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======== ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

OLIVEIRA DE AZEMÉIS, REALIZADA EM VINTE E OITO DE FEVEREIRO DO ANO 

DOIS MIL E TREZE: =========================================== 

 

======== Aos vinte e oito dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e treze, pelas dezassete 

horas e trinta minutos na Junta de Freguesia de Santiago de Riba-Ul, reuniu, em Sessão 

Ordinária, a Assembleia Municipal de Oliveira de Azeméis, sobre a Presidência do Senhor Dr. 

Jorge Manuel Freitas de Oliveira e Silva, Secretariado pelos Senhores António Luís da 

Fonseca e Grifo – Segundo Secretário e José Alves da Silva - Presidente da Junta de Freguesia 

de Ossela e cuja Ordem de Trabalhos era a seguinte:========================== 

 

======== Ponto um: Votação das atas n.ºs 22 e n.º 23; ====================== 

 

======== Ponto dois: Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara 

acerca da atividade e situação financeira do Município;======================== 

 

======== Ponto três: Relatório de Acompanhamento da Execução do Plano de Saneamento 

Financeiro – Reporte a 31 de Dezembro de 2012 (atualização a 17 de Janeiro de 2013) – 

Conhecimento e tomada de posição; =================================== 

 

======== Ponto quatro: 1ª Revisão ao Orçamento 2013 – Aprovação; ============= 

 

======== Ponto cinco: Alterações ao plano de ajustamento financeiro relativo à adesão ao 

Programa II no âmbito PAEL – Programa de Apoio à Economia Local – Aditamento ao contrato 

de empréstimo no âmbito do PAEL – Ratificação; =========================== 

 

======== Ponto seis: Inspeção Ordinária ao Município – Parecer Final n.º 20/2012, da 

Inspeção-Geral da Administração Local – Conhecimento e tomada de posição; ========== 

 

======== Ponto sete: Processo n.º 62/2012 – Prestação de Serviços para Recolha, 

Transporte e Deposição de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Urbana – Autorização para 

assunção de compromisso plurianual, bem como repartição de encargos em mais do que um ano 

económico; ================================================== 

 

======== Ponto oito: Aquisição de serviços, modalidade de avença, para efeitos de 

assessoria técnica no âmbito da arquitetura paisagista – Autorização para assunção de 

compromisso plurianual; ========================================== 
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======== Ponto nove: Cedência e Utilização de Veículos Municipais de Transporte de 

Passageiros – Proposta de isenção de taxas; ============================== 

 

======== Ponto dez: Adenda ao protocolo de colaboração celebrado com a UAC – 

Associação de Unidade de Acompanhamento e Coordenação do Centro Urbano de Oliveira de 

Azeméis – Autorização; =========================================== 

 

======== Ponto onze: Protocolo de colaboração a celebrar com a Academia de Música de 

Oliveira de Azeméis, com vista ao desenvolvimento das atividades e projetos no ano de 2013 – 

Autorização; ================================================= 

 

======== Ponto doze: Protocolo de colaboração a celebrar com o Centro de Línguas de 

Oliveira de Azeméis, com vista ao desenvolvimento das atividades e projetos no ano de 2013 – 

Autorização; ================================================= 

 

======== Ponto treze: Contratos-programa a celebrar com a Associação Recreativa e 

Cultural de Loureiro, Banda de Música de Loureiro, Sociedade Musical Harmonia Pinheirense 

e Freguesia de S. Roque, no âmbito das candidaturas apresentadas ao PRODER – Autorização, 

convalidação e ratificação de todos os atos entretanto praticados e demais efeitos, bem como a 

autorização de assunção de compromisso plurianual; ========================= 

 

======== Ponto catorze: Protocolos de delegação de competências a celebrar com as 

Freguesias de Pinheiro da Bemposta, Loureiro, S. Roque e Macieira de Sarnes – Autorização, 

convalidação e ratificação de todos os atos entretanto praticados e demais efeitos, bem como a 

autorização de assunção de compromisso plurianual. ========================= 

 

======= Verificou-se a presença dos seguintes Membros da Assembleia Municipal:===== 

 

======== Do Partido Social Democrata (PSD): António Manuel da Costa Alves Rosa, Jorge 

Fernando Rocha Pinto Paiva, António da Silva Xará, José Francisco Brandão Oliveira, Ana 

Maria Ferreira Alves da Silva Neves, José Domingos Campos da Silva, Helga Alexandra Freire 

Correia, Paula Regina Fernandes Duarte de Oliveira Pinto, Francisco Borges de Almeida 

Alves, José Filipe da Silva Carvalho, Ana Luísa Gonçalves Regala de Mendonça Humphrey, 

Diamantino Melo de Almeida, André Lourenço Pinheiro Ribeiro, Francisco de Jesus Jacinto, 

Américo de Almeida Carvalho, Manuel Rebelo da Costa, Ramiro Pereira Alves Rosa, Miguel 

Mendes Silva, José António de Pinho Santos, Carlos Manuel de Pinho e Silva, Ilídio Barbosa 

Lopes e António de Jesus Silva. ====================================== 
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======== Do Partido Socialista (PS): Pedro Luís Paiva Dias, Fernando Manuel Pais 

