregação, depois também terão de estar 

seja qual for a decisão” ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Fim de citação -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Este é o momento de nenhuma Bancada, de nenhum partido vir a praça pública 

reclamar a sua liderança neste processo este é o momento para que ninguém fique de fora. ----  

 ----------- O tempo é de ação, de trabalho, de dedicação, de meter pés ao caminho e juntos 

definirmos o que melhor queremos para Oliveira do Bairro. -------------------------------------------------  

 ----------- A resposta a esta questão nunca pode ser uma dúvida, mas antes sim uma certeza, 

mas que esta certeza não seja escudada em radicalismos. -------------------------------------------------  

 ----------- Por outro lado, temos de catapultar estes nossos atos um pouco mais á frente e não 

reduzir esta nossa ação ao dia que hoje vivemos. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Já se ouve pela voz de representantes de alguns responsáveis de partidos políticos a 

nível nacional que a fusão de Municípios tem de estar pronta antes das autárquicas de 2017. ---  

 ----------- Convido aqueles que habitualmente olham para os municípios vizinhos, que olhem 

com cuidado para o lado e ampliem aquilo que vivemos hoje neste assunto, para 2017. ----------  

 ----------- Não é preciso ser muito visionário para ver o que vai acontecer. -----------------------------  

 ----------- Este é o dia, o momento e a hora para que desde já se manifestem vontades, se 

ergam valores, pois só assim se conseguira obter os resultados pretendidos. ------------------------  

 ----------- Para finalizar e porque sei que estamos em início de um novo processo autárquico 

onde a excitação rouba espaço a razão, peço-vos que interiorizem o sentido de corpo de forma 

descomprometida, tal e qual nos é sugerido no Oliveira Informa de Dezembro. ----------------------  

 ----------- Que esta Ação seja de TODOS e PARA TODOS. -------------------------------------------------  

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

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – disse que na reunião de 07 de Setembro, reteve na sua 

memória uma declaração da colega Inês Pato, que disse e bem que todos tinham tomado a 

decisão de manter as freguesias, todos assumiram que deviam prosseguir a vontade 

percecionada, por parte dos munícipes de manter as seis freguesias e que se deveria evitar 
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após o que viesse, evitar de tirar partidos políticos. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que não queria imputar culpas a ninguém mas as freguesias que vão ser 

agregadas eram as do CDS, querendo apenas afirmar que tanto a sua bancada como o partido 

optaram por nesta altura não imputarem responsabilidades a ninguém. --------------------------------  

 ----------- Referiu que todos, partidos políticos, câmara municipal, as seis freguesias, deveriam 

fazer o máximo possível para que o que está proposto, prognosticado e que dentro de pouco 

tempo, infelizmente promulgado, não aconteça devendo ser essa a atuação.  ------------------------  

 ----------- Disse que quando ouviu referências a votações na Assembleia da Republica, de 

bancadas de esquerda, direita sendo-lhe indiferente, não gostou, porque quem trouxe esta 

situação foi o PS, que agora diz ter votado contra e em sua opinião o ser do contra é mais fácil, 

o difícil é defender a posição. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que quando se fala do que foi a Assembleia da Republica e a votação na 

Assembleia da Republica e o que se tem que preparar e o que tem que se fazer são duas 

coisas incongruentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que tendo em conta a moção que foi apresentada e que será votada, tendo em 

conta a proposta que também foi apresentada e será votada e tendo em conta aquilo que se vai 

fazer, em sua opinião mais vale dizer ao Sr. Presidente da Câmara que esqueça aquilo que 

disse que ia fazer, esqueçam as juntas de freguesia, porque a concelhia do PS vai liderar o 

processo e vão consegui-lo. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que era exatamente isto, que a colega Inês Pato preconizou, atentou e avisou 

quando fez a declaração que fez. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que este não é o trabalho que têm que fazer, mas sim cingirem-se ao 

concelho de Oliveira do Bairro com seis freguesias, sejam elas PSD, PS ou CDS. ------------------  

 ----------- Referiu que a Assembleia Municipal era um órgão local onde é representado um 
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concelho, onde se devia lutar pela vontade das populações. -----------------------------------------------  

 ----------- ADELINO CRUZ -  começou por dizer que falar da agregação das freguesias para si 

não era fácil, porque deu dezenas de anos, pelo menos desde 1980, a trabalhar com algum 

esforço.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que pelas suas contas não deve ter dado prejuízo ao Governo, porque os 

presidentes da junta e seus executivos rondavam na ordem dos quatro mil euros por ano, no 

concelho todo e se calhar no futuro esse montante passará a ser por mês. ----------------------------  

 ----------- Disse que não aceita o parecer dado pelo Governo, pois a freguesia do Troviscal foi 

elevada da vila, assim como as outras duas freguesias, e se na altura tinha condições não 

percebe porque agora não as tem. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que também é a freguesia do concelho que mais dinheiro recebe do 

FEFE e não compreende qual é a razão porque tem que ser agregada. --------------------------------  

 ----------- Disse que se tivesse que falar da freguesia e do descontentamento do povo da sua 

freguesia, estaria a noite toda e não resolveria nada porque a decisão não está nas mãos da 

Assembleia Municipal mas sim na Assembleia da Republica. ----------------------------------------------  

 ----------- Afirmou que apesar disso todos têm que fazer pressão para que a proposta 

apresentada não seja aprovada, acrescentando que fará tudo o que estiver ao seu alcance 

assim, como tem conhecimento, também os colegas Presidentes da Junta de Freguesia que 

foram lesados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que iriam começar a trabalhar desde já de forma a impedir que a lei seja 

aprovada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Aproveitou para desejar um Bom Natal e um Feliz Ano para todos os presentes. --------  

 ----------- DUARTE NOVO – disse que ia dirigir-se particularmente aos seus colegas da 

Assembleia Municipal, querendo deixar algumas reflexões e preocupações. --------------------------  
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 ----------- Disse que como é do conhecimento a freguesia de Bustos tem vindo a ser 

massacrada de há um ano a esta parte, desde Setembro de 2011 que se fala em agregação e 

a freguesia de Bustos estava sempre a ser apontada. -------------------------------------------------------  

 -----------  Lembrou que várias vezes este foi um assunto que foi falado em Assembleia de 

Freguesia, os assuntos foram refletidos e muitas vezes debatido, não só com as forças vivas 

mas também com o povo, que muitos dos presentes tiveram oportunidade de ouvir. ---------------  

 ----------- Relembrou a todos qual foi a reação do povo, quando foi dito que a freguesia de 

Bustos tinha todas as condições para se manter tal qual está e é isso que defende, a reação do 

povo. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que se o povo entende se os representantes destes também entendem 

que a freguesia tem condições para se manter como está então deve-se lutar por isso. -----------  

 ----------- Disse que foi isso que aconteceu nas freguesias da Mamarrosa, Troviscal, Palhaça, 

Oiã e em Oliveira do Bairro, sendo igual para todos. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao que a Secretária da Mesa Inês Pato disse “que tinham de assumir o 

que fizeram”, disse que assume claramente, foi contra, continua a ser contra e está perante 

todos a assumir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Lembrou que os princípios da lei, seria aumentar as competências das juntas de 

freguesia, a proposta de lei 104 fala das novas competências das juntas de freguesia. ------------  

 ----------- Informou que folheou de trás para a frente, teve algum cuidado no enfoque ás 

competências das juntas de freguesia e conseguiu ver uma completamente nova que será zelar 

pela manutenção e substituição vertical não luminosa, disse ter ficado estupefacto porque foi 

prometido que iriam ter efetivamente mais competências, que iriam servir melhor a população, 

mas afinal vai-se ficar na mesma, disse terem sido enganados. -------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que no final da proposta, existe uma circunstância que refere os 
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protocolos da delegação de competências onde vem o protocolo de competências já existentes 

hoje, limpeza e tratamento de jardins, limpeza de valetas… tal qual o existente no município de 

Oliveira do Bairro, ou seja ficou tudo na mesma.  --------------------------------------------------------------  

  ---------- Relativamente á moção e á proposta apresentada, disse ter uma opinião que gostaria 

de referir, exprimiu que naturalmente apoia a moção. --------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a proposta disse que já discutiram e falaram entre si, as três juntas de 

Freguesia que se têm reunido estando devidamente mandatadas pelas respetivas Assembleias 

de Freguesia, porque estão a fazer a vontade do que foi expresso em Julho e que voltou a ser 

reiterado quando todos os Membros das Assembleias de Freguesia, votaram em manter e lutar 

até á exaustão por todos os meios que estivessem ao seu alcance, sem entrarem em 

radicalismos e euforismos. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que se os Presidentes de Junta têm, esta vontade expressa das suas 

populações, incentivada pelos seus Membros de Assembleia de Freguesia, então tudo farão 

como já foi referido, mas gostaria de ter dos Membros da Assembleia Municipal o empenho e a 

dedicação, não querendo só solidariedade. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Afirmou que na sua vida profissional, muitas vezes é obrigado e emitir, a formular e a 

pedir pareceres e não diz ás pessoas que “se precisarem de qualquer coisa depois digam”, faz 

o que for necessário e muitos assuntos são resolvidos porque se oferece para ajudar, porque 

tem vontade de resolver. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Membro Rosalina Filipe, disse que não ia discutir questões políticas 

mas de facto quando foi a situação dos aterros sanitários que se destinavam a Bustos e 

Palhaça, tinha na altura 17 anos de idade e lembrava-se de tudo o que foi feito, mas o facto é 

que as pessoas se juntaram e lutaram todas de todo o concelho. ----------------------------------------  

 ----------- Lembrou que a causa era o concelho e em sua opinião esta atitude transforma o 

concelho e se na presente Assembleia de forma unânime se disser não, então de forma 
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unânime se deve lutar para que as seis freguesias se mantenham, não existindo partidos mas 

sim a vontade do povo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- LUIS CARVALHO – começou por dizer que comunga com a opinião do seu colega, 

Presidente da Junta de Freguesia de Bustos Duarte Novo. -------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que a freguesia da Mamarrosa está convicta e está contra a esta 

agregação que acham estar a ser imposta de uma forma menos correta, sendo a freguesia 

mais antiga e com mais historial e tudo isso está a ser tirado, que com esta lei deixarão de ser 

uma freguesia e uma vila para passarem a ser mais um lugar do concelho de Oliveira do Bairro. 

 ----------- Referiu que o seu receio com esta agregação é que no presente são as freguesias e 

no futuro será o quê, as escolas, os municípios, os centros de saúde o que é que estes 

senhores querem mais? -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que a freguesia da Mamarrosa era contra este processo que lhes está a ser 

imposto, quase que há força e diziam na comunicação que esta nova lei servia para reduzir 

custos.--  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que no jornal de notícias de hoje imprimiu uma notícia que vem dizer que “para 

reduzir despesa o Presidente de Junta de Castelo de Neiva, PSD, abandona o cargo para voltar 

a emigrar devido á crise”, em tom irónico disse que possivelmente este Presidente de Junta 

ganhava de mais no posto que ocupava e então vai emigrar para que não dê mais despesas ao 

País. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apelou a que todas as Juntas de Freguesia de impusessem e dissessem que basta 

que imponham as coisas sem terem a sensibilidade do terreno e por aquilo a que os munícipes 

vão passar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO BARATA -  disse que depois de ouvir algumas intervenções, decidiu dar um 

titulo a esta sua intervenção “Eu sei o que assinaste em Maio passado”. -------------------------------  
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 ----------- Disse que como sabe iria ler um pouco; --------------------------------------------------------------  

 ----------- “Memorando de Entendimento .3.44-------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reorganizar a estrutura da Administração Local, existem atualmente 308 municípios e 

4259 freguesias até Junho de 2012, o governo desenvolverá um plano de consolidação para 

reorganizar e reduzir significativamente o número destas entidades.”, fim de citação. --------------  

 ----------- Disse que sobre a Reorganização Administrativa, participaram ativamente na 

elaboração dos documentos apresentados á Mesa e que obviamente se revêem no seu 

conteúdo, em ambos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que por ter sido o resultado de uma negociação era óbvio que existirão 

aspetos que entendem poder ter ido mais longe e outros que se ficou um pouco aquém, mas 

revêem-se em tudo o que tais propostas afirmam, assumindo sempre uma premissa 

fundamental, mais importante que as questões político-partidárias, mais importante que as 

posições e convicções pessoais, estava o valor maior da defesa da vontade e interesse da 

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

 ----------- Afirmou que lutaram sempre e até ao limite, pela garantia de um outro pressuposto 

basilar, a melhor forma de defender a vontade da população, era conseguir uma posição 

institucional e politica desta Assembleia que fosse unânime e foi ai que residiu a força nesta 

matéria e foi ai que foram concentradas as vontades. --------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que nunca ninguém ouviu acusações a qualquer partido sobre qualquer 

matéria que disse-se respeito a esta questão, podendo tê-lo feito, mas não o fizeram, porque se 

é verdade que o PSD e o CDS têm responsabilidade nesta matéria, não seria menos verdade 

dizer que o PS tem também culpa e responsabilidade neste assunto. -----------------------------------  

 ----------- Acrescentou que nesta Assembleia Municipal, são o partido com maioria absoluta no 

presente órgão e souberam sempre aceitar e ceder ás pretensões, sugestões e condições dos 

outros dois partidos, como aconteceu também em sentido contrário. ------------------------------------  
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 ----------- Referiu que qualquer posição diferente da que atrás referiu seria inaceitável.-------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Membro Rosalina Filipe, disse estarem todos no mesmo barco nos 

méritos e nas culpas e concorda que têm que estar todos unidos, mas pela intervenção feita 

pelo PS em sua opinião, nada contribuiu para a união. ------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que para alguns, foi importante o facto de terem partido em primeiro, mas para o 

PSD e para outros próximos o importante o fundamental foi sempre chegarem juntos. -------------  

 ----------- Disse que para si e para o partido que lidera o importante vai continuar a ser isso, 

juntos é que devem permanecer sobre esta matéria. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que sabem sempre assumir as suas responsabilidades, não fugirão, 

como nunca fugiram e não se aproveitarão de coisa nenhuma, foram chamados a tomar 

posição, estudaram ouviram e trabalharam, poderiam ter feitos mais? Talvez pudessem ter feito 

diferente ou até pudessem ter feito melhor, mas deram a cara, assumiram a frente da discussão 

e da luta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Lembrou que estiveram no terreno e tentaram por todos os meios ao alcance alterar o 

rumo dos acontecimentos, numa frase disse que defenderam clara e inequivocamente os 

interesses da população, manter as seis freguesias exatamente como estão. ------------------------  

 ----------- Disse que atualmente, quer se queira ou não, é um assunto que está fora do âmbito 

das nossas competências mas não das nossas responsabilidades e não da nossa capacidade 

de luta. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que atualmente o que muda é que são as Assembleias de Freguesia a 

assumirem a dianteira desta luta, á Assembleia Municipal compete estar ao lado das 

Assembleias de Freguesia e assumir politica e institucionalmente o compromisso e 

disponibilidade para com a lutas destas, tão somente porque essa é também a luta de todos. ---  

 ----------- JORGE GRANGEIA -  disse ter ficado estupefacto quando a Unidade Técnica decidiu 
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a Reorganização do concelho de Oliveira do Bairro, que depois foi ratificada em Assembleia da 

Republica. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que pela lei que apresentaram, não sabia em que critérios se basearam para 

fazerem esta reorganização porque os principais critérios que existiam eram que; ------------------  

 ----------- As freguesias com uma potencialidade agregadora deviam ser aquelas mais evoluídas 

e mais desenvolvidas mas de facto não foi assim que aconteceu. ----------------------------------------  

 ----------- Disse que se juntaram três freguesias predominantes ao longo dos mandatos, CDS 

uma questão meramente casual e quer pensar que a Unidade Técnica, tenha considerado que 

era o melhor para o concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que como Membro da Assembleia Municipal, esteve em várias sessões de 

esclarecimento, foi debatido muitas vezes na Assembleia Municipal e aquilo que ficou assumido 

era que se pronunciassem para manter o concelho de Oliveira do Bairro com as seis freguesias 

como estão, estando bem geridas e totalmente integradas há bastantes anos. -----------------------  

 ----------- Lembrou que em todas as reuniões, neste hemiciclo ou noutros locais em reuniões de 

esclarecimento, nas juntas de freguesia, foi ouvido por todos o descontentamento da população 

por esta agregação ou qualquer tipo de unificação e foi visto também que os pareceres das 

Assembleias de Freguesia, eram todos solidários uns com os outros. -----------------------------------  

 ----------- Disse que agora era tempo de todas as freguesias mostrarem a solidariedade umas 

com as outras, apesar de serem três freguesias a serem unificadas em sua opinião deveriam 

ser as seis freguesias a tomarem uma posição legal para fazer frente ao que estão a impor e 

isso é solidariedade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que nessas reuniões ouviu Membros do Executivo Municipal, que também 

estavam contra á agregação das freguesias, que iriam apoiar, que iriam dizer e fazer. -------------  

  ---------- Relembrou que nesta Assembleia quando todos se pronunciaram para manter o 
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concelho com está, existiu um parecer da Câmara Municipal a dizer que pretendia que o 

concelho se mantivesse. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que em sua opinião não deveria ser só solidariedade, devem todos os órgãos 

que representam o concelho tomarem uma atitude em tudo o que a lei permitir para defender a 

causa das freguesias, de forma a honrar o compromisso feito. --------------------------------------------  

 ----------- Alertou para que se a luta não fosse profícua deverão pensar as Assembleias de 

Freguesias e os Presidentes de Junta de Freguesia, em começar a tecer o caminho o 

entendimento e buscar alternativas para poderem gerir essa nova freguesia. -------------------------  

 ----------- Afirmou que primeiro se deve ir á luta, defender e tentar manter o concelho como está 

porque como alguém já disse, são as freguesias, as estações do correio, independentemente 

das freguesias serem unificadas, muitas delas já têm o seu fim destinado, não pela 

reorganização mas pela situação que o País atravessa. -----------------------------------------------------  

 ----------- Disse que a luta não é só pelas freguesias mas pelo futuro do concelho, porque se 

fizerem leis como a atual de régua e esquadro sem olharem se nos localizamos no litoral, no 

interior ou em grandes núcleos urbanos, o concelho de Oliveira do Bairro, poderá estar em 

perigo. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- MÁRCIO OLIVEIRA – disse que antes de ir ao assunto em discussão, não queria 

deixar de passar este momento para reportar ao Sr. Presidente da Assembleia, alguns elogios 

que recebeu e se comprometeu a endereçar, de pessoas que se têm mostrado interessadas no 

tema em discussão e que têm vindo ás Assembleias Municipais, ficando agradadas da forma 

como as Assembleias têm decorrido e se referiram ao seu papel enquanto líder deste plenário, 

com um comportamento exemplar. --------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS - agradeceu as palavras proferidas pelo Presidente da Junta de Freguesia de Oliveira 

do Bairro Márcio Oliveira, dando-lhe de seguida, novamente a palavra. --------------------------------  
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 ----------- MÁRCIO OLIVEIRA – sobre o tema da reforma administrativa, deu conhecimento que 

há algum tempo a ANAFRE disponibilizou uma informação jurídica no seu site, que teve o 

cuidado de imprimir e que irá deixar na Mesa para quem quiser analisar a mesma. -----------------  

 ----------- Disse que era pertinente e tinha a ver com o assunto que está em discussão, porque 

na primeira reunião da presente Assembleia Municipal, algumas pessoas do público falaram na 

possibilidade de recurso aos tribunais acionando os mecanismos legais ao dispor. -----------------  

 ----------- Acrescentou que o referido parecer da ANAFRE, vai de encontro a isso e esclarece 

que algumas freguesias já colocaram nos tribunais administrativos procedimentos cautelares, 

contra as deliberações/pronuncias das Assembleias Municipais sobre a agregação das 

freguesias nos diversos municípios, outras freguesias têm pretensão semelhante mas contra os 

pareceres emitidos pela Unidade Técnica para a Reorganização Administrativa do Território e 

assim neste âmbito, algumas freguesias cujo processo se encaminha para a agregação, da 

qual discordam solicitaram á ANAFRE, este apoio jurídico com o nome de procedimento 

cautelar a impor nos tribunais administrativos. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Contudo, a ANAFRE informa que nos processos de competência dos tribunais 

administrativos é obrigatória a constituição de advogados e a ANAFRE não tem capacidade ou 

competência para patrocinar juridicamente estas iniciativas, servindo apenas para prestar apoio 

informativo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informa ainda que a realização de minutas para procedimento cautelar não é viável 

nem recomendável por duas razões; ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1ª porque uma freguesia não pode impor a um advogado a redação de qualquer 

documento num procedimento ou ação em que este é mandatário e cujo trabalho intelectual e 

técnico deve ser exercido com total autonomia por parte deste profissional. ---------------------------  

 ----------- 2ª ainda que isso fosse possível, quanto ao conteúdo ele teria que ser totalmente 

diferente de um caso para outro, porque a realidade em análise seria diferente de freguesia 



 

Sessão da Assembleia Municipal Ordinária de 14.12’12  90|183 

para freguesia e cada caso é um caso. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Portanto não faria sentido a disponibilização de modelos de procedimentos genéricos 

pelo País. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou ainda que a invocação do direito violado e a sua prova a apresentar em 

tribunal tem de ser feito face ás circunstâncias de cada freguesia, constantes das deliberações 

e pareceres da Assembleia Municipal e da Unidade Técnica. ----------------------------------------------  

 ----------- De referir que podem ser invocadas duas causas possíveis de ilegalidade, e pelas 

quais se pode recorrer para tribunal; ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1ª Prende-se com a pronúncia das Assembleias Municipais sobre a Reorganização 

Administrativa, cuja convocatória não tenha cumprido a antecedência mínima exigida por lei, 

não é o caso de Oliveira do Bairro cuja Assembleia Municipal Extraordinária foi comunicada em 

tempo útil. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A outra possibilidade de se argumentar em tribunal é de que não estão cumpridos os 

critérios de classificação das freguesias e dos municípios e com isso a Reorganização ter sido 

mal feita em cada território.-------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que quem quiser recorrer em tribunal nesta fase, singir-se-á  a uma das duas 

razões atrás referidas, contudo a ANAFRE também alerta para o facto de que sendo a Reforma 

Administrativa um processo legislativo em curso, o eventual efeito útil dos procedimentos 

cautelares e ações perde-se-ão se a Assembleia da Republica entretanto aprovar a lei da 

agregação das freguesias, o que está previsto para o dia 21. ----------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que todos os presentes decidiram e aprovaram por unanimidade, uma 

unanimidade saudável muito desejável e a Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro não mudou 

de opinião porque Oliveira do Bairro apesar da freguesia de Oliveira do Bairro ter ficado de fora 

desta agregação de freguesias. -------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Recordou que no discurso que proferiu na Assembleia Municipal de 07 de Setembro, 

disse algo que ainda hoje é presente, passando a ler; -------------------------------------------------------  

 ----------- “Quero dizer ainda que o facto da Freguesia de Oliveira do Bairro se apresentar como 

potencialmente agregadora, nunca isso nos toldou o espirito ou nos permitiu ter uma posição de 

privilégio sobre qualquer uma das outras Freguesias. A reforma é má para agregados e 

agregadores e as Freguesias de Oiã, Palhaça, Bustos, Mamarrosa e Troviscal têm total 

solidariedade da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro e do seu Presidente. Aos outros 

Presidentes de Juntas quero dizer que esta é uma luta de todos e não só de alguns. Estamos 

todos no mesmo barco”. Fim de citação. -------------------------------------------------------------------------  

  ---------- Disse que muita coisa aconteceu depois dessa data, 07 de Setembro, e a sua opinião 

continua a mesma não tendo mudado nem um centímetro, continuando esta reforma uma má 

reforma, que prejudica todos os envolvidos. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Afirmou que a solidariedade do Presidente da Junta de Freguesia e da Assembleia de 

Freguesia de Oliveira do Bairro, para com as juntas que se sentem particularmente afetadas 

com esta reforma, continua a ser total e a disponibilidade para colaborar com o que for 

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

 ----------- Disse que na presente Assembleia, já tinha acontecido algo que o deixou muito 

preocupado, que foi a intervenção do Membro Rosalina Filipe, que em sua opinião não foi a 

melhor forma de abordar o assunto em questão.---------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que a unanimidade porque tanto lutaram, pode estar em causa o que seria 

mau para todos a começar pelas freguesias.--------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deixou um repto ao Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, para que 

conseguisse garantir a continuidade dos esforços para conseguir manter unanimidade das 

decisões que foram tomadas sobre o assunto, porque fora da Câmara Municipal há dois 

partidos que em Oliveira do Bairro são grandes e que vão ter o cuidado de explicar ás 
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populações, que um pequeno partido em Oliveira do Bairro está a tirar dividendos dos políticos 

nesta situação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que se os Membros do PS não se demarcarem da intervenção que o 

Membro Rosalina Filipe proferiu, será entendido pela presente Assembleia que esta é a posição 

do PS. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

a transcrever; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Começou por dizer que quer se goste ou não goste há uma verdade há um facto, que 

foi “contra a vontade de todos os órgão autárquicos do concelho de Oliveira do Bairro, contra a 

vontade das pessoas, contra toda a argumentação que foi produzida, o Governo e os 

Deputados do PSD e CDS fizeram aprovar uma lei, que se nada for alterado levará á 

agregação das Freguesias de Bustos, Mamarrosa e Troviscal.” -------------------------------------------  

 ----------- Disse que o Membro André Chambel, veio dizer que não se pode imputar 

responsabilidades a ninguém, mas em sua opinião era claro que se podia imputar 

responsabilidades e essas responsabilidades atribuiu-as aos Deputados que aprovaram a lei. --  

 ----------- Acrescentou que a lei foi aprovada porque o CDS e PSD têm a maioria na Assembleia 

da Republica e porque os Deputados não estão a representar as pessoas. ---------------------------  

 ----------- Disse ainda que foi falado no Memorando da Troika e o Membro Nuno Barata 

esclareceu o que diz nesse Memorando que fala em reorganizar a Administração Local e o que 

está a ser feito nada tem a ver com reorganizar mas racionalizar, em tornar o País mais 

competitivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Lembrou que o Presidente da Junta de Freguesia da Mamarrosa argumentou que com 

esta reorganização é difícil explicar que se vá poupar alguma coisa no concelho de Oliveira do 

Bairro e é isto que é importante questionar. ---------------------------------------------------------------------  
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 ----------- “Foi uma lei feita e cozinhada em Lisboa, pelo menos assim acredito, por pessoas que 

não percebem nada da realidade do nosso Concelho. -------------------------------------------------------  

 ----------- Por pessoas que nem se dignam a vir cá explicar o que é que se ganha com isto! ------   

 ----------- Porque aquilo que se perde todos nós o sentimos, é por isso que isto não é um 

problema, ou não deve ser apenas um problema das freguesias afetadas, este é um problema 

do nosso Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- E deve ser assumido como tal por todos. ------------------------------------------------------------   

 ----------- Por isso nós dizemos que a Câmara tem que estar na linha da frente deste processo 

de contestação, porque é a única forma de termos mais força. --------------------------------------------  

 ----------- Disse que para o PS, é uma questão política, não se faz politica nos tribunais e que 

existiam pessoas presentes nesta Assembleia que pretendem eliminar o debate político 

colocando o assunto num debate jurídico. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Afirmou que o partido apoia inequivocamente o Membro Rosalina Filipe e dirigindo-se 

ao Presidente da Junta de Oliveira do Bairro Márcio Oliveira disse que ia explicar a diferença 

entre unanimidade e unanimismo, passando a citar; ----------------------------------------------------------  

 ----------- “Unanimidade resulta da discussão e portanto da razão”, acrescentando que quanto a 

procurar soluções unânimes, todos podem contar com o PS e as propostas apresentadas foram 

todas aprovadas por todos, unanimemente havendo um esforço de todos os envolvidos para 

concordar com o teor das mesmas na sua integra. ------------------------------------------------------------  

 ----------- “Unanimismo resulta do seguidismo” acrescentou que não deviam contar com o PS 

para o unanimismo, disse que estavam presentes para fazer politica e iriam até ao fim a 

defender os interesses das populações. --------------------------------------------------------------------------      

 ----------- Disse perceber que os Membros do PSD e o CDS se sentem numa situação 

desconfortável, e que também não foram estes que votaram a lei e percebe até que tentaram 
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explicar a quem votou esta lei que não fazia sentido para o concelho de Oliveira do Bairro, mas 

continuou a afirmar que o debate politico tem que ser feito. ------------------------------------------------  

 ----------- “Por isso nós dizemos que é importante trazer cá as pessoas, trazer cá os deputados 

que aprovaram esta lei na generalidade e que a irão analisar na especialidade. ---------------------   

 ----------- Para que essas pessoas possam dizer o que é que o país ganha com a agregação 

destas três freguesias e nós lhe possamos dizer o que é que as pessoas perdem. ------------------  

 -----------  Para que desta troca de ideias se faça luz, e nós passemos pelo menos a perceber a 

lógica desta agregação. -----------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Ou então, para que eles possam perceber porque é que esta agregação não tem 

lógica nenhuma e deve ser revogada na votação na especialidade. -------------------------------------  

 ----------- E falam alguns em aproveitamento politico, mas haverá mais aproveitamento politico 

do que aqueles que antes das eleições se passeiam nas feiras e lugares dos nosso Concelho 

com os senhores deputados, e agora não têm a coragem de lhes dizer que é preciso vir ao 

terreno. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É urgente que a maioria que governa este país perceba que é preciso falar com as 

pessoas, é preciso explicar às pessoas, é preciso ouvir as pessoas, é preciso respeitar as 

pessoas. “ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que obviamente o PS vai votar favoravelmente as propostas porque se revê nas 

mesmas, e para o PS este é e deve ser um combate político. ---------------------------------------------  

  ---------- ACÁCIO OLIVEIRA – disse que foi chamado á atenção para intervir e já tinha tomado 

essa posição logo que ouviu falar diretamente para a sua colega de bancada o Membro 

Rosalina Filipe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que estava solidário com que a sua colega de bancada o Membro 

Rosalina Filipe disse na sua intervenção e reforçou que esta era uma questão política. -----------  
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 ----------- Referiu que era uma questão política por quem fez a lei e quem a promulgou, e que 

tem sido uma questão que tem sido falada há tanto tempo e a lutar para que seja resolvida uma 

questão concelhia que não agrada a ninguém nem tão pouco ao Presidente da Mesa da 

Assembleia que tem liderado de uma forma exemplar todo este processo. ----------------------------  

 ----------- Acrescentou que a Comissão Permanente que tem estado unida, não seria agora que 

se iria separar e nunca foi falado que há uma posição de um lado e uma posição do outro, fala-

se sim no que é melhor para o concelho que é a manutenção das seis freguesias tal como 

estão. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reafirmou que é uma questão política e quem fez a lei foi o atual Governo e a 

Coligação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que a concelhia do PS já tinha tomado uma atitude, já tinha escrito para os 

Deputados da Assembleia da Republica, já tinha sido lá colocada a posição do PS do concelho 

de Oliveira do Bairro, já se pronunciaram em sede da Assembleia da República. --------------------  

 ----------- Questionou se alguém já tinha feito o mesmo? -----------------------------------------------------  

 ----------- Chamou a isto atitude e disse que o que se tem ouvido é retórica, tem que se ir mais 

além do que estas conversas ficarem em ata. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Lembrou que desde o início todos se afirmaram defensores da manutenção das seis 

freguesias do concelho de Oliveira do Bairro, mas que não tem que ficar só por palavras tem 

que se passar a ação e ir á luta. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que não concorda quando alguém disse que foi mau o que o Membro Rosalina 

Filipe proferiu, mas em sua opinião mau é não seguir os passos do concelho vizinho, Anadia, 

em que o seu Presidente, professor Litério Marques que já foi aos órgãos de comunicação 

social, que esteve sempre á frente do que tem sido feito pela defesa das freguesias do 

concelho de Anadia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

Sessão da Assembleia Municipal Ordinária de 14.12’12  96|183 

 ----------- Apelou a todos que se fale sobre o assunto, que se discuta porque também é 

importante mas que todos tenham o bom senso de dar as mãos para tomarem uma atitude, um 

rumo e não colocar os Presidentes das Juntas de Freguesia á frente sem o apoio de todos os 

Membros da Assembleia Municipal e do Executivo Municipal. ---------------------------------------------  

 ----------- CARLOS VIEGAS – começou por dizer que também entende que este era um 

assunto político e não tanto um assunto jurídico e por isso deve ser discutido. -----------------------  

 ----------- Disse que hoje se está a discutir a Reorganização Administrativa com a respetiva 

diminuição de freguesias no concelho de Oliveira do Bairro por agregação, mas que talvez 

daqui a um ano e pouco, já com uma nova Assembleia Municipal se esteja aqui a discutir a 

agregação ou a redução de municípios. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que do que escutou há uns dias atrás num programa da TSF, sobre a 

Reorganização das Comunidades Intermunicipais, o Deputado do CDS/PP, Hélder Amaral 

referiu que a seguir ás autárquicas de 2013, ia avançar a segunda fase da redução das 

autarquias, focando precisamente a agregação de municípios. --------------------------------------------  

 ----------- Informou ainda que o Deputado Hélder Amaral tinha citado que em Portugal existem 

cerca de 60 (sessenta) municípios com menos de 5.000.00 (cinco mil) eleitores, não se 

conhecem ainda os parâmetros que irão ser estabelecidos mas é certo que as consequências 

do memorando também se irão fazer sentir nessa área. -----------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao assunto em questão e pelas intervenções já proferidas, disse que 

tem entendido que o PS se quer demarcar um pouco do assunto em apreciação que é a Lei 

20/2012 e as suas consequências e isso é bem visível pelas posições assumidas nesta 

Assembleia e noutros fóruns e também comunicadas á população através de diversos outdoors 

que dizem, e passou a citar; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Extinção / Fusão das freguesias sempre fomos contra”, fim de citação. --------------------  

 ----------- Questionou os Membros do PS presentes, de como é que tendo o PS assinado o 
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memorando que previa a redução de autarquias, como fariam se fossem governo, de que forma 

atuariam diante do compromisso? ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que era o que faltava explicar, não era só ser contra mas também era preciso 

explicar.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Lembrou que havia um compromisso que foi tomado sobre responsabilidade.------------        

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

SANTOS – disse que gostaria também de fazer uma intervenção, o que veio a acontecer de 

seguida.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que em sua opinião este processo da revisão, irá ter duas fases; --------------------  

 ----------- A primeira fase ainda não está concluída, como todos sabem só o estará quando o Sr. 

Presidente da Republica promulgar a Lei e ai a primeira parte do processo estará concluída. ----  

 ----------- Poderá ou não surgir a segunda fase, que poderá contemplar duas formas; 

 ----------- Uma será de forma jurídica; ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Uma outra de forma politica. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que a forma jurídica, como era do conhecimento de todos e pelo que se ia 

ouvindo e lendo através das providências cautelares e ou outros procedimentos jurídicos. -------  

 ----------- Da forma politica disse que era lógico que estavam a tratar de politica sendo 

indiscutível para todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que localmente já tinham feito parte do percurso e também unanimemente 

reconhecido por todos como tendo sido bem feita essa parte, restando apenas estar à altura e 

na segunda parte serem capazes de responder de igual forma. -------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que só o poderiam fazer se conseguissem que nessa segunda fase 

estivessem com a mesma atitude e a mesma disponibilidade demonstrada por todos na 
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primeira fase e todos sabem que a união é que faz a força. ------------------------------------------------  

 ----------- Disse que sem querer responder a reptos, está presente porque entende que é isso 

que faz sentido e pela sua parte sem qualquer equivoca disse ficar atento, procura responder 

pelos meios de que dispõem no sentido de tudo fazer para respeitar a opinião clara e 

inequívoca na sua interpretação e avaliação dos concidadãos, que é isso que importa e que 

defende em primeira instância. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que se orgulha e hoje mais do que nunca, de nunca ter sido designado 

de carreirista ou seguidista nunca na sua vida ter optado por essa via, sempre teve as suas 

ideias, os seus princípios e os seus valores e na defesa de tudo isso continua por esse 

percurso, ficando a aguardar calma e tranquilamente tudo o que for proposto, sugerido ou 

entendido para se poder defender da melhor forma os interesses da população. --------------------  

 ----------- Disse ainda não ser pessoa de estar ao lado nem atrás, é pessoa de serrar fileiras e 

dizer presente, foi dessa forma que esteve, no episódio hoje já citado, na altura em sede 

própria e na presença da Srª. Ministra na altura Teresa Patrício Gouveia, disse tudo aquilo o 

que era em defesa dos legítimos interesses dos munícipes de Oliveira do Bairro e Vagos na 

altura. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Contou que não se esquece, que quando a Srª. Ministra nos chamou de provincianos, 

para desgosto terá respondido que “tenho muito orgulho nisso e não é dessa forma que a Srª. 

Ministra me vai desmotivar ou desmobilizar antes pelo contrário”, acrescentou que assim foi 

sempre e é assim que neste processo saberá estar. ----------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida deu a palavra ao Presidente da Câmara Mário João Ferreira da Silva 

Oliveira.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SILVA OLIVEIRA – começou por dizer que reafirmava tudo quanto tinha dito sobre este tema 

na reunião anterior, dia 14 de dezembro. -------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Relativamente a algumas intervenções por parte do PS, disse concordar com algumas 

situações que tinham sido referidas sendo um facto, assim como era um facto que todos os 

órgãos do município tinham decidido por unanimidade e aclamação, sendo também um facto 

que após isso decidiram que qualquer que fossem os resultados estariam todos unidos e 

conscientes do que devia ser feito. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que o trabalho foi feito em tempo certo com qualidade elevada e com 

consenso, parecendo-lhe desadequado que quando 89% dos eleitos da presente Assembleia 

Municipal, que fizeram um grande esforço para retirarem algumas coisas e respeitarem a 

vontade de outros partidos, venha o PS dizer que por um lado concorda mas ao mesmo tempo 

demarcar-se. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Afirmou que todos se encontravam no fórum politico de Oliveira do Bairro, dirigindo-se 

aos Membros da Assembleia do PS, disse que quando era Governo o PS, por ter levado o País 

à ruína à banca rota e não ter dinheiro e pedir, … -------------------------------------------------------------  

  ---------- Acrescentou que também convidou Membros do Governo e Deputados do PS para 

virem ao concelho, ao qual foi aplaudido veementemente pelos Membros da Assembleia do PS, 

da mesma forma o faz hoje com os partidos que estão no Governo sendo uma obrigação 

institucional, e respeita porque se está em democracia e os 89% foram arrojados porque 

sabiam estar a votar numa coisa contra aqueles que têm menos percentagem, mas têm a 

maioria na Assembleia da Republica, isso foi assumido, foi arrojo, determinação, foi a melhor 

defesa das populações e toda a Assembleia sabe isso. -----------------------------------------------------  

 ----------- Disse que em sua opinião e sob a ação que o PS fez, seria melhor que depois de tudo 

o que se passou apelou a que abordassem previamente os outros partidos do concelho para 

serem tomadas ações conjuntas. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que era inequívoco que todos os fóruns, Assembleia Municipal, Executivo 

Municipal e Assembleias de Freguesia, estão todos com as populações e não é só o PS. --------  
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 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – questionou os membros presentes se pretendiam fazer uma segunda ronda de 

intervenções, dando de seguida o uso da palavra aos que assim o pretenderam. --------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – começou por dizer que tinha acabado de ler um documento, 

através da internet, no site do Expresso, que tinha a ver com a questão de coerências de 

tomadas de posição do PS da Assembleia da Republica, onde é afirmado que um destacado 

Membro do PS na Assembleia da Republica, tinha sido convidado para uma reunião no dia 31 

de janeiro do corrente ano, para lhe ser mostrada e explicada a Reforma Administrativa. ---------  

 ----------- Informou que o Deputado é o Sr. Mota Andrade e a dita reunião terá servido 

precisamente para colocar o PS, a par das propostas do Governo e nessa reunião o Governo e 

o grupo parlamentar do PSD demonstraram total abertura para uma solução que pudesse ser 

construída em conjunto com o PS, lê-se do esclarecimento por parte da secretaria de estado da 

administração local e reforma administrativa. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que segundo a mesma nota os parlamentares socialistas receberam no 

dia seguinte ao encontro, 01 de fevereiro um CD com a apresentação do projeto de proposta de 

lei e um conjunto de mapas e simulações da aplicação do projeto, tendo como objetivo que o 

grupo parlamentar do PS analisasse tudo com mais detalhe e devolvesse a iniciativa com 

propostas e contributos, o que como todos sabem não veio a acontecer. ------------------------------  

 ----------- Referiu que criticar é fácil, mas apresentar propostas, como tinha sido referido pelo 

Membro Carlos Viegas, já era mais complicado. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que na sua anterior intervenção se tinha esquecido de fazer uma referência á 

intervenção do Membro Rosalina Filipe, onde referiu que “…inclusivamente o Presidente da 

UTRAT é conhecido do colega André Chambel…”, esclareceu que não era sua conhecido, era 

primo do seu padrinho de batismo. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que se o Membro Rosalina Filipe estava a insinuar que pudesse ter alguma 
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influência ou não, espera que não, tanto mais que confidenciou em publico inclusivamente na 

Comissão Permanente que o próprio Presidente da UTRAT se afirmava contra a agregação ou 

extinção de freguesias. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que o que se está a tentar fazer valer aos Membros da Assembleia, ao 

público, ao Sr. Presidente da Câmara e seu Executivo é que o apoio prestado a partir deste 

momento não pode ser só de palavras. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse discordar quando foi afirmado que a competência deixou de ser nossa, em sua 

opinião a competência deve continuar a ser nossa, seja prática jurídica ou não, deve-se 

continuar a apoiar as Assembleias de Freguesia, Juntas de Freguesia e Câmara Municipal 

qualquer Membro ou qualquer munícipe que se mostre disponível para lutar contra a proposta e 

decisão, deve ter o apoio politico e jurídico. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Afirmou que este era um assunto que não era só político, porque a partir do momento 

em que for aprovado em Assembleia da Republica passa a ser um assunto puramente jurídico, 

tendo que ser dado todo o apoio politico também ás ações e intenções jurídicas por parte dos 

órgãos competentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á questão de retirar dividendos políticos ou não desta questão, disse 

não aceitar que possa ser feito neste momento, tanto mais que desde o início de todo o 

processo, foram passadas várias horas, dias, semanas a tentarem encontrar consensos para 

que fosse mostrado que era todo o Órgão, todo o espetro politico do concelho de Oliveira do 

Bairro que estava contra esta decisão. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que nesta altura deixar passar que poderá haver benefícios ou intenções 

de tirar benefícios políticos, para si era o pior que poderia ser dito.---------------------------------------  

 ----------- Disse que se tem que ter consciência que o País se encontra numa situação muito 

difícil, esta lei não foi a forma mais feliz de cumprir os preceitos do acordo do Memorando da 

Troika, e neste caso das freguesias uns estão a pagar por causa de outros. --------------------------  
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 ----------- NUNO BARATA – começou por dizer que queria apenas prestar alguns 

esclarecimentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á intervenção do líder de bancada do PS Armando Humberto, quando 

este sublinhou o seu texto onde tinha apresentado o excerto, de facto o que foi apresentado foi 

lido, não terá dito, provavelmente porque não era conveniente, tudo o que tinha lido, passando 

a completar a frase “….reduzir significativamente o numero dessas entidades…” . ------------------  

 ----------- Apelou a que o PS não fugisse com o rabo á seringa. -------------------------------------------  

 ----------- Questionou se alguém dos presentes tinha ouvido alguém do PSD ou do CDS/PP 

dizer que não reconheciam a responsabilidade que os respetivos partidos tinham sobre a 

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

 ----------- Afirmou que o que tinha ouvido assim como toda a gente foi o PS a apontar o dedo ao 

CDS/PP e ao PSD como culpados sobre a matéria, e disse ter esclarecido que “…meus 

senhores estão-se a esquecer que os senhores também têm responsabilidade sobre esta 

matéria…” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou novamente se isso era o contributo do PS para a construção do consenso. 

 ----------- Questionou ainda se não seria o aproveitamento político sobre esta matéria. -------------  

 ----------- Lembrou que o Membro Acácio Oliveira, tinha dito que o PS em Oliveira do Bairro foi o 

primeiro a tomar posição pública na comunicação social, disse que sobre essa matéria se 

houver taça é favor de ser entregue. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que não foi esclarecido porque é que foram os primeiros, tendo sido 

colocada a questão de que é que fizeram os outros lideres de bancada do concelho de Oliveira 

do Bairro, ao qual respondeu que o Presidente do PSD reuniu com os Presidentes do PS e do 

CDS/PP na tentativa de continuarem de forma consertada e unânime a defender a posição 

aprovada na Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Informou que nessa reunião o PS rompeu o consenso e por isso é que já está o 

comunicado do PS na comunicação social, acrescentado ironicamente que isto é contribuir para 

o consenso e para a unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou ainda que o Presidente do PS de Oliveira do Bairro teve o cuidado e a 

oportunidade numa sessão da Assembleia Municipal no período aberto ao publico vir dizer que 

os responsáveis políticos do concelho deviam tirar as respetivas consequências da decisão, em 

sua opinião disse também ser o contributo para o consenso, da unanimidade e também para a 

defesa intransigente dos superiores interesses da população do concelho de Oliveira do Bairro.  

 ----------- Esclareceu que o PSD não disse que não tinham culpa ou responsabilidades, em 

Oliveira do Bairro não têm culpa porque votaram contra, mas como fazem parte do Partido 

assumem a responsabilidade e a culpa, mas não aceita que o PS venha defender a causa da 

população, que todos o estão a fazer, e depois apontar o dedo aos outros dois partidos 

envolvidos no processo. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que o trabalho desenvolvido pelos Membros da Assembleia foi um trabalho 

de esforço, que não foi só falar, houve a disponibilidade dos três partidos da Assembleia para 

que todos contribuíssem de igual forma, não tendo as maiorias ou não sido colocadas em 

questão, todos os partidos valiam o mesmo, para que se chegasse a um consenso e quando foi 

apontado o dedo de forma menos feliz, talvez inconscientemente foi posto em causa o trabalho 

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

 ----------- JORGE GRANGEIA -  começou  por dizer que tinha pedido uma segunda intervenção 

na sequência do que ouviu dos seus colegas e membros da Assembleia do PS, nomeadamente 

os Membros Acácio Oliveira e Armando Humberto, quando disseram que de facto este é o sitio 

onde se fala e se debate a politica para o bem do concelho de Oliveira do Bairro. -------------------  

 ----------- Disse ter ficado admirado e abismado de como pode existir, depois de todos terem 

decidido unanimemente para defender de uma só voz a manutenção das seis freguesias do 
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concelho, vir alguém tentar tirar dividendos políticos, porque é o que entendeu das intervenções 

que ouviu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que não se pode ter uma opinião conforme a ocasião e em sua opinião a 

posição do CDS e do PSD foi pelo bem do concelho assumirem consequências politicas e isso 

é estar para com e com os interesses dos munícipes. --------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que como foi falado nesta Assembleia Municipal de politica Nacional, quis 

dar outro exemplo que quando o Sr. Eng. Sócrates, secretário do partido do PS era primeiro-

ministro e esteve um ano e meio para pedir um resgate, prejudicando enormemente, trazendo 

grandes consequências para o País. ------------------------------------------------------------------------------         

 ----------- Acrescentou que quando se viu forçado a negociar com uma troika, pediu o apoio 

político dos outros dois partidos políticos os quais não se importaram pelo bem do País de 

assumir a terem consequências politicas, mas em primeiro lugar estavam os interesses do 

País. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ser complicado a forma de estar do PS a nível Nacional de lançar a pedra e 

esconder a mão, porque não se pode negocial com uma entidade que vai emprestar dinheiro, 

onde se assume e se pede o apoio de outros dois partidos, que podem vir consequentemente a 

ser Governo, e que assumiram as suas responsabilidades, de facto é que o PS assinou em que 

iria reduzir significativamente entidades autárquicas. ---------------------------------------------------------  

 ----------- ROSALINA FILIPE -  começou por dizer que desde a sua ultima intervenção, estava 

na berlinda assim como o partido que representa, o PS. ----------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que o que fez na sua intervenção, não foi atacar nem por em causa de 

algum modo a posição da presente Assembleia Municipal, tendo reforçado que em Oliveira do 

Bairro o processo tinha sido exemplar tendo todos estado do mesmo lado. ----------------------------  

 ----------- Disse ter-se limitado a dizer aquilo que são factos, tendo assistido e se mais ninguém 

andava amargurado com o processo, a sua pessoa sentia-se muito amargurada com tudo o 
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que se passou com este processo a nível nacional. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que como está reformada tem tempo e teve o “azar” de assistir na íntegra á 

discussão da lei e depois da referida apresentação da nova lei das entidades supra municipais. 

 ----------- Assumiu que o PS tem culpas neste processo, mas o PS em Oliveira do Bairro 

defendeu muito claramente que era a favor de todas as agregações desde que as Assembleias 

de Freguesias o desejassem, querendo com isto responder ao Membro Carlos Viegas. -----------  

 ----------- Esclareceu que o que criticava na Lei e do que foi aprovado, era a agregação de 

freguesias sem a concordância das Assembleias de Freguesias como aconteceu no concelho 

de Oliveira do Bairro, tendo conhecimento que houve Assembleias de Freguesias noutros 

concelhos do País em que houve acordo para a agregação. -----------------------------------------------  

 ----------- Disse que estão todos no mesmo barco e nunca defendeu, nem o seu partido, que 

houvesse o partido A ou o B com maior peso que o outro, respeitando sempre a opinião dos 

outros, e tudo o que tinha dito na sua intervenção anterior foi conscientemente e de coração. --- 

 ----------- ARMANDO HUMBERTO – disse que aproveitava para esclarecer alguns reptos que 

foram lançados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Começando por responder ao Membro Carlos Viegas que questionou como é que 

fariam, disse que não sabia como é que fariam mas pode dizer como é que gostava que o 

Governo não tivesse feito. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que uma das formas que gostava que o Governo não tivesse feito a lei pelo 

“atacado”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que o Membro André Chambel tinha referido uma iniciativa do PCP para 

obrigar a Assembleia da Republica a votar agregação por agregação sendo, em sua opinião, o 

mínimo que se pede, estando-se a falar de freguesias com centenas de anos e questionou se 

os deputados não podiam perder um minuto a discutir assunto por assunto. --------------------------  

 ----------- Relativamente á intervenção do Sr. Presidente da Câmara, quando disse que “foram 
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arrojados”, questionou arrojados porquê? Por pensarem pela sua cabeça? ---------------------------  

 ----------- Acrescentou que já lá vai o tempo em que pensar pela sua cabeça e dizer o que se 

pensava. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que os Membros André Chambel e Nuno Barata relembraram os erros do PS, 

claro que o PS cometeu muitos erros, claro que o Eng.º José Sócrates cometeu muitos erros, 

mas a verdade é que sobre a presente Lei, o PS não teve qualquer responsabilidade, porque a 

única coisa que está no memorando é a redução significativa de freguesias não dizendo 

números e todo o memorando em si pressupõe que há uma racionalidade no sentido de o País 

ficar mais competitivo sendo essa a questão. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse não querer discutir politica nacional, mas sim fazer chegar a quem de direito que 

esta agregação para o Município de Oliveira do Bairro, não faz sentido porque não nos vai 

tornar mais competitivos nem vai reduzir custos, sendo isto claro para todos os presentes. ------  

 ----------- Disse ainda que não gostou da parte em que alguns Membros dos CDS e do PSD 

quiseram fazer dos Membros do PS parvos ou atrasados mentais, reforçando que a sua 

posição é muito clara entendendo que isto é um assunto político não tendo havido nenhuma 

questão de romper consensos, sendo estes construídos na base do diálogo, não permitindo 

que ninguém venha restringir a liberdade de expressão. ----------------------------------------------------  

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

SANTOS – deu o uso da palavra aos Membros abaixo mencionados, a seu pedido para pedir 

esclarecimentos, advertindo-os para que fosses sucintos e breves. --------------------------------------  

 ----------- JORGE GRANGEIA – pediu para ser esclarecido por parte do Sr. Presidente da 

Câmara, de que forma será dado o apoio ás Freguesias, se era com ações, se era formar uma 

comissão de apoio, com pareceres, ou seja qual será o tipo de apoio dado ás Freguesias. -------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – disse ter ouvido a expressão, por parte do líder de Bancada do 

PS de que “foi tentado fazer crer que a Bancada do CDS e do PSD tentaram fazer dos 
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Membros da Assembleia do PS de atrasados mentais”. -----------------------------------------------------  

 ----------- Questionou se realmente tinha sido isso que tinha entendido, porque se bem se 

recorda há umas sessões atrás, começou-se a falar das questões de responsabilidade do PS, 

CDS e PSD a nível do Governo e da crise, e a certa altura os Membros do PS começaram a 

tentar escovar a questão da politica nacional da politica local. ---------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO -  disse que o que tinha referido há pouco, parafraseando o 

Dr. Marques Mendes,  foi que alguns Membros da presente Assembleia parece que querem 

fazer a Bancada do PS de parvos ou de atrasados mentais, dizendo que obviamente a 

expressão era forte e não era para ser levada no sentido literal, acreditando que quando foi 

usada não o foi em sentido literal. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclarecendo que alguns Membros da presente Assembleia, do CDS e do PSD, 

querem passar a imagem, porque o PS diz aquilo que pensa, e pensa de forma diferente dos 

outros partidos no que diz respeito á ação a tomar, não no que diz respeito á questão da 

reorganização administrativa porque ai todos estão de acordo que é uma má solução, mas 

querem fazer crer que como pensam de forma diferente isso irá beliscar os interesses das 

freguesias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO BARATA -  disse que gostaria de esclarecer o líder de Bancada do PS que a 

Bancada do PSD tem grande consideração e respeito pelos três Membros que compõem a 

Bancada do PS e que nunca por um segundo acham nem tentam fazer dos Membros do PS de 

parvos ou de atrasados mentais, têm é que entender que os Membros do PSD não são 

“patinhos”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- INÊS PATO – começou por dizer que o Membro Armando Humberto teve presente em 

todos os debates / esclarecimentos que houve nas juntas de freguesia, e há pouco referiu que 

isto era um debate politico, disse que em sua opinião discordava porque tal como consta na ata 

de sete de setembro numa das intervenções do referido Membro este tinha dita, passou a ler; --  
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 ----------- “Dito isto, o Partido Socialista, e de resto em linha com aquilo que já anteriormente 

tinha anunciado, irá respeitar a vontade das pessoas, expressa através dos seus 

representantes nas diferentes Assembleias de Freguesia e só votará favoravelmente uma 

proposta que vá no sentido da manutenção das seis freguesias …” -------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que na freguesia do Troviscal, foi dito por um senhor que estava presente 

“vão-se lixar com a vossa politica mas eu não quero saber de politica quero saber da minha 

freguesia”, portanto as pessoas não estão há espera do debate político. -------------------------------  

  ---------- Disse que se o PS quer manter a posição em que esteve, de respeitar a vontade das 

pessoas, apelou a que não façam debate político aqui na Assembleia Municipal. --------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Membro Acácio Oliveira disse que o debate politico não era a atitude 

que tem que se ter, tem que se continuar a defender o que se defendeu lá e que foi defendido 

aqui na votação, pediu então que a atitude, pelo bem do concelho e pelo bem da Assembleia 

de uma vez por todas se continue a trabalhar como se tem trabalhada até á data e com o 

mesmo objetivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- DUARTE NOVO – informou que os Presidentes de Junta no dia seguinte ao da 

presente Assembleia, iriam encetar alguns procedimentos, e gostaria de saber se os Membros 

da presente Assembleia os iriam apoiar e em que medida o iriam fazer, sabendo desde já que a 

Mesa os iria apoiar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara Municipal para a conclusão deste 

ponto da ordem de trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

SILVA OLIVEIRA – começou por dizer que mais uma vez reafirmava perante o Membro da 

Assembleia Jorge Grangeia, que já tinha respondido á questão por antecipação quando 

apresentou na sexta-feira passada, e hoje por uma questão de não perder tempo, convidou a 

ler, a ouvir reafirmando palavra por palavra tudo quanto tinha dito. ---------------------------------------  
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 ----------- Relativamente á questão levantada pelo Membro Armando Humberto, disse que tinha 

sido este Membro, na sua primeira intervenção, que tinha dito que era importante 

responsabilizar e seguramente não estaria a falar para o PS nem para a Assembleia da 

Republica porque lá eles não iriam ouvir, estava portanto a falar para quem os estava a ouvir. --  

 ----------- Esclareceu que quando referiu que tinham sido arrojados é porque tinham assumido a 

responsabilidade antes, foram antes para o terreno e a sua pessoa, o Executivo que lidera e os 

Membros da Assembleia, seguramente pensam todos pela sua cabeça. -------------------------------  

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

SANTOS – disse que estavam então reunidas todas as condições para a votação da moção e 

da proposta apresentadas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida deu-se início à votação da moção e depois de efectuada a mesma, 

verificou-se que a Moção foi Aprovada por unanimidade pelos Membros da Assembleia 

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

 ----------- De seguida deu-se início à votação da Proposta e depois de efectuada a mesma, 

verificou-se que a Proposta foi Aprovada por unanimidade pelos Membros da Assembleia 

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

 ----------- Disse que aproveitava o repto lançado pelo Presidente da Junta de Bustos Duarte 

Novo, que os Membros da Assembleia que estejam disponíveis para acompanhar os 

Presidentes de Junta no dia seguinte ao desta Assembleia, se dirigissem ao Presidente da 

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

 ----------- Deu assim por concluído o ponto da Ordem de Trabalhos. -------------------------------------  

 ----------- Em seguida deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.3- Análise e 

votação para efeitos de aprovação da 2ª Revisão às Grandes Opções do Plano e 

Orçamento para 2012, sendo dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara, para a 

apresentação dos documentos. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

disse que esta era uma revisão em baixa conforme todos tiveram oportunidade de ver, mas 

gostaria de referir que era uma revisão que acontece a quinze dias do final do ano e que terá 

efeitos a partir ao dia seguinte ao desta Assembleia Municipal, uma vez aprovada, e portanto 

era urgente que o fosse. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ser obrigação do Executivo, fazendo uma segunda revisão, fazer-se também 

adequações e acertos face aos cabimentos á passagem para o ano seguinte, não havendo 

desistência de nenhuma obra de nenhum projeto, havendo apenas a adequação, ou seja seguir 

as recomendações do POCAL e do IGF. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que era uma segunda revisão que se fazia, pela primeira vez sob a sua 

liderança, o que não era hábito no passado. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu conhecimento que foi o único ano em que decorreu a operação limpeza do 

QREN, estando sempre preparados para dar resposta em tempo útil de forma a salvaguardar 

todos os interesses do Município de Oliveira do Bairro. ------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que como a primeira revisão foi feita mais cedo, por causa do saldo de 

gerência do ano anterior ser de montante elevado e estar aplicado para se poder utilizar, é de 

todo adequado e normal que se faça agora esta segunda revisão do Orçamento. -------------------  

 ----------- Disse ser uma revisão em baixa, em relação ao orçamento de nove milhões e noventa 

e um euros e em relação á primeira revisão de oito milhões quatrocentos e cinquenta e um mil 

euros. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que estava disponível qualquer questão que desejassem colocar.---------------  

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

SANTOS – deu de seguida o uso da palavra aos Membros da Assembleia que o desejassem 

fazer.----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- NUNO BARATA – entregou a sua intervenção por escrito a qual se transcreve na sua 
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integra; -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Estamos a analisar a segunda revisão ao Plano e Orçamento e estamos a perante 

uma realidade anunciada e por isso assumida, penso que desde a primeira revisão. ---------------  

 ----------- Portanto esta, não sendo uma postura tida como prática corrente nos anos em que o 

Município é gerido pelo Partido Social Democrata, como o era em executivos anteriores do 

CDS/PP, não resulta de nenhuma emergência ou de outro qualquer motivo que não seja o de 

uma decisão estratégica atempadamente definida. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Portanto não há surpresa nem novidade neste facto. ---------------------------------------------  

 ----------- Certamente que existem motivos para que estejamos perante a segunda revisão do 

Orçamento e acreditem que o da taxa de execução não será um deles. --------------------------------  

 ----------- Porque se fosse, esta revisão estaria mal feita, já que poderia ir muito mais longe e 

assim melhorar de forma mais significativa a dita taxa de execução.-------------------------------------  

 ----------- Como tal não aconteceu, e era possível, penso que podemos concluir que esse não 

era o objectivo subjacente á mesma. Reforço ainda que, se fosse essa a intenção do executivo, 

não seria normal que já o fizesse à mais anos?  ---------------------------------------------------------------  

 ----------- A resposta é simples e clara. Nunca o fez precisamente porque nunca foi preocupação 

do Partido Social Democrata o valor percentual da taxa de Execução. ----------------------------------  

 ----------- O que foi e foi sempre grande preocupação e grande objectivo, foi o valor da execução 

em termos absolutos e sobre essa matérias estamos conversados já que, ano após ano, somos 

positivamente confrontados com uma execução, em termos de valores absolutos, impar na 

história do nosso Município, e os Senhores e Senhoras Deputadas certamente perceberão que 

quando falo em execução em valores absolutos falo de obras, de equipamentos, de serviços, 

de mais-valias para os nosso munícipes e isso vale muito, mas muito mais, do que uma mera 

percentagem numérica numa folha de cálculo para “inglês” ou se preferirem “alemão” ver.  ------     
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 ----------- Mas dizia eu que mais importante que as taxas de execução daquilo que são as 

previsões do plano é a concretização e a execução em valores absolutos, e explico porquê: ----  

 ----------- E explico começando precisamente pela acusação que a oposição faz a esta revisão: 

 ----------- Diz a oposição que esta revisão não traz nada de novo…pois não, e ainda bem. --------  

 ----------- Esta revisão não significará nenhuma alteração em termos de execução em valores 

absolutos, não constituirá nenhuma alteração aos grandes projectos e às grandes obras. --------  

 ----------- E este é um “pormaior” que importa aqui sublinhar. Porque se esta revisão trouxesse 

algo de novo isso sim seria grave e até comprometedor, porque se assim fosse, primeiro 

teríamos assumido, nas grandes Opções do Plano, determinado volume de obras e de 

equipamentos e, depois, em contexto de revisão do Plano e Orçamento, as estaríamos a 

eliminar ou a secundarizar. Isso seria, de facto, falta de capacidade de gestão e, mais grave, 

defraudar expectativas legitimamente criadas à volta do que eram os nossos compromissos 

assumidos com a população (que será o mais importante) mas também com a Assembleia 

Municipal aquando da apresentação do referido Plano e Orçamento.  -----------------------------------  

 ----------- Ora nada disso acontece nesta revisão.  -------------------------------------------------------------  

 ----------- Continuamos a assumir e a concretizar todos os projectos com os quais nos 

comprometemos e não só não nos desviamos um centímetro desse objectivo como 

caminhamos para a sua completa concretização. -------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- Termino assumindo que não podemos ignorar que estamos perante uma revisão em 

baixa de cerca de oito milhões de euros. É, reconheço, um valor significativo. ------------------------  

 ----------- Mas significativo será também o facto de termos assumido que este, como outros, 

seria sempre um orçamento empolado em função de uma eficiente, atempada e por isso capaz, 
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capacidade de resposta do nosso município às oportunidades de lançamento de candidaturas 

ao QREN. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Além disso todos reconhecemos que o Plano e Orçamento deve procurar gerir, 

equilibradamente, um compromisso entre o respeito pelos pressupostos da Lei, do POCAL e da 

IGF, mas também com os regulamentos do Mais Centro e do QREN. -----------------------------------  

 ----------- Ora, estas entidades acabam, em boa medida, por defender interesses antagónicos e 

esta revisão, como outras, resulta do equilíbrio entre as exigência de todas as entidades que 

superintendem os orçamentos e os seus pressupostos e a capacidade do Município de 

aproveitar todas as possibilidades que forem disponibilizadas para o nosso desenvolvimento.  --  

 ----------- Nesse sentido, esta revisão, vem também responder afirmativamente às 

recomendações do relatório da IGF. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E sobre esta matéria sublinho o facto que esta estratégia, esta assumida postura, fez 

do nosso Município o que apresenta a maior taxa de aproveitamento per capita dos municípios 

da Região de Aveiro e por uma margem absolutamente esmagadora em relação à generalidade 

dos restantes Municípios. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- Face ao exposto cumpre-me, enquanto Líder de Bancada do Partido Social 

Democrata deixar muito claro que votaremos favoravelmente esta segunda revisão.” --------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – começou por citar o Sr. Presidente da Câmara quando disse 

que “era a primeira vez que existia uma segunda revisão das grandes opções do plano, durante 

a sua liderança”, citou também algumas expressões do Membro Nuno Barata, quando disse 

que “mais importante que taxas de execução”, “esta revisão não trás nada de novo”, “não 

queremos defraudar as expectativas dos munícipes” e “o relatório da IGF pede que sejamos 
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criteriosos”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Sr. Presidente da Câmara, deu os parabéns ao mesmo pela taxa de 

execução que iria apresentar na reunião que se iria ter em Abril, relativamente ao relatório de 

gestão. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que segundo a última informação da atividade municipal, está-se a 47% 

da taxa de execução de despesa paga, uma redução de 13% no orçamento, vai-se ter uma 

taxa de execução que ultrapassa um pouco os 50% deixando de se ter uma taxa de execução 

medíocre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que a única coisa para que servia a presente segunda revisão era para 

fazer aumentar de forma artificial uma taxa de execução, por questões de forma e de 

aproveitamento das normas do POCAL. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que servia também para verificar que foi retirado nas dotações 

orçamentais do corrente ano, um milhão e quinhentos mil euros, relativamente á nova alameda 

da cidade de Oliveira do Bairro, servia também para que o líder de Bancada do PPD/PSD, 

refletisse no que disse na questão do “não queremos defraudar as expectativas dos munícipes” 

e neste caso poder-se-ia estar a defraudar as intenções do Sr. Presidente da Câmara, quando 

afirmou que a Alameda estaria pronta em fevereiro do próximo ano. ------------------------------------  

 ----------- Em tom de conclusão disse que em sua opinião nem no segundo trimestre do ano que 

se aproxima a nova alameda estaria pronta. --------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- “A primeira questão que tem que se colocar sobre esta revisão do plano e orçamento 

de 2012 é o Porquê? ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Porque é que se avança com esta segunda revisão. Algo que não tem sido normal 
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nesta gestão autárquica, e que era um ponto de honra do Executivo, nomeadamente do Senhor 

Presidente da Câmara, que vários vezes disse que isso era o reflexo do rigor e da boa gestão. -  

 ----------- Então e isto agora é o reflexo de quê? ----------------------------------------------------------------   

 ----------- Da falta de rigor e da má gestão? ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Eu não diria tanto, mas sejamos honestos, esta é a única conclusão lógica, 

considerando aquilo que foi a prática do passado, e aquilo que foi apregoado no passado. -------  

 ----------- Mas pior do que o Porquê é o Porquê Agora? ------------------------------------------------------  

 ----------- Eu não sei se já alguém deu por isso, mas estamos no último mês do ano, estamos a 

chegar ao Natal. Passa pela cabeça de alguém que esta revisão possa fazer parte de alguma 

boa prática de gestão, de alguma boa prática de transparência e rigor para com os munícipes. 

Obviamente, que não. Uma revisão feita nesta altura do ano, tem apenas um objectivo político, 

e o objetivo é apenas e só melhorar artificialmente taxa de execução do plano de 2012. ----------  

 ----------- Uma coisa eu vos digo, certamente que a taxa de execução de 2012 será das mais 

elevadas de sempre. É que é bom não esquecer que de revisão em revisão já tirámos do plano 

mais de 9 milhões de euros, quase 1/4 já foi comido em revisões.----------------------------------------  

 ----------- Mas há outra pergunta que se pode fazer é o Porquê este Ano? -----------------------------  

 ----------- Porque é que este ano há esta obseção com a cosmética? Será que é porque para o 

ano há eleições? E dá jeito dizer que se baixou os impostos e que temos uma elevada taxa de 

execução. Será? --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Por isso eu gostava que o Senhor Presidente me respondesse ao Porquê? ao Porquê 

Agora? e ao Porquê este Ano? E de preferência com algo mais do que um porque sim, ou 

porque somos nós que mandamos e nós é que decidimos. Porque essa resposta eu já 

conheço. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas olhando com algum detalhe para esta revisão há duas coisas que saltam 
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claramente à vista. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Uma é a revisão em alta do IMI e outra é a transferência de mais de um milhão e meio 

de euros na rúbrica da Alameda para o ano. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nesta revisão, revimos em alta a receita previsível do IMI, em mais 14,3%, tem sido 

assim consecutivamente nos últimos anos. Não há previsão que consiga acertar no aumento da 

receita. É que nem as regras contabilísticas permitem acomodar esta continuada subida deste 

imposto. Quando eu aqui disse em Setembro, aquando da discussão da dita redução do IMI, e 

fazendo uma contas de merceeiro simples que com as reavaliações iríamos receber em 2013 

qualquer coisa como mais 800 mil euros do que aquilo que recebemos em 2011, e o Senhor 

Presidente se escandalizou todo, e eu lhe disse que mesmo fazendo as contas por baixo em 

2013 o valor do IMI iria ficar bem acima dos 2,5 milhões de euros, estava mesmo a fazer as 

contas por baixo, porque agora o Senhor Presidente já vem dizer que em 2012 a receita do IMI 

irá ultrapassar os 2,4 milhões e a ver vamos se este valor não peca é por defeito e se não 

ultrapassamos já em 2012 o valor dos 2,5 milhões de euros. ----------------------------------------------  

 

 ----------- Outra questão que eu também gostava aqui de ressaltar é a passagem de mais de 1,5 

milhões de euros da rubrica da Alameda para o próximo ano. É que num projeto de cerca de 6 

milhões, isto é um quarto do investimento. E depois vêm-nos dizer que não há atrasos nas 

obras da Alameda. Inclusive, o Senhor Presidente, quando eu aqui a algum tempo lhe fiz notar 

a forma lenta como as obras da Alameda estavam a avançar o Senhor me perguntou “Se eu 

me estava a candidatar para ser mestre de obras da Câmara?”. Ó Senhor Presidente não é 

preciso ser mestre de obras para ver aquilo que está a vista de toda a gente. Por isso, o atraso 

em termos de execução financeira, nós já percebemos, e em termos de tempo de quanto é que 

vai ser o atraso? É que nós também já percebemos que mesmo que o grosso das obras seja 

entregue lá para Março ou Abril, vão certamente ficar a faltar concluir muitos pequenos projetos 
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associados à Alameda. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas sobre a Alameda, há algo que eu gostaria aqui de dizer, o verdadeiro custo da 

Alameda é algo que se calhar nunca ficaremos a saber com rigor, porque há um projeto 

principal, mas depois há um conjunto de outros pequenos projetos que lhes estão associados, 

há um conjunto enorme de terrenos que tiverem que ser negociados e comprados, há um 

conjunto tão grande de contrapartidas que tiveram que ser negociadas, que apurar o verdadeiro 

investimento que foi feito é uma tarefa difícil. De qualquer modo tenha para mim que este é um 

investimento que vai alterar profundamente a cidade de Oliveira do Bairro, para melhor. E que 

ao contrário de outros investimentos que se estão a fazer, este é um investimento que irá de 

facto ser usado pelas pessoas, pela generalidade das pessoas, no seu dia a dia, sem que nós 

(município) tenhamos que artificialmente criar coisas para promover a sua utilização, e irá por 

isso aumentar efetivamente a qualidade de vida dos munícipes, sem que daí advenham um 

acréscimos de custos muito substancial para o município. Por isso tenho para mim, que apesar 

do enorme esforço, do enorme investimento, do enorme transtorno, é algo que se justifica e é 

algo que vai valer a pena.”--------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO SOL – entregou a sua intervenção por escrito, a qual se passa a 

transcrever na sua íntegra; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Efetuámos a 1 º revisão ao orçamento do ano de 2012 em Junho, um pouco mais 

cedo que o habitual para inserir, entre outras situações rectificadas, o saldo de gerência do ano 

de 2011, cerca de 2M e 300 mil euros. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Estamos aqui hoje para pela primeira vez, desde que o PSD e o Sr. Presidente da 

Câmara, Mário João Oliveira, ficaram responsáveis pelos destinos autárquicos do concelho a 

efectuar uma 2ª revisão orçamental. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta revisão orçamental não significa o cancelamento de nenhuma grande obra no 

concelho, esta revisão orçamental não significa o adiamento de nenhuma grande obra no 

concelho, esta revisão orçamental não resulta da limpeza ao Qren que aconteceu no ano de 

2012 e que retirou imensas verbas nos mais diversos concelhos pelo pais fora, resultado do 
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bom trabalho que o executivo municipal não perdemos qualquer financiamento para as obras 

que estavam a ser executadas ou planeadas, antes pelo contrário, vimos as verbas reforçadas, 

esta revisão orçamental não significa o esquecimento de qualquer compromisso eleitoral. -------  

 ----------- Caros colegas desta assembleia, as obras nos pólos escolares estão em franco 

desenvolvimento, Vila Verde está concluído, Bustos no mesmo caminho, as duas escolas na 

freguesia de Oiã em franco desenvolvimento, Mamarrosa em vias de se iniciar a obra, na 

Alameda da cidade de dia para dia se verifica o progresso das intervenções, a Casa da Cultura 

está a vista de todos; derivado do elevado valor de investimento previsto para o ano de 2012, 

referenciado por nós como o maior orçamento de sempre do concelho de Oliveira do Bairro, 

chegados a Dezembro e face ao andamento das obras no terreno, re-calendarizações de 

projectos, aos respectivos procedimentos administrativos necessários durante e no final das 

obras para o pagamento das mesmas, temos de adequar o orçamento a essa mesma realidade 

nesta altura. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Cumprimos e estamos a cumprir o que prometemos, esta revisão não é mais do que 

um bom exemplo do rigor e boa gestão seguida pelo executivo municipal. -----------------------------  

 ----------- Acrescentou que não querendo entrar em muito pormenor em algumas questões que 

foram levantadas por alguns membros da Assembleia, mas disse que estavam a ser acusados 

de forma artificial de terem aumentado a taxa de execução no final do ano. ---------------------------  

 ----------- Em sua opinião disse que má gestão seria não fazer esta adequação nesta altura do 

ano. -----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que se deveria adequar o orçamento á realidade financeira, e é isso que 

está a ser feito não retirando nada do que foi prometido, não foi cancelada nenhuma obra, não 

se irá fazer qualquer mudança do que é o projeto politico que se iniciou há três anos. -------------  

 ----------- Referiu que era apenas uma revisão que tinha valores consideráveis e importantes, 

mas em nada diminui o trabalho que está a ser feito e em nada diminui a boa gestão que está a 
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ser aplicada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------           

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – disse que foi referida a questão do QREN e de certo que o 

município de Oliveira do Bairro, já terá sido notificado e já terá pago de um mecanismo criado 

pelo Conselho de Ministros, relativamente ao QREN, de favorecer os beneficiários de projetos 

ligados ao QREN com majorações nos reembolsos. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que este mecanismo serve para premiar os beneficiários do QREN, pela 

sua boa gestão, facilitando assim adiantamentos que possam vir a ser solicitados. -----------------  

 ----------- Disse que esta segunda revisão nada tinha a ver com o QREN, e com seis dias úteis 

para o final do ano, não vê em que esta segunda revisão seja útil para a boa gestão, em sua 

opinião serve para mostrar e propagandear uma boa gestão, mas não era agora mas sim em 

Abril, é quando disserem que tiveram uma taxa de execução de corte no orçamento de 23%, ou 

seja quase um quarto do que foi projetado no inicio do ano é agora cortado a seis dias úteis do 

final do ano para mostrar boa gestão. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida foi dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara para que pudesse 

responder ás questões colocado; -----------------------------------------------------------------------------------  

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

SILVA OLIVEIRA – começou por agradecer a expressão do Membro da Assembleia Armando 

Humberto sobre a alameda, quando disse que “vai aumentar a qualidade de vida, vai valer a 

pena”, respondendo que já vale a pena e vai valer bem a pena, valendo muito mais a pena, 

para aqueles que confinam, para os transeuntes para todos os munícipes e de quem visita 

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

 ----------- Referiu que o projeto da alameda não seria exequível, tal qual está a ser executado, 

sem muitas outras cedências, sem muitos outros custos sendo assumido desde a primeira 

hora, sendo tudo público e quantificável. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que depois de conhecer o valor final, informará dos custos do projeto e 
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por muito que seja está a ser bem empregue. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente aos valores que se transferem e os prazos, disse que os autos finais 

em qualquer obra, ainda que sejam dois meses e meio ou três meses, são de valores muito 

acima. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre o IMI, disse nunca ter ficado estupefacto e o que disse foi que se baixou o IMI, 

com a aprovação da Assembleia Municipal, pela segunda vez, sob a sua presidência, podendo-

se ter subido, e quem está a pagar pelas novas taxas vai ver uma redução nos seus bolsos e 

quem injustamente não estava a pagar face aos que pagavam vai ver um acerto de acordo com 

a lei que o Governo fixou. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que estava plenamente consciente, assumindo e que esta no orçamento, 

que a receita do IMI, no seu todo, aumenta para o município, compensará mais do que a perda 

por baixa de receita. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre o rigor, a gestão e o porquê, disse que na apresentação do ponto tinha 

esclarecido o porquê, respondendo aos Membros da Assembleia André Chambel e Armando 

Humberto, que não era esta revisão que vai fazer nada ao QREN, mas foi preciso estar com 

números acima para se ter feito durante o ano, muito ao QREN e ao concelho de Oliveira do 

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

 ----------- Sobre a questão de não ter nada a ver com o QREN, disse que tinha muito a ver com 

o QREN, tendo tido isso mesmo na apresentação do ponto, não é a questão da revisão é o 

antes da revisão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que as razões que deu na apresentação do ponto, foram as razões que levaram 

a fazer a segunda revisão porque não era correto fazendo uma primeira revisão tão cedo pelas 

razões apresentadas, saldo de gerência do ano anterior e para o ano será da mesma forma. ---  

 ----------- Acrescentou que as exigências da IGF, do POCAL, da troika, da prestação de contas 

de controle, de compromissos de ráceos é infinitamente maior do que era há sete anos, tendo 
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que haver ajustes a essas realidades e como alguém referiu com este plano, obdecer não só á 

IGF porque eles não deixam margem nenhuma e se se fizer só isso não se pode concorrer ao 

QREN.--  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou estar munido da execução de vários anos anteriores, aquando das revisões, 

de forma a ser comparável, dispensando-se de ler, porque na altura a Bancada do CDS, 

seguramente aplaudia a execução. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou ainda que as taxas de execução comparáveis ás datas, em valores absolutos 

vão encontrar execuções pelo dobro, triplo e as taxas de inflação nestes últimos sete anos não 

foram assim tão grandes. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Agradeceu as intervenções dos Membros da Assembleia Nuno Barata e João Paulo 

Sol, revendo-se nas mesmas. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em tom de conclusão disse que esta segunda revisão tem a ver com a adequação ao 

ano e pelas razões atrás referidas. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão do mestre de obras, disse não se lembrar de ter usado essa 

expressão mas, esclareceu que a alameda que vai dignificar não se faz á espera de ter tudo 

direitinho, atravessar o centro da cidade, faz-se com muito trabalho, muita determinação, muito 

arrojo e com muita cativação das verbas do QREN e muita luta pró ativa, não se podendo dizer 

que tudo foi perfeito, porque nada é perfeito.--------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que o per capita de Oliveira do Bairro, face aos outros municípios da região, 

está com novecentos e cinquenta euros per capita do QREN, o município que vem a seguir é 

Sever do Vouga, por uma grande obra que foi executada, tem seiscentos e treze per capita, 

mas todos os outros andam desde os quatrocentos e qualquer coisa até aos cento e cinquenta 

e três per capita, dizendo que isto é receita que vem para o município, sendo investido em 

obras do município, as mesmas são postas a funcionar e para usufruto dos munícipes. -----------  

 ----------- Informou ainda que recebeu á dois dias atrás, o visto do Tribunal de Contas para o 
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Pólo Escolar da Mamarrosa, dizendo que lutou quase sozinho contra todas as forças politicas 

para a instalação do referido pólo, mas existe apoio do QREN, estando tudo em ordem faltando 

a consignação que dentro de dias se irá ter. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO – disse que o Sr. Presidente da Câmara informou que ia 

fazer as contas de todos os projetos da alameda, atrevendo-se a propor que era oportuno 

devido á dimensão da obra que depois trouxesse o relatório á Assembleia Municipal para a 

mesma tomar consciência do esforço financeiro que foi colocado na obra. ----------------------------  

 ----------- De seguida foi dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara para que pudesse 

responder á proposta colocada; -------------------------------------------------------------------------------------  

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

SILVA OLIVEIRA – disse que iria apurar todos os dados e ele próprio daria nota, mas 

relativamente ao relatório não via qualquer problema e que depois se poderia falar nisso, 

achando que o importante seria saber os valores da alameda e os seus devidos projetos. --------  

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

SANTOS – disse que estavam então reunidas todas as condições para a votação deste ponto 

da Ordem de Trabalhos; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida deu-se início à votação dos documentos apresentados e depois de 

efectuada a mesma, verificou-se que a 2ª Revisão ás Grandes Opções do Plano e Orçamento 

para 2012 foi Aprovada com 17 votos a Favor, 3 Abstenções e 6 votos contra, pelos 

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

 ----------- Deu assim por concluído o ponto da Ordem de Trabalhos. -------------------------------------  

 ----------- Em seguida deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.4- Análise e 

votação para efeitos de aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2013 

e Mapa de Pessoal, sendo dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara, para a 

apresentação dos documentos. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

disse que era um documento de fim de mandato, um documento de conclusão de obras sendo 

um documento ajustado a essas realidades, evidenciando uma receita corrente superior á 

despesa corrente em mais de três milhões de euros, o que evidencia e bem a capacidade do 

município, é um documento que totaliza menos do que o ano passado, mas ajustado á 

realidade, estando-se a falar em cerca de trinta e cinco milhões de euros. -----------------------------  

 ----------- Acrescentou que era um documento que refletia, uma coisa ligeiramente diferente ao 

que estava, face a um ponto que se irá votar mais á frente que tem a ver com a assunção do 

compromisso para com a Fundação de transferir no próximo ano em vez de cento e cinquenta 

mil euros, conformo o aprovado, fazê-lo com quinhentos mil euros. --------------------------------------  

 ----------- Informou que o presente orçamento contempla mais serviços prestados á população e 

menos pessoas dos quadros da Câmara para o prestar. ----------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que tem cumprimento de todos os limites e a grande distância dos 

mesmos, apesar dos constrangimentos e do acompanhamento muito, a Câmara não se tem 

proposto de ir ao rateio para endividamento. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que as contas estão em dia, autos em dia, receitas arrecadadas o mais 

possível.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que com as receitas municipais, no seu todo têm sido praticamente 

equivalentes, a avaliação do IMI poderá fazer alguma mudança, mas as outras não irão ter 

impacto nenhum. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que com menos impostos, quer no IMI quer na Derrama, com mais 

investimento, com menos divida de médio prazo na ordem de um milhão de euros, com 

muitíssimos mais apoios sociais. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Recordou que se começou agora a pagar a quinze casais as rendas das casas, em 

acumulação com todos os outros apoios sociais, que nunca são de mais. -----------------------------  
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 ----------- Disse que este documento reflete a realidade, a determinação, o rigor e quer se queira 

ou não tem que haver sempre uma rubrica, um plafon no seu total numa alteração se estar apto 

para a responder ao QREN, sobretudo no que diz respeito ao pavilhão e a extensão da escola 

C+S de Oiã. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Respondendo á questão do Membro André Chambel, relativamente á questão das 

verbas do QREN, disse que automaticamente, em algumas circunstâncias e por boa execução 

tem-se vindo a receber aquilo que é determinado por lei. ---------------------------------------------------  

 ----------- Disse que assumiu os compromissos e que todos os dias tem na sua secretária um 

mapa com o que se tem a receber do QREN, das obras candidatas e o que falta pagar dessas 

mesmas obras, sendo certo que os fornecedores que sempre acreditaram na Câmara de 

Oliveira do Bairro, possam continuar a acreditar sendo um dos poucos casos raros.----------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos representantes de cada uma das 

Bancadas com assento na Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO BARATA – entregou a sua intervenção por escrito, a qual se passa a 

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

 ----------- “Sobre este Orçamento e as Grandes Opções do Plano para 2013 gostaria de 

começar por reconhecer que é verdade que estamos perante um orçamento de final de 

mandato e assumo este facto por várias ordens de razão: --------------------------------------------------  

 ----------- A primeira e mais óbvia é que é, de facto, o último antes do término do mandato deste 

executivo já que teremos eleições em Outubro de 2013. ----------------------------------------------------  

 ----------- A segunda, e igualmente óbvia, é a que será o orçamento que concluirá um 

emblemático e significativo número de obras, grandes na dimensão, grandes no investimento e 

imensas na relevância que representarão para o nosso Município. ---------------------------------------  

 ----------- Uma terceira, mas não menor na razão e na importância, será o facto de ser este o 
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Orçamento que concluiu e fecha todos os grandes compromissos eleitorais do Partido Social 

Democrata e que vai muito para além do previsto no manifesto. ------------------------------------------  

 ----------- Três razões porque é, de facto, um orçamento de final de mandato… ----------------------  

 ----------- O que não será, descansem alguns arautos dos novos ciclos, das novas vontades ou 

até das novas lideranças, o que não será certamente, o que não é, é um orçamento de final de 

ciclo… --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- O ciclo não termina aqui… Reinventa-se…supera-se… -----------------------------------------     

 ----------- Que outra coisa poderíamos nós querer de um ciclo, de um projecto e de uma 

liderança que consegue: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Diminuir as despesas com pessoal, excluindo a Delegação de Competências na área 

da educação --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Diminuir o endividamento global; -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reduz as taxas de dois impostos municipais com maior impacto na vida dos nossos 

munícipes e empresários, o IMI 2 vezes e a Derrama 1 vez; -----------------------------------------------  

 ----------- Reduzir a despesa correntes; ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E arrecadar a maior receita de sempre de Apoios Comunitários ------------------------------  

 ----------- E que, apesar disso tudo, investe, investe numa dimensão sem precedentes na 

história da nossa democracia em Oliveira do Bairro. ----------------------------------------------------------   

 ----------- As obras, os equipamentos estão aí à vista de todos e estão ai para ficar, são obra e 

obra feita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Mas tão impressionante como o volume de obras é o nível de investimento 

absolutamente extraordinário. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em 7 anos, este executivo, investiu, arredondado às décimas de milhão e por defeito, 
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mais de 55,5 milhões de euros em Oliveira do Bairro e nas suas gentes, eu disse 55,5 milhões 

de euros meus senhores. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E consegue realizar este nível colossal de investimento sem comprometer o passivo 

de médio e longo prazo, isto é através de receitas próprias e dos apoios do Comunitários. -------   

 ----------- Apoios Comunitários que colocaram o Município de Oliveira do Bairro, como o 

Município que mais fundos arrecadou per capita na Região de Aveiro – de longe. -------------------   

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

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

 ----------- Quando este executivo assumiu os destinos deste Município os compromissos 

assumidos, de médio e longo prazo, eram de mais de 9 milhões de euros. No final deste 

mandato esse valor será de pouco mais de 10 milhões. -----------------------------------------------------  

 ----------- Ou seja, 8 anos depois, os compromissos de médio e longo prazo irão aumentar 

pouco mais de 1 milhão de euros, isto para um volume de investimento de 55,5 milhões de 

euros. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Penso ser até legitimo concluir que todas estas obras se realizaram sem comprometer 

as futuras gerações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas assumindo que 1milhão de euros é muito dinheiro também teremos que assumir 

que só sem fazer obra é que se teria conseguido não aumentar o passivo de médio e longo 

prazo e também me parece óbvio que, dado o volume de obras e de investimento, este 

aumento do passivo, que distribuído pelos oito anos daria cerca de 125 mil euros/ano, é um 

resultado absolutamente brilhante. ---------------------------------------------------------------------------------     

 ----------- E ainda há mais. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não só investe 55,5 milhões, como também é um Município que é bom pagador (não 

sou eu que o digo, são os dados oficiais), paga dentro dos prazos aos fornecedores. --------------  
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 ----------- Mas ainda há mais… --------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Apesar do nível de investimento, -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Este executivo ainda reduz os impostos municipais.  ---------------------------------------------  

 ----------- E desenganem-se aqueles que dizem que só o fez agora, porque não é verdade. ------    

 ----------- Sublinho o exemplo do IMI, que numa altura que podia aumentar (IMI), este Executivo 

optou por voltar a baixar e fá-lo pela 2.ª vez nestes dois mandatos e nunca os aumentou. 

Baixou quando chegou ao Executivo, manteve essa baixa e agora volta a baixar. -------------------      

 ----------- Baixou também a Derrama dando um sinal ao nosso empresários que podem contar 

com o Município. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- Permitam-me que termine a minha intervenção com uma referência á componente 

Social tão relevante nesta altura em que vivemos e que é talvez uma parte pouco sublinhada 

nas análises e discussões deste documentos mas cuja relevância para a vida dos nosso 

munícipes é muito, mas muito significativa. ----------------------------------------------------------------------   

 ----------- Este Orçamento, como os anteriores, também na área social vai muito, mas muito 

longe. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Mantém uma grande preocupação na procura ativa de soluções de apoio aos 

indivíduos e famílias socialmente mais desfavorecidas.  -----------------------------------------------------  

 ----------- Lembramos que foi este executivo municipal que fez aprovar dois relevantíssimos 

regulamentos de apoio habitacional: -------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- o “Regulamento Municipal dos Apoios Habitacionais”;  ------------------------------------------  

 ----------- e o “Regulamento Municipal de Apoio ao Arrendamento”;---------------------------------------   
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 ----------- Que integrou a medida do Plano de Emergência Social do atual governo denominada 

“Mercado Social de Arrendamento”; -------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Que desenvolveu o Projeto “Remobilar” como uma solução complementar aos apoios 

habitacionais, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Que criou soluções de apoio ao envelhecimento activo; -----------------------------------------  

  ---------- Que criou o Cartão + 65;  ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Que criou o Banco Municipal de Emprego;  ---------------------------------------------------------  

 ----------- E que, além destes apoios criados e desenvolvidos diretamente pelo município, 

continua a apoiar financeiramente as 11 Instituições Particulares de Solidariedade Social com o 

intuito de ver alargado o leque de valências que estas podem oferecer aos Munícipes. ------------  

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

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

 ----------- Deixei aqui a força das opções, -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sublinhei o pragmatismo dos números que as suportaram,  ------------------------------------  

 ----------- Aplaudi a evidência incontornável da sua concretização. ----------------------------------------   

 ----------- Saiba, o Sr. Presidente do Executivo, ver, no meu voto e no voto da bancada de 

Lidero, o nosso convicto reconhecimento pelo seu extraordinário desempenho.” ---------------------   

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – entregou a sua intervenção por escrito á mesa, a qual se passa 

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

 ----------- “Após análise da proposta referente às Grandes Opções do Plano e Orçamento para 

2013, do Município de Oliveira do Bairro, permito-me concluir que o Plano de Actividades 

Municipal (PAM) é um documento de evidente continuidade da acção que tem vindo a ser 

desenvolvida, uma filosofia de actuação que se mantém absolutamente inalterada no Plano 
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Plurianual de Investimentos (PPI) o qual, no essencial, sustenta a aposta na execução e 

conclusão de obras previstas para o mandato em curso, e onde assumem particular evidência 

os pólos escolares, a feira da Palhaça, a casa da cultura e a nova avenida da cidade de Oliveira 

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

 ----------- Estranhamente, o dito documento alude a uma alegada redução da carga fiscal sobre 

os munícipes: no entanto, depois de aprovada a 2ª revisão do Orçamento de 2012 que prevê, a 

título de impostos directos (IMI, IUC, e IMT) a arrecadação de uma receita de 3.323.905,00€, e 

de se verificar que o Orçamento para 2013 prevê a esse título, a arrecadação de uma receita 

de 4.102.790,00€, ou quase 780.000,00€ a mais, fica-se sem perceber onde é que está esse 

alívio fiscal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No entanto, não obstante a visão crítica sobre o respectivo conteúdo, importa referir 

que o documento em análise também contempla algumas opções em que nos revemos, 

designadamente aquelas que são transversais a todos os programas eleitorais sufragados pelo 

eleitorado.   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Contudo, esta é uma proposta que globalmente não preconizamos e que não 

defendemos na íntegra, porque a sua análise permite concluir que ao propor o que propõe, o 

executivo não evidencia qualquer intenção para mudar o que não está bem. -------------------------  

 ----------- Da nossa parte, mantemo-nos e continuaremos empenhados, não só em contribuir 

para mudar o que está mal, mas também para melhorar o que está bem: é por isso que 

entendemos que o rumo político e estratégico que ressalta da proposta em apreciação fica 

aquém das mais emblemáticas linhas de força que, do nosso ponto de vista, deveriam nortear 

as propostas em prol do desenvolvimento do concelho. -----------------------------------------------------  

 ----------- Tal como consta do próprio documento, eis-nos chegados ao último Plano e 

Orçamento do mandato…’. Nesta circunstância, parece-nos oportuno que para a elaboração da 

proposta referente às Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2013 devia ter sido 
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permitido aos munícipes do concelho pronunciarem-se sobre este instrumento de planeamento 

estratégico que diz respeito às grandes decisões que envolvem as suas (ainda!) seis freguesias 

e a sua cidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Desse modo, cumprir-lhes-ia orientar a acção do executivo municipal, não apenas 

através da apresentação de propostas mas também pela votação daquelas que considerassem 

ser as melhores, cabendo ao executivo, não só acolher mas também concretizar as opções 

resultantes das escolhas dos cidadãos, assim implementando uma governação assente numa 

cada vez mais fugidia política de proximidade desta forma, seria institucionalizada no concelho 

a figura do orçamento participativo. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E porque a proposta das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2014 já será, 

em princípio, apreciada e votada pelo executivo municipal que vier a ser sufragado no próximo 

acto eleitoral, importa ponderar sobre o conteúdo de uma outra afirmação constante do 

documento: ‘olhamos para trás com o sentimento do dever cumprido… --------------------------------  

 ----------- Tal ponderação consiste, no essencial, em realçar o facto de o Plano de Actividades 

Municipal (PPI) agora em apreciação consagrar o reconhecimento do incumprimento de um 

generoso conjunto de compromissos que foram bandeiras eleitorais, algumas delas há 7 anos 

atrás, e de entre as quais se destacam: --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1 As construções do tribunal, do alargamento da passagem superior da EM 596 sobre 

a linha de caminho de ferro, do nó de acesso à A1, do parque TIR, do novo quartel da GNR, 

das rotundas do Silveiro e da zona industrial de Oiã, e do mercado municipal; -----------------------  

 ----------- 2 O estabelecimento de um contrato programa com o ministério da saúde, para que 

seja a autarquia a dirigir o processo de construção do centro de saúde; --------------------------------  

 ----------- 3 A execução dos parques verde da cidade e dos pinheiros mansos; -----------------------  

 ----------- 4 A criação de ciclovias, percursos pedestres, espaços de lazer, de desporto, e de 

observação de fauna e flora; -----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- 5 A implementação de medidas tendentes à atracção de empresas de inovação; -------  

 ----------- 6 A criação de um parque para albergar campistas em passagem; --------------------------  

 ----------- 7 A qualificação das zonas industriais e das zonas ribeirinhas; --------------------------------  

 ----------- 8 A criação de uma reserva aquífera e de um ecocentro municipal; --------------------------  

 ----------- 9 A dinamização do comércio local e da atracção turística; -------------------------------------  

 ----------- 10 A implementação de critério e rigor no apoio às associações e colectividades 

através da criação de um regulamento municipal  há 3 anos era dito que chegara a hora de dar 

corpo a um instrumento claro e transparente, cuja construção seria participada por todos 

aqueles a quem diz respeito; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 11 A instalação do conselho municipal da juventude; ---------------------------------------------  

 ----------- 12 A criação e instalação de nichos de empresas e de ideias inovadoras orientadas 

para as novas economias; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 13 A criação de um gabinete de apoio ao investidor; ---------------------------------------------  

 ----------- 14 A promoção de discriminação positiva nos licenciamentos, taxas e licenças, quer 

para primeira habitação de jovens e casais jovens, quer para a instalação de empresas com 

jovens gerentes ou administradores; ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 15 O reforço de efectivos da GNR nos postos de Oliveira do Bairro e Bustos. ------------  

 ----------- Fomos, somos e seremos críticos, relativamente às grandes opções de gestão dos 

últimos anos. Sendo este um documento caracterizado pela continuidade e conclusão de 

projectos anteriores, implica que não poderá ter a nossa aprovação. Mas também não 

poderemos votar contra a conclusão das grandes obras já iniciadas. ------------------------------------  

 ----------- Sendo o orçamento um documento previsional, não justifica da nossa parte mais do 

que uma atitude de expectativa. Abstemo-nos na esperança de que o próximo ano seja 



 

Sessão da Assembleia Municipal Ordinária de 14.12’12  132|183 

caracterizado por uma gestão melhor do que nos últimos. --------------------------------------------------  

 ----------- Assim sendo, e porque a proposta das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 

2013 não surge como reveladora de qualquer novidade, não merecerá um voto diferente 

daquele que temos vindo a expressar nos anos anteriores.” ------------------------------------------------  

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

transcreve na sua integra; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “A última Assembleia do ano é usualmente dedicada à análise do Plano e Orçamento 

para o ano seguinte. E é isso que vou procurar fazer. --------------------------------------------------------  

 ----------- Este é por ventura um orçamento mais realista, quando comparado com os dos anos 

anteriores, é um orçamento de 35 milhões, que compara com o orçamento inicial de 2012 de 

mais de 39 milhões, já hoje revisto para 30 milhões. Este para mim é um aspeto positivo. É 

importante que se coloque realismo e rigor na gestão, na gestão da coisa pública, e é 

importante que tenhamos uma percepção dos tempos que atravessamos e nos saibamos 

ajustar a eles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto ao conteúdo, sinceramente era aquilo que esperávamos. Ao nível do 

investimento este Executivo tem seguido uma politica de grandes obras, uma politica que tem 

visado maximizar a captação de fundos comunitários. Diga-se de passagem que esta obseção 

pelo dinheiro comunitário tem sido o grande denominador comum das políticas públicas, quer 

ao nível local quer ao nível nacional. Nem que para isso tivéssemos que muitas vezes vender 

os anéis, como foi por exemplo o caso da rede de distribuição de água. --------------------------------  

 ----------- Esta é uma lógica que tem levado a construirmos obras sobre-dimensionadas, muitas 

vezes mal pensadas, com custo de operação demasiado elevado, caindo depois 

inevitavelmente a fatura sobre os contribuintes, neste caso munícipes. ---------------------------------  

 ----------- É bom que tenhamos todos sempre presentes que o custo de uma infra-estrutura 

pública, não são só os custos de investimento, são também os custos de operação, e é 
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precisamente aqui que reside o grande problema, e nós, infelizmente, iremos progressivamente 

tomar consciência disso nos próximos anos. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dito isto, é natural que este plano seja o fechar de um ciclo e que por isso aqui 

estejam espelhadas as opções nessas grandes obras. Das quais como o Senhor Presidente diz 

na introdução ao documento faltam concluir a Casa da Cultura Dr. Alípio Sol, os Pólos de Oiã 

Nascente e Poente, o Pólo da Mamarrosa e a Nova Alameda. --------------------------------------------  

 ----------- Mas nota-se claramente uma preocupação em procurar abrir um novo ciclo, e daí que 

não seja de estranhar a vontade de beneficiar arruamentos em todo o Concelho, também 

expressa na introdução. De quatro em quatro anos há um pico nos alcatroamentos e 

arruamentos, foi assim há quatro anos, não esperamos nada muito diferente no próximo ano. --  

 

 ----------- Mas claro, há depois o reverso da medalha. E aos poucos todos nós nos vamos 

apercebendo que qualquer dia não fazemos mais do que trabalhar para pagar impostos ao 

estado. Porque em muitas situações o Estado vai muito para além do que aquilo que seriam as 

suas funções, e faz coisas que não devia fazer, como festas e romarias, e demite-se de fazer 

coisas que tem obrigação de fazer. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E por isso o tão falado IMI já aparece em 2013 com uma previsão de receita superior a 

2,5 milhões de euros! Quem diria!  ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que o valor de 2,5 milhões de euros, no fechar do ciclo, compara com o 

valor 923 mil euros, no início do ciclo no ano de 2005 e que o IMI nunca baixou durante o 

mandato deste Executivo. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que o IMI subiu durante o mandato deste Executivo a uma taxa média 

superior a 15% ao ano e a única coisa que foi feita foi uma redução do valor das taxas, como foi 

referido pelo Sr. Presidente da Câmara obviamente que colocou, pelo menos alguma decência 

nos sistema, no sentido de que aqueles que já estavam a pagar muito passaram a pagar um 
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pouco menos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse achar que isso foi positivo, mas podia-se ter ido muito mais do que aquilo que se 

foi e o Sr. Presidente da Câmara várias vezes argumentou, quando era proposta a descida da 

taxa, que não sabia o que ia acontecer no ano seguinte, portanto não podia baixar a taxa, mas 

a verdade é que todos os anos aumentou a uma taxa de 15%. --------------------------------------------  

 ----------- Referiu que quando o Sr. Presidente da Câmara diz que o IMT tem baixado, tem razão 

mas só porque as pessoas não têm dinheiro para comprar casa e esse é o grande problema, 

não há dinheiro nem para pagarem o IMI, que se vai transformar no próprio aluguer da casa, 

que foi aquilo que o Estado durante as últimas décadas tanto incentivou. ------------------------------   

 ----------- Por isso nós não nos cansamos de dizer que é necessário concentrar os nossos 

investimentos naquilo que gera riqueza, naquilo que aumente a competitividade do nosso 

Concelho. Naturalmente, que investir na educação, nas qualificações das nossas crianças, dos 

nossos jovens enquadra-se dentro deste espírito e vai contribuir a prazo para aumentar a 

competitividade do nosso Concelho. É certamente também importante investir na cultura, mas 

sejamos razoáveis e tenhamos presente que tudo precisa de ser pago, e que duplicar 

investimentos por falta de razoabilidade tem custos elevados que todos teremos que suportar 

no futuro.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------- LUIS CARVALHO – dirigindo-se ao Sr. Presidente da Câmara questionou se 

relativamente ás obras que foram elencadas, por si, na sua intervenção da primeira reunião 

desta Assembleia, estão cabimentados no presente orçamento. ------------------------------------------  

 ----------- Agradeceu ao Sr. Presidente, a dedicação e o empenho que teve para com a 

construção do Pólo da Mamarrosa e que devido a esse mesmo empenho e dedicação, como 

Presidente de Junta da Freguesia da Mamarrosa, dá o seu voto favorável ao presente 

orçamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO SOL -  entregou a sua intervenção por escrito, a qual se passa a 
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transcrever na sua integra; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “O Plano e Orçamento da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro para o ano de 2013 

reflecte a consolidação do Plano Plurianual de Investimentos, que temos vindo a apreciar ao 

longo dos anos, com a concretização das grandes apostas do PSD na educação e na cultura, 

com a construção dos Pólos Escolares e da Casa da Cultura Dr. Alípio Sol e na requalificação 

urbana da cidade de Oliveira do Bairro através do projecto da nova Alameda da Cidade. ---------  

 ----------- Apesar de estarmos num momento de crise económica e financeira sem paralelo nas 

últimas décadas, o Executivo Municipal do PSD conseguiu captar na altura certa, e depois 

reforçar, as verbas do QREN, destinadas aos diversos investimentos na educação e na 

reabilitação urbana do nosso concelho. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O orçamento previsto para o ano de 2012 cifra-se quase nos 35 milhões de euros, 

 

Caros colegas, minhas senhoras e meus senhores, no ano de 2013 assistiremos, se tudo correr 

como previsto, á conclusão da Alameda da Cidade de Oliveira do Bairro, projecto este tão 

criticada pelo oposição, projecto este que no início tinha uma comparticipação em termos de 

QREN de cerca de 1 milhão de euros e que agora já tem uma comparticipação de 3,7 milhões 

de euros; a Casa da Cultura Dr. Alípio Sol, que no início do projecto tinha uma comparticipação 

financeira do QREN de cerca de 1,5 milhões de euros e que agora já se cifra em 3,4 milhões de 

euros; o parque escolar neste momento já tem três novas escolas EB 1 ciclo e pré-escolar em 

funcionamento, em Oliveira do Bairro, Palhaça e Troviscal; Vila Verde está concluída e em vias 

de ser colocada em funcionamento, mais 3 escolas serão concluídas em 2013,ficando apenas 

por terminar o pólo escolar na Mamarrosa; todos estes projectos do parque escolar também ao 

longo do tempo tem vindo a ver as comparticipações de QREN a aumentar, a requalificação da 

escola básica Eb 2,3  Dr. Acácio Azevedo será iniciada. ----------------------------------------------------   

 ----------- Se fossemos atrás do cepticismo, da falta de ambição, do criticar só porque pertencem 
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ao outro partido; se fossemos atrás das opiniões que membros desta assembleia foram 

transmitindo ao longo dos últimos 7 anos, tínhamos um orçamento que provavelmente nem 

chegaria a metade do investimento que este contempla. ----------------------------------------------------  

 ----------- O Orçamento para o ano de 2013 não contempla apenas obras, o executivo municipal 

continua com o apoio às associações (como por exemplo ao BVOL em duas rubricas 85 mil 

euros, uma verba de 250 mil euros prevista para apoiar investimentos de associações de 

caráter cultural, desportivo, recreativas, sociais e religiosas, apoio a associações para a 

formação de camadas jovens 90 mil euros, entre muitos outras); ao contrário do que tem vindo 

a ser previsto noutros concelhos; a autarquia participará na Fundação Comendador Almeida 

Roque com vista a construção do Instituto Industrial da Bairrada no ano de 2013 com uma 

verba de 500 000 mil euros. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A área social continua a ser muito importante neste orçamento em diversos 

parâmetros como bolsas de estudo, ajuda a famílias carenciadas na reabilitação de habitações, 

no apoio ao arrendamento, fornecimento de refeições escolares, cartão 65 + e programa 65 em 

festa, entre muitas outras actividades e iniciativas. ------------------------------------------------------------   

 ----------- No entanto em outras obras e iniciativas em que o executivo não tem o poder de 

decisão final se está a trabalhar diariamente para se chegar a um bom porto: ------------------------  

 ----------- - O Palácio da Justiça -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - O Centro de saúde ---------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- - Extensão da ligação da variante 235 ao nó da A17 ---------------------------------------------  

 ----------- - O Nó de acesso à A1 ------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Caros colegas, desta assembleia, apesar da diminuição das transferências do 

orçamento do estado para o orçamento municipal, o diferencial entre receitas corrente e 

despesas correntes, cifra-se em 3,7 milhões de euros; no ano de 2013 não se prevê a 
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realização de qualquer novo empréstimo e iremos reduzir em quase 1 Milão de euros, pelo 

segundo ano consecutivo, a divida de médio e longo prazo à banca; quase 70% do nosso 

orçamento em 2013 é direccionado ao investimento. ---------------------------------------------------------   

 ----------- Em ano de final de segundo mandato, a divida bancária de médio e longo prazo será 

pouco superior aquela que estava contratada à 8 anos atrás, é ver as obras e os investimentos 

nas áreas sociais que efectuámos. ---------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Cumprimos e vamos continuar a cumprir: ------------------------------------------------------------  

 ----------- - os parâmetros de endividamento liquido -----------------------------------------------------------   

 ----------- - os parâmetros de endividamento a médio e longo prazo --------------------------------------  

 ----------- - o limites legais ao quadro de pessoal ---------------------------------------------------------------  

 ----------- - o direito da oposição. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Muito trabalho estamos a executar e muito trabalho vai continuar ser necessário fazer, 

agora o que não nos podem acusar nunca, é de não estarmos a cumprir com aquilo que nos 

propusemos ao eleitorado, também nós gostaríamos de poder fazer tudo de um dia para o 

outro, também nós gostaríamos de resolver todos os pequenos e grandes problemas que 

assolam os nossos lugares, aldeias, vilas e cidade, no entanto vamos continuar a trabalhar de 

uma forma rigorosa e criteriosa, e próxima das populações; vamos continuar a olhar para as 

pequenas obras e arranjos, para a pequena localidade e para toda e qualquer associação, 

como temos olhado para as grandes obras e projectos deste orçamento. ------------------------------  

 ----------- Vamos continuar a ouvir as pessoas e os seus anseios como sempre o fizemos. -------  

 ----------- O orçamento de 2013 não é um orçamento eleitoralista. ----------------------------------------  

 ----------- O plano de actividades e o orçamento para o ano de 2013 será a conclusão do 

projecto politica que foi sufragado em Outubro de 2009. -----------------------------------------------------  

 ----------- Tudo o que fizemos foi bem feito, claro de não; ----------------------------------------------------   
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 ----------- Está tudo feito no concelho, claro que não; ----------------------------------------------------------  

 ----------- Novos desafios estão a porta, a situação social da população está a degradar-se, a 

terceira idade cada vez mais será uma das franjas da população que requer imensa atenção do 

poder autárquico, os jovens sem perspectivas de futuro, a falta de emprego, entre muitos outras 

situações serão o centro das atenções. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O PSD com os seus militantes e simpatizantes, com as suas equipas autárquicas e 

com as suas estruturas políticas estão sempre prontos para trabalhar pelo concelho, para o 

concelho e mais do que tudo para as suas pessoas.” --------------------------------------------------------     

 ----------- Disse que gostaria de dirigir umas palavras aos lideres de Bancada do CDS e do PS, 

que falaram da questão do IMI, afirmando que ou os colegas não sabem o que é o IMI e como 

funciona, ou então sabem mas estão a tentar confundir todos os presentes, porque continuam a 

dizer que os valores claramente vão aumentar, mas não digam que o Executivo nada fez para 

minimizar esse impacto nos munícipes, porque essa não é a verdade. ---------------------------------  

 ----------- Recordou que desde há sete anos a esta parte, o Executivo fez duas reduções de taxa 

de IMI e uma alteração de zonamento que deveria ter sido feita logo aquando da 

implementação como fizeram outros concelhos. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á intervenção do Membro da Assembleia André Chambel, disse que 

este tinha pegado num leque de coisas que o Executivo não executou, mas que ia começar por 

aqueles pontos que não dependem da boa vontade e do empenho do Executivo, tais como; ----  

 ----------- A questão do tribunal, do alargamento sobre a passagem de nível, as rotundas na 

nacional 235, no Silveiro e na Zona Industrial de Oiã, o Centro de Saúde, o nó da A1, os 

reforços de elementos da GNR nos postos de Oliveira do Bairro e Bustos, o novo quartel da 

GNR.----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que sobre os referidos pontos, o Executivo tem feito tudo para que 

avancem, mas como atrás referiu não depende só da boa vontade do Executivo, não sendo 
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sequer das suas competências. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao Parque Verde, concordou que de facto o mesmo não estava 

concluído mas não existia e agora está em andamento estando-se a adquirir terrenos e a fazer 

requalificações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre as requalificações das Zonas Industriais, esclareceu que já foram efetuadas 

várias e são para continuar. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á requalificação das zonas ribeirinhas, disse que se está a trabalhar 

nisso, tendo um dos projetos passado pela Assembleia Municipal há pouco tempo. ----------------  

 ----------- Sobre o Comércio Local, disse que em sua opinião a Alameda era o melhor exemplo 

do que se está a tentar fazer pelo comércio local. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre o Mercado disse que este teve uma pequena requalificação trazendo alguma 

dignidade, concordando que de facto não está tudo feito mas de forma muito geral, tudo o que 

são as apostas principais serão feitas, todas as outras estão em franco desenvolvimento. --------  

 ----------- Disse que para terminar se iria referir a um termo utilizado pelo Membro Armando 

Humberto que disse “obsessão pelo dinheiro comunitário”, não sabendo o que quereria dizer 

com esta expressão, se calhar referia-se ao que o Sr. Presidente da Câmara disse 

relativamente ao facto de o Município de Oliveira do Bairro ser o que mais verbas cativou ao 

nível do QREN. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que esta “obsessão” trouxe mais obras per capita para o concelho de Oliveira 

do Bairro do que para qualquer outro concelho da região. --------------------------------------------------    

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – começou por dizer que ainda bem que o Sr. Presidente da 

Câmara tem obsessão pelo dinheiro comunitário, porque se não fosse esse dinheiro tinha que 

ser o nosso, mais vale que seja dos outros e ainda por cima em obras com as quais muitos 

discordam. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Disse que criticar só porque são de outro partido não é verdade, porque o que o 

preocupa nos investimentos que são feitos pelo Município relativamente ás oito escolas, á casa 

da cultura, não é o preço que custa porque ao Município só custa 15%, o que o preocupa é o 

que virá daqui a uns anos que são os custos de manutenção dos investimentos atrás referidos.  

 ----------- Lembrou que o Sr. Presidente da Câmara já reconheceu várias vezes que o Governo 

Central tem mudado as regras várias vezes para diminuir as transferências e para afunilar 

ainda mais aquilo a que os Municípios possam ter acesso a nível de financiamento, disse que 

não sabia como é que ia ser no futuro de quem vier para conseguir suportar a manutenção dos 

investimentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que se ia passar a ter orçamentos de despesa corrente, receita corrente, 

alguma receita de capital e despesas de capital zero, porque não vai haver dinheiro. --------------  

 ----------- Acrescentou que os saldos de gerência vão diminuir brutalmente, porque as despesas 

correntes procedentes dos investimentos acima referidos vão aumentar, não estando a criticar 

só por ser de outro partido mas pelos factos apresentados. ------------------------------------------------  

 ----------- Disse ter gostado de saber, da parte do Sr. Presidente da Câmara quando afirmou que 

a Câmara Municipal ia, em vez dos 150.000,00€ (cento e cinquenta mil euros) iniciais, vai em 

2013 proceder á transferência de 500.000,00€ (quinhentos mil euros) para a Fundação 

Comendador Almeida Roque e finalmente se passa a ser instituidor, porque se investiu. ----------  

 ----------- Relativamente á intervenção do membro da Assembleia João Paulo Sol, no que diz 

respeito ao IMI, disse que realmente o Sr. Presidente da Câmara tinha reduzido a taxa, apesar 

de a verba arrecadada ter aumentado e a culpa não era do Sr. Presidente da Câmara, mas há 

sete anos que o Presidente da Câmara está em funções a ver que a receita arrecadada tem 

vindo sempre a aumentar, o que prova que poderia ter reduzido ainda mais para que a receita 

se mantivesse e não sobrecarrega-se os munícipes. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre o que tinha elencado de promessas feitas e não cumpridas, concorda que de 
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facto algumas delas não são total responsabilidade da Câmara Municipal, mas o que era certo 

era que não foram conseguidas, disse que por falta de influência, falta de empenho acredita 

que não, porque o Sr. Presidente reporta sempre as reuniões tidas com quem de direito, nas 

diversas situações apresentadas, mas a realidade é que as metas não estão cumpridas. ---------  

 ----------- Afirmou que quando se fala da dinamização do Comércio Local e da atração turística, 

se diz que um dos sinais que o Município está a dar é a Alameda da Cidade, mas o Concelho 

não é só a faixa afetada pela Alameda de Oliveira do Bairro, reafirmando que falta fazer muito 

pelo Comércio Local do Concelho de Oliveira do Bairro, assim como falta imenso acerca das 

Zonas Industriais para a atração de novas empresas para investimento no município. -------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Membro da Assembleia João Paulo Sol, disse que quando se refere a 

melhoramentos nas Zonas Industriais refere-se a muito mais do que de vez em quando arranjar 

alguns passeios e algumas estradas, porque as empresas precisam de bem mais do que isso. -  

 ----------- Disse que há situações em que a Câmara Municipal falhou e pelo que se via no 

orçamento ia continuar a falhar, sendo as grandes apostas, por parte do Sr. Presidente da 

Câmara a Educação e a regeneração urbana, mas quando acabar o mandato do Sr. Presidente 

da Câmara e quando as obras da Educação, da Cultura e da Regeneração Urbana o concelho 

de Oliveira do Bairro vai ter menos formas de se autossustentar, alertando que o concelho não 

se está a preparar para o futuro. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que o Membro da Assembleia Armando Humberto usou uma expressão que há 

algum tempo não usava na Assembleia, que as fotos, flores e foguetes alegram durante dois ou 

três fins de semana, mas o desemprego está a aumentar e o concelho não está a fazer nada de 

suficiente que ajude as pessoas a saírem da crise e do buraco que cada vez é maior. -------------  

 ----------- Afirmou que ter um Banco Municipal de Emprego não é suficiente. --------------------------  

 ----------- Sugeriu que a Câmara Municipal em parceria com a ACIB, promovam ações de 

formação que vão ao encontro das necessidades das pessoas do concelho de Oliveira do 
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Bairro, no âmbito de criação da própria empresa, formação profissional, entre outras. ------------- 

 ----------- CARLOS VIEGAS – começou por dizer que não se ia deter na observação analítica 

do documento, desejando realçar o continuado compromisso em que assentam os seus 

objetivos e que se prendem quer por um lado em respeitar as responsabilidades assumidas nas 

eleições e por outro lado o desenvolvimento sustentado na implementação e conclusão de 

obras concelhias que alicerçam de modo bem firme e fundamentado o crescimento do 

Município em áreas tão significativas como são a Educação, a Cultura, o Desenvolvimento 

Económico, a Coesão Social, entre outras… --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Sr. Presidente da Câmara disse, que este era um Plano de Orçamento 

bem realista que finaliza o seu segundo mandato e se enquadra no aproveitamento ao máximo 

optimizado do QREN. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que a estratégia do Sr. Presidente da Câmara, foi bem delineada no 

sentido de aproveitar ao máximo os fundos disponíveis pelo QREN e como +e de 

reconhecimento geral tem o Município de Oliveira do Bairro o melhor desempenho de todos 

quantos integram a comunidade Inter Municipal da região de Aveiro. ------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao Mapa de Empréstimos e depois de escrutinar a sua evolução ao 

longo dos anos, pode verificar que apesar do vultosos investimentos efetuados, durante sete 

anos de mandato o total do endividamento situa-se nos dez milhões e quinhentos mil euros, 

quando em 2005 no final do mandato do então Presidente da Câmara, era de cerca de nove 

milhões de euros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que, afinal as crónicas jornalísticas, que têm surgido sobre o excessivo 

endividamento da autarquia, perante o quadro de investimentos que foi efetuado, não se 

verifica. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que as responsabilidades financeiras do Município estão estáveis e bem 

sustentadas pelos fluxos financeiros ao dispor da autarquia, é pois com naturalidade que votará 
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favoravelmente o presente orçamento. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JORGE GRANGEIA – começou por comentar a intervenção do Membro da 

Assembleia João Paulo Sol que quando questionado das obras que não estavam concluídas 

afirmou que essas obras não eram da total competência do Executivo, em tom irónico disse não 

ter percebido a resposta dada. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao assunto em discussão, disse que de facto era o culminar de um ciclo 

que foi apresentado ao eleitorado e sufragado, mas em sua opinião é uma forma de politica “de 

quem vem por ultimo que feche a porta”, e as pessoas que governam quando tomam decisões 

devem ter o cuidado de olhar para o futuro, não só com o fazer obras mas com o pensamento 

no futuro da sua utilização e da sua viabilização. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou o Sr. Presidente da Câmara se o IMI iria passar a ser um imposto Central, 

deixando de ser as Câmaras a usufruírem do mesmo. -------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á Educação e sendo um grande baluarte dos objetivos deste Executivo, 

disse que também já se fala que o Governo Central, pretende pedir ás Câmaras para que as 

mesmas suportem grande parte das despesas inerentes com a Educação, questionando se era 

verdade o que se ouve ou não. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS - informou todos os Membros da Assembleia que eram vinte e quatro horas do dia 19 

questionando se até á uma da manhã do dia 20 conseguiriam concluir todos os pontos da 

ordem de trabalhos, ou se verificassem que era inviável a sua conclusão informassem para que 

pudesse decidir do rumo da presente reunião da Assembleia Ordinária de 14 de Dezembro de 

2012.----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi pedido o uso da palavra pelos líderes de Bancada e pelo Sr. Presidente da 

Câmara, tendo-lhes sido concedida. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO BARATA – disse que a Bancada do PSD, acredita ser possível e predispõe-se 
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para contribuir com esse esforço a fim de terminar a Ordem de Trabalhos até á uma da manhã 

do dia 20 de Dezembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – disse acreditar na boa vontade do Membro da Assembleia Nuno 

Barata, mas faltam quatro pontos originais, mais um aditado na Ordem de Trabalhos e ainda 

não se terminou o ponto em discussão. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que há um ponto da Ordem de Trabalhos, onde pretende explanar várias 

razões e esgotar o seu tempo máximo de intervenção. ------------------------------------------------------  

 ----------- Afirmou que até á uma da manhã, não se irá concluir a Ordem de Trabalhos. ------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO – disse que gostaria de poder concordar com o Membro da 

Assembleia Nuno Barata mas não acredita que se consiga terminar a Ordem de Trabalhos até 

á uma da manhã. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sugeriu que pelo menos se terminasse o atual ponto em discussão. ------------------------  

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

SILVA OLIVEIRA – informou que estava pré-agendada para o dia seguinte ao da presente 

reunião, a escritura dos Estatutos da refundação da Fundação, tendo sido admitido que esse 

ponto fosse votado na presente reunião. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou ainda que relativamente ao ponto 5.5 da Ordem de Trabalhos, iria levar á 

próxima reunião de Câmara, a designação das divisões que hão-de ser aprovadas em 

Assembleia Municipal, não fazendo sentido levar o assunto a reunião de Câmara sem ter sido 

antes aprovado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apelou a que todos fossem sucintos e claros, comprometendo-se a sê-lo, para que a 

reunião fosse concluída na presente data. -----------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – interrompeu os trabalhos por cinco minutos, para a Mesa poder reunir de forma a 
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decidir o rumo da presente Assembleia. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Retomados os trabalhos, informou que a Mesa depois de analisar tudo o que tinha ser 

levado em linha de conta e acima de tudo ter a noção exata de que, em primeira instância deve 

fazer cumprir o Regimento, mas também tendo em linha de conta que exceções existem, 

correndo o risco, do não cumprimento do Regimento, de virem a surgir algumas implicações 

desagradáveis, mas porque está em causa o não retardar mais o avanço da Fundação 

Comendador Almeida Roque e porque o ponto 5.5 da Ordem de Trabalhos tem que estar 

devidamente tratado até ao final do ano e porque até aí, seria difícil encontrar uma data a Mesa 

da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro por unanimidade, decidiu que na presente data a 

Ordem de Trabalhos se deveria prolongar até á sua conclusão.-------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que dependia de todos os Membros da Assembleia e do Sr. Presidente 

da Câmara, a hora a que a presente Assembleia Municipal iria terminar. -------------------------------  

 ----------- Referiu que o apelo feito pelo Membro da Assembleia André Chambel, de que no dia 

seguinte era dia de trabalho era compreensível mas os supremos interesse do Município de 

Oliveira do Bairro, pedindo que compreendessem e exigindo este sacrifício. --------------------------  

 ----------- Apelou á compreensão de todos e ao nobre sentido de colocar acima dos interesses 

individuais os interesses do Município de Oliveira do Bairro. -----------------------------------------------  

 ----------- Foi pedido o uso da palavra pelo Membro da Assembleia André Chambel, tendo-lhe 

sido concedida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL -  dirigindo-se ao Presidente da Assembleia Municipal disse que 

como é sabido muitas poucas vezes discorda das suas opiniões, não sendo o caso na presente 

data. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que ainda não foi terminado o ponto em discussão faltando ainda cinco pontos 

da Ordem de Trabalhos para serem discutidos. ----------------------------------------------------------------  
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 ----------- Afirmou que repetidamente a Comissão Permanente tem solicitado ao Sr. Presidente 

da Câmara que diminua o número de assuntos a serem discutidos em cada Sessão da 

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

 ----------- Lembrou que o Sr. Presidente da Câmara informou que estava pré-marcada a 

escritura relativamente á Fundação para o dia seguinte a esta Assembleia, podendo ter 

perfeitamente antecipado esse ponto da Ordem de Trabalhos no início da presente Assembleia.

 ----------- Lembrou também que se estava a desrespeitar o Regimento duas vezes e que as 

regras se devem fazer prevalecer e as regras dizem que á meia noite termina se não houver 

possibilidade de terminar á uma hora. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao ponto 5.5 da Ordem de Trabalhos, disse que a reunião de Câmara 

só se iria realizar na próxima quinta feira, ficando assim com bastantes dias para se marcar 

uma terceira reunião da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que era um precedente muito grave que se estava a abrir. -----------------------------  

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

SANTOS – dirigindo-se ao Membro da Assembleia Municipal André Chambel, disse 

compreender a sua intervenção e a sua decisão, respeitando também o desacordo em relação 

á decisão da Mesa da Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reafirmou que em sua opinião havia razões de interesse municipal, que justificam o 

incumprimento do Regimento e a decisão tomada. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que tendo em linha de conta que não era fácil identificar uma nova data até ao 

fim do ano, o que foi decidido em sua opinião era o menos-mal. ------------------------------------------  

 ----------- Referiu que havia uma situação que o entristecia que era o facto de depois da Mesa 

ter colocado as justificações apresentadas e ter dito que decidiu dessa forma, o Membro da 

Assembleia André Chambel tenha feito a anterior intervenção, tendo o direito e a legitimidade 

para a fazer mas que ia colocar mais entraves. ----------------------------------------------------------------  
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 ----------- Assumiu que se deveria respeitar aquilo que tinha sido decidido pela Mesa da 

Assembleia Municipal, assumindo as consequências dos seus atos. ------------------------------------  

 ----------- Foi pedido o uso da palavra pelo Membro da Assembleia Armando Humberto, tendo-

lhe sido concedida. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO -  informou que a Bancada do PS ia aceitar a decisão da 

Mesa, mas que se revia em quase tudo o que foi dito pelo Membro da Assembleia André 

Chambel, devendo a Mesa ter em consideração no que foi dito. ------------------------------------------  

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

SANTOS – disse que também se revia no que foi dito, mas e daí o seu apelo, que os assuntos 

deveriam ser tratados todos na presente reunião e dando a sua palavra disse que de futuro 

este tipo de situação não se repita. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi pedido o uso da palavra pelo Membro da Assembleia Nuno Barata, tendo-lhe sido 

concedida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO BARATA – disse que a Mesa podia contar com a solidariedade e com o apoio 

do PSD.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – prosseguiu assim os trabalhos dando a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para 

que pudesse dar resposta ás questões levantadas. -----------------------------------------------------------  

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

SILVA OLIVEIRA – agradeceu a disponibilidade da Mesa para que os trabalhos 

prosseguissem, em prol do Município. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que relativamente á questão muitas vezes falada, sobre a baixa e o aumento do 

IMI, esclareceu que o Executivo tratou da decisão de reduzir a taxa e depois obviamente é 

tratado o querer cobrar a taxa, sendo essa a obrigação, não deixando de a arrecadar. ------------  
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 ----------- Lembrou que no primeiro orçamento que foi trazido á Assembleia, houve um Membro 

da Assembleia do CDS que disse que era um orçamento sem projetos, sem visão, e agora 

disse que era de continuidade e que eram muitas obras. ----------------------------------------------------  

 ----------- Sobre as questões que o Membro da Assembleia André Chambel referiu, disse que o 

Membro da Assembleia João Paulo Sol respondeu a tudo ao qual agradeceu, revendo-se nas 

respostas dadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Membro da Assembleia Armando Humberto, agradeceu as palavras do 

ser mais realista, mais positivo, mas disse não aceitar a questão da desculpa esfarrapada 

afirmando que há trabalho sério, não havendo nenhuma obsessão mas sim o querer de fazer 

aquilo a que foram mandatados com o mínimo de exigência aos munícipes, sendo também uma 

obrigação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão de quem vem por ultimo fecha a porta, lembrou que foi dito que no 

final do ano haverá uma divida equivalente, a médio prazo, há quando o Executivo tomou 

funções, mas com as obras feitas e pagas, o que não aconteceu com o seu antecessor que 

aumentou a divida catorze vezes. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á intervenção do Presidente da Junta da Mamarrosa, agradeceu a 

referência feita sobre o Pólo Escolar da Mamarrosa, esclarecendo que o orçamento foi 

aprovado em reunião de Câmara em meados de novembro, não podendo haver mexidas nesse 

meio tempo, acrescentando que Bustos será a primeira linha de intervenção na questão dos 

asfaltos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a intervenção do Membro da Assembleia André Chambel, relativamente aos 

parques ribeirinhos, convidou todas a visitarem o parque da POLIS do Carreiro Velho e o 

investimento que está a ser feito no local. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto á questão da ADRA, disse que a decisão foi tomada no final do anterior 

mandato e o eleitorado optou pela votação que quis, de uma forma espontânea e livre. -----------  
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 ----------- Relativamente á questão dos três FFF e a intervenção do Membro da Assembleia 

André Chambel, regista com desagrado a expressão “investimentos calamitosos”, acrescenta 

que se as escolas, a casa da cultura e a alameda são calamitosas é uma expressão que não é 

sua. -----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á questão de que a Câmara Municipal está completamente alheada, 

informou que a Câmara não tem técnicos do IEFP, tem técnicos municipais a fazer o trabalho, 

informou ainda que a Câmara é parceira da ACIB em tudo o que são ações de formação, dando 

praticamente gratuitamente as instalações, são parceiros em tudo, iluminação de natal, com as 

Juntas de Freguesia, com a ACIB para dinamizar o comércio. ---------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que a Câmara também tem parceria com a ACIB, o IAPMEI e com 

entidades como a Caixa de Crédito Agrícola Mutuo, no programa Finicia, que financia jovens 

empresários e que está em marcha há vários anos. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que foi a Câmara que requalificou a Zona Industrial de Oiã Nascente, Zona 

Industrial de Vila Verde, Zona Industrial da Palhaça, vai ser requalificada em breve a Zona 

Industrial de Oiã Poente, logo a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, não está alheada. ------  

 ----------- Esclareceu que a Derrama só é recebida pelo Município porque incide sobre o lucro e 

havendo lucro significa que a economia não está parada. ---------------------------------------------------  

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

SANTOS – questionou os Membros da Assembleia se queriam fazer uma segunda intervenção, 

o que se veio a verificar; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO – disse que iria focar uns pontos da intervenção do Membro 

da Assembleia João Paulo Sol. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que relativamente ao IMI, era um facto que quase triplicou, sendo também uma 

facto que essa ação não se deve inteiramente á responsabilidade do Presidente da Câmara, 

mas o que também era um facto que a autarquia não fez tudo o que estava ao seu alcance 
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para evitar esse aumento e para o ter feito deveria ter colocado a taxa do IMI sistematicamente 

no mínimo permitido por lei, o que não foi o caso. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que não o fez também nos 5% sobre o IRS o que significa que aí, há 

muito trabalho a fazer por parte da autarquia, tendo a ver principalmente com opções politicas, 

que no caso foram maximizar os investimentos em obra. ---------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á ADRA, disse que o Presidente da Câmara sabia perfeitamente o que 

constava nos estatutos da ADRA e dizia que a empresa tinha que dar lucro que estava 

indexado ás obrigações do tesouro a 10% com um spred de 3%, convidou o Presidente da 

Câmara a fazer as contas ao valor que estão hoje as obrigações do tesouro. -------------------------  

 ----------- Sobre a questão da privatização da ADRA, disse que em sua opinião não fazia sentido 

nenhum, porque é uma empresa que fornece serviços essenciais em regime de completo 

monopólio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Lembrou que as justificações que foram dadas para a venda á ADRA foram; -------------  

 ----------- Primeira, porque iria servir para alavancar os investimentos feitos nesta área; -----------  

 ----------- Segunda, porque aderindo á ADRA, mesmo para a rede de água, se iria conseguir 

maximizar os apoios comunitários. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO SOL – disse que do que tem estado a ouvir dos Membros da 

Assembleia, concluía que em vez dos trinta e cinco milhões de euros de orçamento para o 

próximo ano, que está a ser discutido, em sua opinião lhe parecia que as bancadas do PS e do 

CDS gostariam muito mais de um orçamento de quinze milhões de euros, como aconteceu com 

um concelho vizinho, que uma área e população similar com o concelho de Oliveira do Bairro. -  

 ----------- De seguida foi dado o uso da palavra ao Sr. Presidente da Câmara para esclarecer o 

que entendesse. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro MÁRIO JOÃO FERREIRA DA 
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SILVA OLIVEIRA – dirigindo-se ao Membro da Assembleia Armando Humberto disse que este 

também tinha estado presente na Assembleia Inter Municipal, em que essas matérias tinham 

sido respondidas e salvo o erro foi dito que os contextos em que são feitas as coisas tem 

pressupostos e parâmetros e uma é que a ADRA está na revisão do EVF. ----------------------------  

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

SANTOS – disse que estavam então reunidas todas as condições para a votação deste ponto 

da Ordem de Trabalhos; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida deu-se início à votação do documento apresentado e depois de efectuada 

a mesma, verificou-se que as Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2013 foi 

Aprovada com 17 votos a Favor, 5 Abstenções e 4 votos contra, pelos Membros da 

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

 ----------- De seguida deu a palavra aos Membros da Assembleia que quisessem apresentar a 

declaração de voto; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO – entregou a declaração de voto por escrito, a qual se passa 

a transcrever na sua integra; 

 ----------- “O Partido Socialista votou contra o Plano e Orçamento para 2013, porque: --------------  

 ----------- 1. O plano e orçamento insistem num conjunto de investimentos que não estão 

correctamente dimensionados face às reais necessidades do Concelho e que por culpa disso 

mesmo o Município vai ver aumentadas de forma significativa as sua despesas, sem que daí 

advenham os correspondentes benefícios para as populações; -------------------------------------------  

 ----------- 2. Esta estratégia de desenvolvimento vai ter no curto prazo como consequência a 

necessidade de manter e/ou aumentar o valor a cobrar por serviços, taxas e impostos, como 

forma de fazer face aos aumento dos encargos daí decorrentes; -----------------------------------------  

 ----------- 3. Colocará no médio prazo o Município numa situação financeira muito difícil o que irá 
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condicionar seriamente o avanço de futuros projetos.” -------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRE CHAMBEL – dirigindo-se ao Presidente da Assembleia Municipal, informou 

que os Membros da Assembleia eleitos pelo CDS/PP, se iriam ausentar da sala de reuniões, 

não participando assim na continuação dos trabalhos. -------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO BARATA – apelou aos Membros da bancada do CDS para que 

reconsiderassem e não abandonassem a sala, em nome do esforço que todos estão a fazer. ---  

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

SANTOS – disse que a atitude do Membro da Assembleia André Chambel ia levantar outras 

questões que podiam vir a ter implicações mais graves. -----------------------------------------------------  

 ----------- Deu por concluído o ponto da Ordem de Trabalhos, sendo aprovado em minuta por 

maioria.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu assim por interrompidos os trabalhos e concluída a segunda reunião da 

Assembleia Municipal, ficando convocada a próxima reunião para dia 21 de Dezembro pelas 

dezanove horas e trinta minutos. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pediu que os Membros da Assembleia que já se tinham ausentado, fossem 

informados desta nova data. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------  

----------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------- Aos vinte e um dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e doze, no Salão Nobre 

dos Paços do Concelho, realizou-se a terceira Reunião relativa à Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal do corrente ano, convocada para o dia catorze de dezembro do corrente 

ano, cuja Ordem de Trabalhos, já tinha sido previamente distribuída aquando da respectiva 

Convocatória: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----------- 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, Laura Sofia Pires, Jorge Diogo Cardoso Mendonça, 

e Henrique Santiago Tomás. ---------------------------------- ------------------------------------------------------  

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

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

SANTOS – iniciou a sua intervenção, cumprimentando todos os presentes, tendo de seguida 

dado o uso da palavra ao Secretário Gilberto Rosa, a fim de que este verificasse a presença 

dos Membros na presente Sessão.  -------------------------------------------------------------------------------  

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

Assembleia Municipal, MARIA JOÃO, ACÍLIO DIAS VAZ E GALA, MIRIAM ZULAI, DINIS 

BARTOLOMEU, ADELINO CRUZ. ---------------------------------------------------------------------------------  

-----------O Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, GILBERTO MARTINS DA ROSA, 

informou que o Membro MARIA JOÃO, apresentou a sua justificação, sendo substituída pelo 

Membro FERNANDO HENRIQUES. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

  ---------- Informou que o Membro MIRIAM ZULAI, iria faltar não sendo substituída. -----------------   

 ----------- Informou também que o Membro DINIS BARTOLOMEU, não pode estar presente, 

sendo substituído pelo Membro MARIA JUDITE SANTOS. -------------------------------------------------  

 ----------- Informou ainda que o Membro ADELINO CRUZ, pediu a substituição pelo Membro 

ACILIO SANTOS FERREIRA. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – começou por ler uma mensagem de Natal que foi enviado aos Deputados da 

Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro; ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- “A Associação Desportiva da ADREP vem por este meio desejar um feliz Natal e um 

Próspero Ano Novo”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Estando reunidas todas as condições para dar seguimento à Sessão da Assembleia 

Municipal, passou-se de imediato à análise e discussão do ponto seguinte constante da Ordem 

de Trabalhos - 5.5 - Análise e votação para efeitos de aprovação da Informação/Proposta 

do Sr. Presidente da Câmara sobre a Organização dos Serviços – Adequação da 

Estrutura Orgânica do Município de Oliveira do Bairro, nos termos do Decreto-Lei nº 

305/2009, de 23 de outubro, às Regras e Critérios Previstos na Lei nº 49/2012, de 29 de 

agosto, sendo dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara Municipal a fim de que este 

introduzisse o assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SILVA OLIVEIRA – começou por informar que o presente documento tinha sido Subscrito por 

unanimidade no Órgão do Executivo Municipal. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou ainda que decorre de uma obrigação de uma alteração legislativa, e a 

adequação da estrutura orgânica mais conhecida pelos quadros dirigentes da Autarquia. --------  

 ----------- Esclareceu que existe um quadro que está em vigor e que teria de ser reduzido face 

aos parâmetros conhecidos e que para Oliveira do Bairro, pressupõe um máximo de; -------------  

 ----------- 1ª um Diretor de Departamento, mais quatro Chefes de Divisão de 2º Grau e um de 3º 

Grau;----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2ª abandonando ou prescindindo de um Diretor de Departamento, poder aumentar os 

de 2º Grau de quatro para cinco mantendo o de 3º Grau. ---------------------------------------------------  
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 ----------- Referiu que a opção do Executivo foi a 2ª, ou seja cinco Chefes de Divisão de 2º Grau 

e um de 3º Grau. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que na próxima reunião de Câmara se iria dar nome ás Divisões, esperando 

a aprovação do documento em Assembleia Municipal.  ------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que constava da informação e como decorria da Lei, que cabe á 

Assembleia aprovar o abono para despesas de representação, sendo no valor de cento e 

noventa e quatro euros e setenta e nove cêntimos mensais, que seriam para manter e em 

muitos casos estas despesas, numa conjuntura em que não há outro tipo de diferenciação em 

muitos técnicos de carreira a assunção a Chefes de Divisão, sendo este o valor que vai 

diferenciar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

assim o desejassem fazer. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – disse que para além do que tinha sido referido pelo Sr. 

Presidente da Câmara, referiu que também em Comissão Permanente tinha sido percecionado 

de que a Lei possa vir a fazer que algum dos valores dessas despesas de representação 

possam ter de ser ressarcidas por parte de quem os recebeu.---------------------------------------------  

 ----------- Informou que foi recebido um parecer da CCDR, que esses valores podiam ser 

decididos de forma retroativa, e que no seu entendimento os funcionários não poderiam ser 

prejudicados pelas atividades e pelas responsabilidades que têm tido e pelos seus bons 

serviços ao Município. -------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Acrescentou que esta proposta teria o voto favorável da bancada do CDS. ---------------  

 ----------- ROSALINA FILIPE – disse que como já tinha sido explicado pelo Sr. Presidente da 

Câmara a adequação da estrutura orgânica da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, reveste-

se de grande importância para o município de modo a rentabilizar recursos, tornar os serviços 

mais eficientes e sobretudo adequar a estrutura á Lei 49/2012.- ------------------------------------------  
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 ----------- Acrescentou que nas estruturas previstas por Lei, a Câmara Municipal propõem em 

estrutura hierarquizada, descrimina e descreve detalhadamente neste documento. -----------------  

 ----------- Referiu que conscientes de que a proposta está elaborada no sentido de cumprir a Lei 

e regulamentar todos o seu funcionamento, a Bancada do PS nada tinha a opor á sua 

aprovação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que no entanto gostariam de perguntar se esta proposta tinha envolvido de 

algum modo os técnicos e colaboradores da Câmara Municipal, ou seja se de algum modo esta 

proposta tinha sido encontrada de modo consensual. --------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que a Bancada do PS também concorda com a proposta da atribuição 

das ajudas de custo, esperando que esta seja uma estrutura mais eficaz e possa de algum 

modo cumprir o objetivo previsto. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- PEDRO CARVALHO – começou por lembrar que há cerca de dois anos, a 

Assembleia Municipal, já tinha refletido sobre o quadro de pessoal, outra Lei de 2009, tendo 

sido aprovada na Assembleia a atual estrutura dos Dirigentes e organograma da Câmara 

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

 ----------- Referiu que a presente Lei, veio contrariar tudo o que tinha sido aprovado há dois 

anos e em sua opinião fazer a reformulação do Quadro de Dirigentes, em função do número de 

habitantes, não tem lógico sendo mesmo um erro. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que os Departamentos irão deixar de existir, as Unidades de 2º Grau vão 

passar de seis para cinco e as Unidades de 3º Grau vão passar de nove para uma. ----------------  

 ----------- Referiu que se iria diminuir em muito o atual Quadro de Dirigentes e também diminuir 

o grau de especialização de cada dirigente, sendo mau para o funcionamento da Câmara 

Municipal, havendo mais concentração de áreas para cada dirigente. -----------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Câmara disse que poderia contar com o voto favorável 
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da Bancada do PSD, embora não concordando com a filosofia da Lei. ----------------------------------  

 ----------- De seguida foi dado o uso da palavra ao Sr. Presidente da Câmara, para prestar 

algum tipo de esclarecimento que achasse necessário. ------------------------------------------------------   

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

SILVA OLIVEIRA – relativamente á intervenção do Membro de Assembleia Pedro Carvalho, 

disse que partilha da opinião dada e que também se revia no quadro de pessoal apresentado, 

entendendo também que deveria ter sido dada a liberdade ao Municípios, por outros níveis, 

face á despesa, mas a Lei tem que ser cumprida. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á intervenção do Membro da Assembleia Rosalina Filipe, disse que 

quando se reduz não é fácil haver consensos muito menos com as pessoas envolvidas, mas ao 

mais alto nível hierárquico, abaixo do Executivo foi o consenso melhor possível. --------------------   

 ----------- De seguida deu-se início à votação e depois de efectuada a mesma, verificou-se que o 

ponto 5.5. da presente Ordem de Trabalhos foi Aprovado por unanimidade com 21 votos 

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

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

SANTOS – esclareceu que os Membros da Assembleia que ainda não estavam presentes, 

tinham informado que chegariam um pouco mais tarde, passando a nomeá-los; ---------------------  

 ----------- João Paulo Sol, António Manuel Rodrigues Santos, Ricardo Caniçais, Vítor Loureiro, e 

o Presidente da Junta de Freguesia de Bustos Duarte Novo. ----------------------------------------------  

 ----------- De seguida foi pedido o uso da palavra pelo Membro da Assembleia André Chambel, 

tendo-lhe sido concedida. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – Referiu que a presente reunião, tinha sido marcada em própria 

Assembleia Municipal, no entanto os eleitos da Bancada do CDS já não estavam presentes na 

Assembleia pelo que não tiveram conhecimento de viva voz, por parte do Sr. Presidente da 
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Mesa da Assembleia da marcação da Assembleia para a presente data. -------------------------------  

 ----------- Disse que tinha acabado de ter informação, de que o Membro da Assembleia Ricardo 

Caniçais, não teve conhecimento da presente reunião. ------------------------------------------------------  

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

SANTOS – dirigindo-se ao Membro da Assembleia André Chambel, disse que o que aconteceu 

e depois do que aconteceu e pelo conhecimento que todos devem ter do Regimento, a 

marcação da próxima reunião seria feita na Assembleia. ----------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que era da responsabilidade de quem se ausentou, certificar-se se de 

facto o cumprimento desse ponto previsto no Regimento, tinha acontecido ou não. -----------------  

 ----------- Esclareceu que na qualidade de Presidente da Mesa da Assembleia, deduziu que as 

pessoas com esse grau de responsabilidade se tivessem informado, disse lamentar o facto de 

isso não ter acontecido. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que em sua opinião não houve nenhum incumprimento por parte da Mesa. -------  

 ----------- Informou assim, que o que o Membro da Assembleia André Chambel quereria informar 

seria de que os Membros da Assembleia Vitor Loureiro e Ricardo Caniçais, não iriam estar 

presentes nesta reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------     

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.6 - Análise e 

votação para efeitos de aprovação da Informação/Proposta do Sr. Presidente da Câmara 

sobre Contratação de Postos de Trabalho Previstos no Mapa de Pessoal; ----------------------  

 ----------- Foi dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara Municipal para a apresentação do 

ponto da ordem de trabalhos, acima descrito.-------------------------------------------------------------------  

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

SILVA OLIVEIRA – começou por informar que decorre da Lei e que este tipo de decisões, 

atualmente eram da competência da Assembleia Municipal, tendo sido subscrito por 
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unanimidade em Reunião do Executivo propor á Assembleia autorização para contratar, postos 

de trabalho, previstos no mapa de pessoal de cinco Assistentes Técnicos. ----------------------------  

 ----------- Acrescentou que se tem vindo a reduzir o quadro de pessoal da Autarquia, por força 

de aposentações, sendo que estes lugares não serão novos a criar ou a acrescer, são lugares 

que estão a ser desempenhados por pessoas que estão em fim de contrato e que há 

necessidade de que os trabalhos continuem a ser efetuados.----------------------------------------------  

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

SANTOS – informou que já estava presente na reunião o Presidente da Junta de Freguesia de 

Bustos Duarte Novo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

desejassem fazer. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ROSALINA FILIPE – disse que se tratava de uma informação detalhada e que o Sr. 

presidente da Câmara já o tinha explicado, estando explícitos os métodos de seleção e que o 

próximo orçamento já previa o montante dos encargos com o recrutamento dos cinco 

Assistentes Técnicos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que cumprindo a Lei e como estava prevista a contratação de pessoal 

por concurso, embora não fossem novos mas iria permitir que alguns dos cinco Assistentes 

Técnicos não perdessem o seu emprego. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- PEDRO CARVALHO – informou que já tinham sido decididos estes cinco lugares em 

Mapa de Pessoal no Orçamento do ano anterior. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que não tinha nada a opor aos cinco postos de trabalho. -------------------------------  

 ----------- De seguida foi dado o uso da palavra ao Sr. Presidente da Câmara, para prestar 

algum tipo de esclarecimento que achasse necessário. ------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro MÁRIO JOÃO FERREIRA DA 
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SILVA OLIVEIRA – informou que eram concursos públicos e como tal, teria muito gosto em 

dizer que as pessoas que estão a executar esses trabalhos, não perderiam esses postos de 

trabalho, se forem considerados os melhores em concurso assim será. --------------------------------  

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

SANTOS – informou que estavam presentes 22 Membros da Assembleia presentes e serão 

esses os votos que contarão para a próxima votação. -------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida deu-se início à votação e depois de efectuada a mesma, verificou-se que o 

ponto 5.6. da presente Ordem de Trabalhos foi Aprovado por unanimidade com 22 votos 

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

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.7- Análise e 

votação para efeitos de aprovação da Informação/Proposta do Sr. Presidente da Câmara 

sobre Alteração dos Estudos da Fundação Comendador Almeida Roque – Adequação à 

Lei-Quadro das Fundações;. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara Municipal para a apresentação do 

ponto da ordem de trabalhos, acima descrito.-------------------------------------------------------------------  

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

SILVA OLIVEIRA – disse que o que estava em discussão era única e simplesmente uma 

proposta á alteração aos Estatutos que derivava de uma obrigação legal de aplicar a nova Lei 

Quadro das Fundações. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que a referida Lei Quadro, face aos estatutos existentes, aprovados em 

Assembleia por unanimidade e aclamação, aquando da constituição da Fundação Comendador 

Almeida Roque, as únicas alterações obrigatórias a incluir nos estatutos foram; ---------------------  

 ----------- 1. Criar um órgão novo a que foi denominado um órgão executivo; --------------------------  

 ----------- 2. Alterar a denominação daquilo que está chamado nos atuais estatutos de Conselho 
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Geral para Conselho de Curadores. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que aproveitando o facto de ter que se mexer nos Estatutos, tendo por base as 

reuniões frequentes do Conselho de Administração da Fundação, tendo conhecimento, por 

inerência das funções de representação nesse órgão, por parte de si próprio como Presidente 

de Câmara e sendo que muito em breve abrir o concurso para a empreitada da construção da 

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

 ----------- Informou que o licenciamento da obra, foi feito em tempo record, para que não 

houvesse nenhuma responsabilização á Câmara Municipal por algum atraso. ------------------------  

 ----------- Lembrou que nos estatutos estavam previstos uma entrada de um milhão de euros, 

mantendo-se por parte da Câmara Municipal e estavam previstos dois parâmetros a cumprir de 

cento e cinquenta mil euros ano, que se foi orçamentando ano a ano e um outro era de entregar 

quando necessário. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que o primeiro parâmetro a Câmara sempre o satisfez estando habilitada e o 

segundo na análise e gestão com responsabilidade do mandato que lhe tinha sido confiado 

pela presente Assembleia, entendeu que a Fundação, tendo dinheiro aplicado não reunia as 

condições de ser necessário para uso e para fins da Fundação. ------------------------------------------  

 ----------- Assim, entendeu que pelo conjunto de fatores e porque também lhe parecia ser um 

gesto que o Sr. Comendador considerava importante, propôs que fossem retirados os dois 

parâmetros e que ficasse sem qualquer outra limitação, cento e cinquenta mil euros a entregar 

ainda no corrente ano, quinhentos mil no próximo ano e trezentos e cinquenta mil no ano de 

2014.----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que todo o dinheiro atrás referido vai ser necessário, logo era justo e 

adequado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – informou que tinha chegado á Assembleia o Membro João Paulo Sol, ficando assim 
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um quórum de 23 Membros. -----------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- De seguida foi dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia que o desejassem 

fazer.----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – dirigindo-se ao Presidente da Mesa, disse que quando os 

Membros do CDS se ausentaram da sala na última reunião, foi do entendimento dos mesmos 

que a reunião iria continuar o que não aconteceu. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que teve conhecimento que a reunião se iria realizar na presente data 

porque foi informado pelo Presidente de Junta de Oliveira do Bairro, que quando saiu da 

reunião se encontraram. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pediu assim ao Presidente da Mesa que a falta não seja injustificada, aos Membros da 

Assembleia da Bancada do CDS, que por desconhecimento não sabiam da realização da 

presente reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – dirigindo-se ao Membro da Assembleia André Chambel, disse que era um assunto 

que iria ser avaliado e analisado pela Mesa da Assembleia Municipal, passou a ler o artigo 27º 

ponto 6 do Regimento; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “No caso de a sessão se prolongar por mais do que duas reuniões, a data, hora e local 

da terceira reunião e seguintes serão fixadas pela Assembleia Municipal no final da reunião 

anterior.”  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que nestes casos, deve ficar sempre alguém a aguardar, noutro local, 

pelo fim para quando for anunciado a data, hora e o local da realização da próxima reunião. ----  

 ----------- Esclareceu que da parte da Mesa da Assembleia Municipal, foi cumprido o que diz o 

Regimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu de seguida novamente a palavra ao Membro da Assembleia André Chambel. -----  
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 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – frisou que não tinha ficado ninguém a aguardar porque tinham 

todos ficado com a ideia de que a reunião iria continuar até á conclusão da Ordem de trabalhos, 

como tinha sido decidido. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – dirigindo-se a todos os presentes disse que pensava que os Membros da 

Assembleia da bancada do CDS que se ausentaram, que tinham a noção exata das 

implicações legais que essa atitude tinha no desenvolvimento normal do processo e logo 

saberiam que com a responsabilidade e bom senso que a si tem referido, deveriam entender 

que só havia uma saída que era terminar os trabalhos. ------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que se os trabalhos continuassem, os Membros da Assembleia da 

Bancada do CDS, legitimamente poderiam impugnar, pedindo a nulidade das votações ficando 

todas as decisões tomadas, em causa. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – dirigindo-se ao Presidente da Mesa informou que de acordo 

com o ponto 4 do art.º 46.º, iria proferir todas as intervenções, relativamente ao assunto em 

discussão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Começou por dizer que no entendimento da Bancada do CDS, esta proposta de 

alteração tinha cinco ordens de problemas; ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1º Da questão da natureza da Fundação; ------------------------------------------------------------  

 ----------- 2º O património da Fundação, algo que o Sr. Presidente da Câmara referiu na sua 

intervenção; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3º A composição dos seus órgãos; --------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4º A competência de alguns dos seus órgãos;------------------------------------------------------  

 ----------- 5º O desequilíbrio nas nomeações dos órgãos, apesar de ser um problema que se 

mantém desde os estatutos originais. -----------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Disse que tendo em conta os estatutos anteriores, no artigo 1., a grande mudança é 

que a Fundação passa de uma entidade fundacional para uma fundação privada de 

solidariedade social, passando-se a reger, para além da Lei Quadro das Fundações, passa-se 

a reger também pelo estatuto das instituições particulares de solidariedade social. -----------------  

 ----------- Lembrou que o estatuto das IPSS, refere no artº 1º n.º 1, a meio do parágrafo, 

passando a ler o mesmo; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- …”desde que não sejam administradas pelo Estado ou por um corpo autárquico.” ------  

 ----------- Acrescentou que a Lei das Fundações refere no art.º 15º n.º 1, que as Fundações 

privadas podem ser criadas por uma ou mais pessoas de direito privado, ou por pessoas de 

direito privado com pessoas coletivas publicas, desde que estas isoladamente ou 

conjuntamente não detenham sobre a Fundação uma influência dominante. --------------------------  

 ----------- Acrescentou ainda que no seu ponto 2 refere que as Fundações de Solidariedade 

Social, são criadas exclusivamente por iniciativa de particulares, nos termos dos Estatutos das 

IPSS. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que no seu art.º 7º refere, que a dotação inicial da Fundação, e neste caso da 

Fundação Comendador Almeida Roque e como tinha sido referido pelo Sr. Presidente da 

Câmara, eram de dois milhões de euros assim como um terreno, por parte do Sr. Comendador, 

já realizados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Disse ainda que por parte do Município seriam cento e cinquenta mil euros, que na 

última reunião da Assembleia foi referido pelo Sr. Presidente da Câmara que, não estavam 

ainda realizados, deixando de ser cento e cinquenta mil euros passando a ser de quinhentos 

mil euros no próximo ano. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que já tinha sido esclarecido na presente reunião pelo Sr. Presidente da 

Câmara, que passariam a ser os cento e cinquenta mil euros ainda no corrente ano, quinhentos 

mil euros no próximo ano se forem cumpridas as necessidades por parte da Fundação. ----------  
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 ----------- Questionou o Sr. Presidente da Câmara, se os cinquenta mil euros seriam entregues 

no ato da escritura. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que como nada ainda foi realizado por parte do Município, a não ser que o faça 

na altura da escritura, o Município de Oliveira do Bairro, não pode ser considerado de instituidor 

e assim sendo tudo o que vem para a frente sobre aos seus poderes de nomeações e 

participação nos órgãos caem por terra, a menos que seja vontade expressa por parte do Sr. 

Comendador, tendo que estar estatuída nos Estatutos, que pretende que o Município faça parte 

dos seus órgãos de gestão, se não o fizer vai contra o Estatuto das IPSS assim como da Lei 

Quadro das Fundações. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que até á data não existe nenhum documento em que diga que o Comendador 

Almeida Roque pretende expressamente e sua vontade de instituidor e de fundador que o 

Município de Oliveira do Bairro faça parte dos órgãos gerentes da Fundação. ------------------------  

 ----------- Disse que no artº 9º referente aos órgãos, refere Conselho de Administração, 

Conselho Executivo, Conselho de Curadores e só depois o Conselho Fiscal, apesar de nos 

artigos seguintes, vir primeiro o Conselho Fiscal e só depois o Conselho de Curadores, sendo 

esta uma questão de pormenor. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que no art.º 10º referente ao Conselho de Administração, diz que seja no novo 

ou no antigo compete ao Conselho de Administração deliberar sobre as alterações aos 

Estatutos, questionou assim o Sr. Presidente da Câmara se isso já tinha sido deliberado em 

Conselho de Administração e se o foi porque é que não tiveram acesso á ata nem certidão 

dessa decisão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que no mesmo art.º 10º refere que o Vice-Presidente do Conselho de 

Administração deixa de ser o Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro e passa a 

ser a pessoa que ocupar o cargo de Presidente da Câmara de Oliveira do Bairro. Referiu que 

deixa de ser o Presidente do órgão que pode delegar depois a sua representação, porque o 
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instituidor é o Município de Oliveira do Bairro, e passa a ser a pessoa que for o Presidente da 

Câmara, está-se a dizer que o Membro do Conselho de Administração da Fundação é o Sr. 

Mário João Oliveira e assim sendo não pode ser substituído. ----------------------------------------------  

 ----------- Disse que no art.º 11º, refere que do Conselho Executivo faz parte o Diretor do 

Instituto Profissional da Bairrada, que o é por inerência, no entanto e decorrendo dos Estatutos 

não se vê uma única vez a referência a quem nomeia o Diretor do Instituto Profissional da 

Bairrada, nem quem o nomeia nem quem o exonera, no entanto o mesmo faz parte de um 

órgão de gestão da Fundação. Questionou se os Estatutos não deveriam referir como é que 

essa pessoa é nomeada sendo uma pessoa externa. --------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao art.º 12º no que diz respeito ás competências do Conselho 

Executivo, uma delas é criar fundos financeiros, transferir para o domínio posse ou 

administração de qualquer bem, constituir mandatários da Fundação. Disse que um órgão de 

gestão corrente subordinado ao Conselho de Administração tem poderes de constituir 

mandatários da Fundação da própria instituição. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que o que vem a ser contraditório é que os poderes de vinculação da 

Fundação são de duas assinaturas de Membros do Conselho de Administração, um deles 

designado pelo Sr. Comendador, outro deles designado pelo Sr. Mário João Oliveira. -------------  

 ----------- Disse haver uma contradição ao nível de poderes de obrigação, porque se quem 

obriga a Fundação é o Conselho de Administração, como é que o Concelho Executivo tem 

poderes para mandatar em alguém, os direitos e a representação, jurídica, financeira da própria 

Fundação, sendo uma situação muito grave.--------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre o art.º 14º Conselho Fiscal, disse ter verificado que o Conselho Fiscal não tem 

Presidente, porque ninguém dirige as reuniões, ninguém é responsável pela sua orientação e 

necessário ter alguém responsável para dirigir as reuniões, convocá-las, orientá-las 

responsabilizar-se pelas sua atas, porque a única coisa que o Estatuto diz referente a este 
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artigo é que sob proposta do Conselho de Administração o Conselho de Curadores irão gerar o 

Conselho Fiscal constituído por três membros efetivos e um suplente que assegurará a 

fiscalização da gestão e das contas da Fundação. O Conselho Fiscal reúne ordinariamente uma 

vez por trimestre e extraordinariamente as vezes que entender. ------------------------------------------  

 ----------- Questionou quem é que iria convocar as reuniões acima indicadas, se eram os três 

em conjunto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Passou para o art.º 16º composição e funcionamento do Conselho de Curadores, 

disse que se verifica que o Sr. Comendador nomeia cinco pessoas, a Câmara Municipal 

designa cinco pessoas, o Sr. Comendador faz parte e preside ao Conselho de Curadores e o 

Sr. Mário João Oliveira também faz parte do Conselho de Curadores.  ---------------------------------  

 ----------- Disse ter estranhado que fazendo parte do património da Fundação dois milhões de 

euros do Sr. Comendador, o terreno doado pelo Sr. Comendador e até á presente data zero 

euros por parte da Câmara Municipal, prevendo-se que no ato da escritura entrem cento e 

cinquenta mil euros e possivelmente no próximo ano entrem mais quinhentos mil euros, como é 

que a proporção de designação de um órgão que vai doar pela intenção e vontade e Estatutos 

da Fundação, tenha equidade de partes, por parte de dois instituidores que são completamente 

desproporcionados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que relativamente ao ponto três é referida a duração dos mandatos do Conselho 

de Curadores que são de cinco anos, ou seja todos os membros, exceto o Sr. Comendador que 

terá mandato vitalício, todos os outros terão um mandato de cinco anos. A pessoa que ocupa o 

cargo de Presidente da Câmara tem um mandato de quatro anos.  --------------------------------------  

 ----------- Referiu que aquela pessoa que faz parte do Conselho de Curadores, não é o 

Presidente da Câmara mas a pessoa que ocupa o Cargo de Presidente da Câmara, quer dizer 

que, se o inicio do mandato do Conselho de Curadores coincidir com o mandato do Presidente 

da Câmara, o Sr. Presidente da Câmara no final do quarto ano de mandato deixa de ser 
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Presidente da Câmara mas continua a ser a pessoa que no inicio do mandato era o Presidente 

da Câmara e assim sendo o Sr. Mário João Oliveira pode por mais um ano fazer parte do 

Conselho de Curadores. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que este ponto deve ser esclarecido, faltando um ponto que diga que o mandato 

é de cinco anos, exceto o do Sr. Comendador que é vitalício, mas mandato da pessoa que 

ocupa o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro tem a duração igual 

com a duração do mandato de Presidente da Câmara Municipal. -----------------------------------------  

 ----------- No art.º 17º Competências, disse que tem o ponto 1, ponto 2, volta a ter o ponto 2 e o 

ponto três, pedindo que fosse retificado. -------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Câmara disse que relativamente á competência do 

Conselho de Curadores nos atuais Estatutos vem referido que o parecer do Conselho Geral é 

vinculativo, para uma alteração de Estatutos. Questionou o Sr. Presidente da Câmara porque é 

que não existe ata nem certidão da reunião do Conselho Geral que alterou os Estatutos. ---------  

 ----------- Ainda sobre o art.º 17º, disse que uma das competências do Conselho de Curadores, 

é a destituição dos órgãos da Fundação. Questionou se era de todos os Conselhos da 

Fundação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em tom de conclusão disse que para além das atas ou certidões das reuniões tidas 

com os órgãos com poderes para esse efeito e depois o parecer favorável vinculativo por parte 

do Conselho Geral, documentos que não tem, assim como a declaração do Sr. Presidente da 

Câmara demonstre inequivocamente que pretende que o Município faça parte dos órgãos de 

gestão sendo um documento essencial para que seja atribuída á Fundação o Estatuto de 

Utilidade Publica. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que com a falta da documentação acima referida e com as lacunas por si 

referidas, existentes nos Estatuto a bancada do CDS votará contra a sua aprovação. --------------  

 ----------- NUNO BARATA -  dirigindo-se ao Presidente da Mesa da Assembleia, disse que se 
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este não fosse um assunto sério, iria pedir a interrupção dos trabalhos para que a Bancada do 

PS fosse tirar um curso de direito e depois voltava-se para discutir o assunto. ------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Câmara disse que são eleitos para representar a 

população fazendo também parte da população. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que em sua opinião o papel dos eleitos neste órgão é um papel de decisão 

politica, de definição de estratégias, de compromissos, de opções e se concordam ou não com 

elas. -----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse entender que estão na Assembleia Municipal para tomarem decisões e opções 

politicas não estando a desempenhar os seus papéis pelas suas competências técnicas, não 

espera que se tomem decisões técnicas. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que acredita que os documentos apresentados foram suportados em 

fundamentos e em pareceres e em trabalho, sendo fruto de um estudo ponderado pelos 

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

 ----------- Relativamente aos técnicos municipais, disse não haver motivos para porem em causa 

nem a sua competência, nem a garantia que as decisões as opções e o trabalho por ele 

desenvolvidos, não está correto. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que assumindo que seja normal que todos tenham duvidas em vários assuntos 

e que ao longo dos anos todos vão aprendendo um bocadinho de cada matéria, garante que 

não iria conseguir falar tanto tempo sobre esta matéria como fez o Membro da Assembleia 

André Chambel. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Lembrou que a premissa fundamental é que o projeto da Fundação e da sua escola, 

seja uma realidade e o que se pode esperar de si, enquanto líder de Bancada do PSD na 

presente Assembleia é perceber se a Bancada quer a Fundação ou a Escola Profissional. -------  

 ----------- Acrescentou que para si o mais importante é a decisão politica que é simplesmente se 
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se quer ou não a Fundação, se se quer ou não a Escola Profissional. -----------------------------------  

 ----------- Relembrou que os Estatutos já existiam, tiveram que ser adequados, sofreram 

alterações e essas alterações foram feitas por quem percebe da matéria. -----------------------------  

 ----------- Acrescentou que este era um documento relevante para que aquilo que foi a vontade 

da Assembleia Municipal e que foi a vontade do Comendador, continue a caminhar para a sua 

concretização e que seja uma realidade e nesse sentido a Bancada do PSD nada tem a opor 

em que seja respeitada a vontade do Sr. Comendador e desta Assembleia para que esta seja 

uma mais valia para o Concelho de Oliveira do Bairro. -------------------------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO OLIVEIRA – disse que pegando nas últimas palavras do Membro da 

Assembleia Nuno Barata, ficou a pensar que nunca nenhum dos presentes poderá alegar 

desconhecimento da Lei em legitima defesa ou em qualquer parte, todos têm obrigação de 

conhecer a Lei. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que o Membro da Assembleia André Chambel veio falar em factos jurídicos e 

com certeza que uns entenderam melhor que outros, mas acha legitimo vir aqui trazer questões 

jurídicas e aceita-las como uma chamada de atenção. -------------------------------------------------------  

 ----------- Entregou a sua intervenção por escrito, a qual se transcreve na sua integra; -------------  

 ----------- “A bancada do Partido Socialista, entende que a primeira frase da Informação / 

Proposta do Sr. Presidente da Câmara, e citamos “foi com enorme entusiasmo e empenho que 

em 2009”… pressupõe que a Lei nº. 24/2012 de 09 de Julho, que altera a Lei-Quadro das 

Fundações e altera o Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 47 344, de 25 de Novembro 

de 1966, venha a criar um impasse de grande alcance na prossecução e na concretização do 

objectivo comum de erguer a escola de “saber”, podendo deitar por terra o muito que já se fez 

em termos de investimentos e todos os fundos já constituídos e as contribuições que o 

Município pretende realizar no ano de 2013. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Perguntamos: ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Será que legalmente e de acordo com a a Lei nº. 24/2012 o Município de Oliveira do 

Bairro pode continuar a apoiar esta IPSS “Fundação”, financeiramente e pertencer ao seu 

Conselho de Administração nomeadamente o Sr. Presidente da Câmara? ----------------------------    

 -----------  Apesar dos milhões de euros aplicados na Infra-estrutura, como vamos solucionar as 

despesas com o seu funcionamento? -----------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Pensemos um pouco na Universidade Sénior gerida pela Junta de Freguesia de 

Oliveira do Bairro, no principio era nada ou quase nada o seu custo, agora a Câmara e 

nomeadamente este executivo já começou a transferir verbas significativas para o seu 

funcionamento, um caso para reflexão. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Executivo já pediu algum parecer jurídico sobre esta temática e a adequação dos 

Estatutos em vigor e agora alterados pela Lei 24/2012 de 09 de Julho? --------------------------------  

 ----------- Também solicitamos ao Sr. Presidente da Câmara uma explicação aceitável sobre 

porque é que em reunião do Executivo de 30 de abril de 2009, foram incluídos a respetiva ata e 

o Estatutos em vigor e em reunião de 29 de novembro não se adotou o mesmo procedimento. -  

 ----------- Em meu nome pessoal endereço aqui a todos os presentes, os votos de um bom Natal 

e um novo ano, com saúde já que vamos ter com certeza menos meios financeiros.” --------------  

 ----------- INÊS PATO – dirigindo-se ao Membro da Assembleia Acácio Oliveira disse que não 

se pode aceitar como verdade tudo aquilo que se diz no parlatório da Assembleia Municipal. ----  

 ----------- Disse que não sabe se o Membro da Assembleia André Chambel veio fazer uma 

apreciação jurídica pessoal. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que na sua atividade profissional costuma deparar-se com pessoas que 

não lêem as letras pequeninas do que lhes é apresentado para assinar. -------------------------------  

 ----------- Disse que não ia fazer nenhuma apreciação jurídica, mas vir questionar o art.º 1º 

desta alteração ao Estatuto convinha primeiro que as pessoas lessem o que estava escrito na 
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apresentação da proposta do Sr. Presidente da Câmara, passando a citar; ---------------------------  

 ----------- “Instituído em 24.06.2009, a Fundação viria a ser registada (e assim reconhecida) 

cerca de um ano depois (01.10.2010), com o n.º 43 de IPSS, adquirindo, por essa via, 

automaticamente a natureza de pessoa coletiva de direito privado e utilidade pública.”  

 ----------- Acrescentou que isto não vai acontecer na presente data, já tinha acontecido. -----------  

 ----------- “Em Novembro de 2010 foi requerida autorização para alteração dos Estatutos da 

Fundação, a qual só viria a ser concedida em Agosto de 2011 e concretizada nesse mesmo 

mês.”----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Operada tal modificação procedeu-se á instituição dos órgãos da Fundação (ainda 

não instituídos) e prosseguiram as diligências no sentido de, tão cedo quanto possível, ver 

concretizado o objetivo comum de erguer uma Escola de “saber”, assente na teoria mas 

também e sobretudo na prática.” -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que entretanto surge a Lei que todos conhecem e daí as alterações que estão 

em discussão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que era uma autorização jurídica e dava só esse valor, porque a 

apreciação não era vinculativa. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Membro da Assembleia André Chambel, apelou para que não se 

usasse o bem falar para fazer entender aos presentes o que se quer e não o que estava 

escrito, coisa que se passou na sua última intervenção. -----------------------------------------------------  

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

SILVA OLIVEIRA – começou por pedir desculpa a todos os presentes, pela gralha que se 

apresenta no art.º 17.º onde consta duas vezes o n.º 2 e naturalmente será corrigida e onde se 

lê o segundo 2 ler-se-á 3 e onde se lê 3 será 4, agradecendo também a chamada de atenção 

que foi feita. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Referiu que a Lei das IPSS, já estava em vigor quando a Fundação, então constituída 

e fundada, com os Estatutos aprovados por unanimidade em Assembleia e por aclamação onde 

era escrito que o Vice Presidente da Fundação era o Presidente da Câmara. -------------------------  

 ----------- Disse que depois de a Fundação pedir o reconhecimento á Presidência do Concelho 

de Ministros, conforme mandava a Lei na altura, juntando dotações patrimoniais, evidenciando-

as e a sua origem, foi reconhecida como IPSS com a Lei que vigora e era vigente na altura. 

 ----------- Agradeceu as explicações dadas pelo Membro da Assembleia Inês Pato, tendo assim 

respondido a quase todas as questões. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que se está a discutir uma proposta que está bem suportada, tendo havido 

muitos pareceres e muitas análises. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que esta proposta não teve iniciativa por parte dos instituidores, esta 

proposta decorreu de uma obrigação legal.----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que nunca irão trazer á Assembleia nada que tente fugir a uma questão 

legal, não querendo nunca contornar a Lei mas sim respeitá-la.------------------------------------------- 

 ----------- Informou que a escritura foi adiada, disse ter votado, condicionado, no Conselho Geral 

e iria votar no Conselho de Administração já depois da Assembleia, porque irá ser feito o 

Conselho de Administração para aprovar definitivamente os Estatutos, após aprovação na 

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

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

SANTOS – questionou aos Membros da Assembleia de pretendiam fazer uma segunda 

intervenção, dando de seguida o uso da palavra ao Membro André Chambel; ------------------------   

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – disse que realmente a Fundação já era reconhecida pelo 

Ministério da Educação como uma IPSS e pela própria Inspeção Geral de Finanças tem até o 
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n.º9 do relatório publicado. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que como Fundação vai ter de adaptar os seus Estatutos á nova Lei Quadro das 

Fundações e os seus novos Estatutos terão de ser analisados outra vez pelas Entidades 

competentes para verificar se mantém os Estatutos conducentes á atribuição de utilidade 

publica. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Afirma que o seu receio é que os Estatutos da forma como estão, possam impedir ou 

incorrer no incumprimento do Estatuto das IPSS e da própria Lei Quadro das Fundações.--------    

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Câmara disse que a Fundação pode continuar a 

funcionar, pode iniciar a construção do Instituto Industrial da Bairrada porque tem um espaço de 

seis meses para verificar realmente se não corre o risco de lhe ser retirado a utilidade publica. -  

 ----------- Relativamente á intervenção do Membro da Assembleia Nuno Barata que disse que 

mais uma vez o direito dos presentes e de decisões politica, mas discorda porque também têm 

o dever do cumprimento da lei e que apenas fez a sua intervenção. -------------------------------------  

 ----------- Disse que nunca colocou em causa a competência dos técnicos municipais, porque o 

que lhe chega vem da parte da Câmara Municipal e quem tem que analisar a competência dos 

técnicos é quem aprova o documento para vir á Assembleia Municipal. --------------------------------  

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

SANTOS – disse que antes de endossar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, gostaria de 

colocar duas questões. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou de foi entregue ao Sr. Notário, responsável pela escritura, o documento 

em discussão, para assim preparar a escritura. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Se foi entregue, se tem conhecimento de que o Sr. Notário tinha constatado alguma 

ilegalidade ou se tinha levantado algumas questões. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro MÁRIO JOÃO FERREIRA DA 
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SILVA OLIVEIRA – disse que de facto foram entregues vários pareceres, inclusive da Ex 

Bastonário da Ordem dos Advogados e dos Notários, estando a escritura praticamente 

elaborada sem se ter levantado nenhuma questão. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que a Notária que vai fazer a escritura, será a mesma que fez a escritura 

da constituição da Fundação da primeira alteração e fará esta também, conhecendo todos os 

detalhes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á questão colocada pelo Membro da Assembleia André Chambel, 

relativamente á diferença na pessoa, respondeu que para defesa do enquadramento legal entre 

o momento em que foi fundada a Fundação, que não era IPSS, estava expresso, e mesmo 

assim foi reconhecida como IPSS sem ser pedido, mas como se sabe que hoje está 

reconhecida pretendendo-se manter esse reconhecimento, por um dever de cautela entendeu-

se que seria uma forma de cumprir também o enquadramento como entidade registada de 

entidade publica e IPSS. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse respeitar a opinião do Membro da Assembleia André Chambel, assim de todos 

os Membros da Assembleia, pedindo que este respeite também a dos outros. -----------------------  

 ----------- De seguida deu-se início à votação e depois de efectuada a mesma, verificou-se que a 

Proposta: 5.7- Análise e votação para efeitos de aprovação da Informação/Proposta do Sr. 

Presidente da Câmara sobre Alteração dos Estudos da Fundação Comendador Almeida 

Roque – Adequação à Lei-Quadro das Fundações foi Aprovada por maioria com 19 votos 

a Favor e quatro abstenções pelos Membros da Assembleia Municipal. ------------------------------  

 ----------- Foi dada a palavra aos Membros da Assembleia que desejassem apresentar a 

declaração de voto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – disse querer explicar a mudança de orientação do voto, em que 

muito ajudou a questão colocada pelo Sr. Presidente da Mesa ao Sr. Presidente da Câmara, 

relativamente á validação dos Estatutos por parte do Notário. ---------------------------------------------  
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 ----------- Referiu que no entanto o próprio Sr. Presidente da Câmara admitiu que a alteração do 

Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro para a pessoa do Presidente da Câmara 

de Oliveira do Bairro, levanta a cautela do próprio Município relativamente a esta alteração dos 

Estatutos para manter a utilidade publica e assim sendo não querendo obstar que a Fundação 

prossiga com os seus objetivos, foi entendido que essa cautela deve ser bem fortificada com o 

voto não favorável da Bancada do CDS. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Afirmou que em sua opinião vai correr mal. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Foi pedido o uso da palavra pelo Sr. Presidente da Câmara, a qual foi concedida. ------  

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

SILVA OLIVEIRA – disse querer acrescentar que esta questão era para garantir que a entidade 

Câmara Municipal está representada naquele órgão ao mais alto nível sem margem para 

dúvida. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.8- Apreciação 

da informação do Auditor Externo sobre a situação económica e financeira do Município, 

relativa ao primeiro semestre de 2012. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara Municipal para a apresentação do 

ponto da ordem de trabalhos, acima descrito.-------------------------------------------------------------------  

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

SILVA OLIVEIRA – disse que esta era uma informação dirigida pelos Srs. Auditores á 

Assembleia Municipal, disponibilizando-se para responder a alguma questão ou dúvida, não 

tendo de momento nenhum comentário a fazer.----------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – informou ter cometido uma pequena gafe, pois a apresentação não competia ao Sr. 

Presidente da Câmara, visto que a atenção devida do Sr. Auditor Externo é em relação á 

Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- ARMANDO HUMBERTO PINTO – começou por dizer que era a primeira vez que há 

este relatório, sendo que o Auditor Externo resultou da Fundação, essa era a ideia que tinha. ---  

 ----------- Disse ser um relatório interessante, não dando grandes novidades mas dá outra 

perspetiva com mais algum detalhe. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Começou por referir que este relatório se destina á informação financeira da Câmara 

Municipal no primeiro semestre de 2012. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que do ponto de vista de despesa de capital nos primeiros seis meses foi 

apenas realizado 16%, o que lhe parece bastante baixo, sabendo no entanto que esse número 

foi melhorado com a revisão que foi aprovada. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que na página 7, se nota uma elevada disponibilidade da Tesouraria da Câmara 

Municipal, sendo um bom sinal, mas presume que pelo que viu na página 12 que há algum tipo 

de gestão que o Sr. Presidente está a fazer a nível de depósitos a curto prazo. ----------------------  

 ----------- Acrescentou que na página 14 verifica um aumento dos juros obtidos, cerca de 

quarenta mil euros, não sabendo se está relacionado com a gestão atrás referida. ------------------  

 ----------- Relativamente á divida disse que a Câmara Municipal está a pagar os empréstimos a 

curto prazo, no ponto de visto do juro há um aumento substancial, que no período homologo no 

ano passado pagou-se mais sessenta e três mil euros. ------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ter achado estranho na página 4 que no primeiro semestre e ao nível dos 

rendimentos de propriedade apareça só 15% realizado da receita. ---------------------------------------  

 ----------- Questiona se nos rendimentos de propriedade se inclui a questão da ADRA com as 

transferências. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que na página 10 há um conjunto de números que lhe chamaram a atenção, 

uns pela positiva outros nem tanto. O facto de no primeiro semestre de 2012 o Município se ter 

gasto menos 85% em combustível, tendo questionado a que se devia esse facto. -------------------  
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 ----------- Disse ter verificado também que na água o Município pagou cinco mil e setecentos 

euros de água, no primeiro semestre, pelas suas contas o Município passou a pagar cerca de 

mil euros de água por mês.-------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que também verificou na página 13 que o Município vende água, tendo uma 

receita de oitenta e sete mil quatrocentos e oitenta e quatro euros que presume ser a 

compensação que a ADRA paga por utilizar a água do Município, referiu que gostava de ser 

esclarecido sobre esta questão. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que na página 10 referente a uma rubrica de publicidade e propaganda, disse 

ter havido um aumento em período homólogo em cerca de 127%, achando estranho. -------------  

 ----------- Ainda na página 10, no que diz respeito ás transferências e subsídios correntes com 

prestações sociais, disse que no período homólogo houve uma diminuição nessas 

transferências de 15%, esperando ter havido um esforço maior. ------------------------------------------  

 ----------- Disse ter ficado satisfeito, pelo facto de o IMI ter crescido 14%. -------------------------------  

 ----------- Referiu que na página 16, nos empréstimos, o último diz que a finalidade do 

empréstimo serviu para a construção de dezoito centros escolares, disse estar consciente que 

seria uma gralha. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO SOL – entregou a sua intervenção por escrito, a qual se transcreve na 

sua integra; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Neste ponto da ordem de trabalhos vamos analisar a informação do Auditor Externo 

sobre a situação económica e financeira, relativa ao primeiro semestre de 2012. --------------------  

 ----------- Antes de mais quero referenciar que são poucas as câmaras municipais que estão 

auditadas por revisores oficiais de contas. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto ao documento que estamos a analisar referente ao primeiro semestre do ano 

de 2012 quero relevar o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- - o endividamento bancário diminuiu cerca de 4% -------------------------------------------------  

 ----------- - o município não ultrapassa o limite ao endividamento liquido Municipal -------------------  

 ----------- - apesar das dividas a terceiros ter aumentado cerca de 5%, as dividas a fornecedores 

de c/c diminui cerca de 27% se comparado com o período homologo. ----------------------------------  

 ----------- - as transferências do orçamento de estado diminuíram 4% ------------------------------------  

 ----------- - as receitas provenientes de impostos e taxas diminuiu cerca de 8% -----------------------  

 ----------- Caros colegas desta assembleia, esta análise ao primeiro semestre do ano, como é 

normal apresenta as restrições próprias relativas ao período em analise, no entanto não 

podemos deixar de concluir que o município, ao contrário do que a oposição vai dizendo tem 

uma situação orçamental e patrimonial equilibrada, sólida mesmo com os constantes cortes das 

transferências do estado e está a diminuir o seu nível de endividamento bancário de forma 

continua.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – começou por dizer que era um documento interessante para ter 

em sua posse, para mais tarde poder fazer comparação quando for analisado o segundo 

semestre.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que na página 3, vinha a taxa de execução á data de 30 de Junho de 2012 era 

de 24% ou seja mais ou menos coincidente com os 48% que se via aquando da 2ª revisão do 

orçamento e do plano de atividades para o presente ano. ---------------------------------------------------  

 ----------- De seguida foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para dar resposta ás 

questões colocadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SILVA OLIVEIRA – concorda com o facto de ser o primeiro ano que o Município tem as contas 

auditadas de acordo com o que foi proposto e aprovado pela Assembleia Municipal, decorrente 

de vários fatores, entre os quais o facto de o Município participar na Fundação, na WRC, sendo 
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dos poucos Municípios que são auditados. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que quando for trazido á Assembleia a aprovação das contas do ano de 2012, 

não será coincidente um relatório, haverá uma certificação legal das contas. -------------------------  

 ----------- Sobre as questões levantadas pelo Membro da Assembleia Armando Humberto 

levantou disse que de facto os centros escolares são oito e não os dezoito. ---------------------------  

 ----------- Relativamente ao IMI, disse não ser nenhuma surpresa tendo-se já falado muito sobre 

o assunto, não querendo acrescentar mais nada. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre as transferências, disse que uma vez que se analisa em períodos homólogos, 

poderia haver algum fator que baste uma coisa que tenha sido paga em junho num ano e no 

ano seguinte tenha sido pago em Julho, para provocar uma diferença no dobro do efeito que 

eventualmente existe. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a publicidade, disse que quando se fala em percentagem é um valor 

significativo, e o que pode ter contribuído foi o contrato trianual com o Jornal da Bairrada e que 

foi discutido no ano passado já após o mês de junho, á 1ª Gala do Desporto. ------------------------  

 ----------- Sobre os combustíveis disse que pode haver uma regra no registo do POCAL que 

combustíveis para depósito próprio vão numa rubrica e para esta contabilização possivelmente 

só entrarão os combustíveis ditos gasolina, existindo muito menos máquinas a consumir. --------  

 ----------- Quanto á questão da água disse que facto o Município paga água dos contadores que 

tem, mas também vende água porque toda a água que é captada nos furos da Câmara é 

vendida ao preço que está estabelecido no contrato. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre as receitas de propriedade, disse estar a ADRA que seria só no final do ano, 

informando que já foi uma parte de acordo com Assembleias que houve da ADRA, não será 

tudo no final do corrente ano, haverá uma parte até Março e outra ao longo de 2013. --------------  

 ----------- Quanto á questão da gestão financeira, disse que a taxa de todos os empréstimos tem 
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um spred estando indexados á EURIBOR, normalmente por seis meses e a taxa de juro que 

vigora no período seguinte. Informou que têm o spred mais baixo que uma Câmara pode ter 

sendo fixos aos vinte anos ou ao período dos contratos. Disse que a EURIBOR varia mas neste 

período de análise subiu, para o ano vai descer, porque se deve menos. ------------------------------  

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

SANTOS – deu assim por concluído este ponto da Ordem de Trabalhos. ------------------------------  

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.9 - Isenção de 

taxas referentes á renovação da taxa de publicidade e horários de funcionamento para o 

ano de 2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – deu de seguida o uso da palavra ao Sr. Presidente da Câmara a fim de expor este 

ponto. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SILVA OLIVEIRA – começou que se tinha esquecido de responder a uma questão no ponto 

anterior, que era sobre as aplicações ou juros obtidos explicou que contrariamente ao que era 

feito há uns anos atrás agora faz-se aplicações financeiras porque se entende que se deve 

rentabilizar esses meios. Referiu que com aplicações de três milhões de euros, está-se próximo 

de ter juros obtidos para pagar todos os juros da dívida total. ----------------------------------------------  

 ----------- Passando ao último ponto da Ordem de Trabalhos, começou por agradecer o facto de 

ter sido aditado á Ordem de Trabalhos, foi um assunto aprovado em reunião de Câmara, 

condicionado á aprovação em Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------    

 ----------- Disse ser um gesto que espera que se venham a somar outros, para os com os 

comerciantes e prestadores de serviços confinantes com a Alameda. -----------------------------------  

 ----------- Acrescentou que financeiramente tem uma perda para a Câmara Municipal irrelevante, 

mas muito relevante para quem a paga. --------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Informou que o Executivo irá querer fazer mais gestos dentro de poucos meses, em 

prol da dinamização do comércio, dos serviços do centro da cidade. ------------------------------------  

 ----------- Disse aproveitar para dar uma informação, que o entristeceu muito, que tem a ver com 

uma sessão que foi divulgada e agendada com a denominação “Comércio Seguro” que 

decorreu na sala de reuniões de Câmara, e que depois de muitos esforços da ACIB, da Câmara 

Municipal, da GNR que acompanha Escola Segura, teve que ser cancelada porque só houve 

uma inscrição. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – deu de seguida o uso da palavra aos Membros da Assembleia que o desejassem 

fazer;----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------- ARMANDO HUMBERTO – disse que a Bancada do PS, concorda com o gesto tido 

pelo Executivo, achando que faz muito sentido. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que há um ano atrás ter sugerido este gesto, e ter sido respondido pelo Sr. 

Presidente da Câmara que a compensação que os comerciantes teriam era o facto de terem a 

nova Alameda. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que de facto vão ter a nova Alameda mas só no ano de 2013, e este 

gesto teria sido importante em 2012. ------------------------------------------------------------------------------  

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

SILVA OLIVEIRA – disse que este gesto aconteceu agora e não há um ano, por vários fatores 

entre os quais, o facto de a nova Alameda estar a terminar, sempre se soube que iria haver 

alguns transtornos gerados pelas obras, sendo inevitável e entendeu-se que agora seria 

oportuno ter este gesto. -----------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Referiu que o maior gesto de todos será ter a Alameda concluída e ao serviço de 

todos. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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  ---------- De seguida deu-se início à votação e depois de efectuada a mesma, verificou-se que a 

Proposta: 5.9 - Isenção de taxas referentes á renovação da taxa de publicidade e horários 

de funcionamento para o ano de 2013; foi Aprovada por Unanimidade com 22 votos pelos 

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

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

SANTOS – deu assim por concluído este ponto da Ordem de Trabalhos. ------------------------------  

 ----------- Informou que a Mesa da Assembleia achou importante contabilizar a duração do 

tempo da presente reunião da Assembleia, tendo sido gasto o tempo de 99 minutos e 81 

segundos, na soma de todas as intervenções.  -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em atenção que se deveria dar imediato seguimento aos assuntos constantes 

da presente Ordem de Trabalhos, questionou os Membros, se tinham alguma oposição a que 

se aprovasse o teor das respectivas deliberações em minuta. --------------------------------------------- 

----------- Não havendo nenhum Membro da Assembleia Municipal que se opusesse, 

considerou-se aprovada em Minuta as deliberações tomadas relativamente aos assuntos 

constantes da Ordem de Trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal. -----------------  

----------- Posto isto, o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, MANUEL NUNES 

SIMÕES DOS SANTOS - deu por encerrada a presente Sessão da Assembleia Municipal, 

desejando uma festas felizes nesta quadra natalícia a todos os presentes, agradecendo a sua 

presença. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