Ferreira, José Ramos da Silva, Ana Lúcia Nunes de Sousa, Carlos Manuel Afonso de Bastos 

Oliveira, Manuel José Tavares Soares, Ana Raquel Simões Teixeira, Bruno Armando Aragão 

Henriques, José António Domingues Marques Lourenço, Cristina Maria Valente de Pinho, Rui 

Jorge da Silva Cabral, Armindo Fernando Martins Nunes e Bernardo Amaro Moreira Simões. = 

 

======== Do Partido Popular (CDS/PP): Miguel Ângelo de Carvalho Santos Portela, João 

Carlos Amaral Osório Nunes Silva. ==================================== 

 

======== Independente: Rodrigo Moreira da Silva. ======================== 

 

======== Ausência dos Membros: Isabel Maria Fernandes G. Ferreira de Vilhena, Rui 

Filipe Fernandes Nunes, José da Silva Santos, Pedro Joaquim da Silva Ribeiro, Hugo Manuel 

Gomes Silva Pereira do Partido Social Democrata (PSD); Manuel Francisco dos Santos 

Valente, Helena Maria Dinis dos Santos, Fernando Ricardo Gomes de Oliveira Bastos, do 

Partido Socialista (PS).=========================================== 

 

======== O Senhor Presidente da Mesa verificou a identidade e legitimidade dos seguintes 

Membros: Jorge Fernando da Rocha Pinto de Paiva, que marcou presença nesta Assembleia 

para substituir a sua colega de Partido Prof. Isabel Maria Fernandes Guimarães Ferreira de 

Vilhena – Primeira Secretária; Helga Alexandra Freire Correia, que marcou presença nesta 

Assembleia para substituir o seu colega de Partido Rui Filipe Fernandes Nunes e Pedro Luís 

Paiva Dias, que marcou presença nesta Assembleia para substituir o seu colega de partido 

Manuel Francisco dos Santos Valente, em virtude dos mesmos terem solicitado a sua 

substituição. ================================================= 

 

===== PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” (ART.º 19º DO REGIMENTO) === 

 

======== O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal deu início à Sessão: === 

 

======== Vamos dar início à sessão Ordinária da Assembleia Municipal e seguindo o 

exemplo que tem sido feito neste mandato, hoje vamos realizá-la aqui nesta magnífica Freguesia 

de Santiago de Riba-Ul a quem eu desde já quero saudar na pessoa do seu Presidente todos os 

Santiaguenses. É uma freguesia que me toca bastante não só por questões familiares, mas por 

uma questão de grandes amizades deste povo Santiaguense que tem sempre dado provas ao 

longo dos tempos de ser um povo que honra muito o concelho de Oliveira de Azeméis. E posto 

isto e sem mais delongas, eu chamava o Presidente da Junta, Carlos Silva, para fazer uma 

intervenção muito breve. Muito obrigado. ================================ 
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======== Muito boa tarde. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhores 

Secretários, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhores Vereadores, Senhor Presidente 

da Assembleia de Freguesia de Santiago de Riba-Ul, caros Presidentes de Junta e demais 

Autarcas, dirigentes de associações de Santiago de Riba – Ul aqui presentes, comunicação 

social, público e amigos. Queria expressar a minha grande satisfação pessoal e que certamente 

é comungada por todos os Santiaguenses pela descentralização ter contemplado a freguesia que 

eu represento. Agradeço com gratidão e sinceridade ao Senhor Presidente da Assembleia e a 

quem proporcionou esta oportunidade à nossa freguesia, até porque pelas mudanças que aí vêm, 

muito provavelmente não teríamos mais essa oportunidade. Poderia eventualmente, iniciar esta 

minha breve intervenção a falar da longa história desta pujante freguesia, mas dada a sua 

riqueza e o tempo necessário para uma devida e justa explanação, deixo apenas algumas breves 

considerações mais pertinentes, Santiago de Riba-Ul apresenta-se com uma história e um 

património muito vasto e cujas referências surgem muito antes do ano de 922. O seu nome tem 

por base o seu orago S. Tiago e a sua topografia, por estar implantada na margem ou riba do 

rio Ul. Em termos culturais a sua antiguidade é também sobejamente conhecida, e cujo 

testemunho maior é a banda de música de Santiago, a banda mais antiga do nosso país. 

Diversas personalidades que fazem parte da história do nosso concelho, são também de origem 

santiaguense, recordo entre muitos outros, Tomás Costa, Ema, Alípio e Anselmo Brandão, João 

José de Pinho Costa e o Visconde de Santiago entre muitos outros. Santiago de Riba-Ul é ainda 

uma freguesia marcada pela sua grande industrialização e por ter entre si empresas e 

empresários reconhecidos, de grande projeção nacional e internacional, que é sinónimo de 

grande orgulho não só para a nossa terra como também para o nosso concelho e para o nosso 

país. Senhor Presidente se me permite, gostaria de partilhar com esta Assembleia e dar apenas 

um pequeno testemunho da experiência que tem sido para este Executivo o compromisso que há 

cerca de três anos e meio assumiu e recordo perfeitamente aqui e neste mesmo local de com a 

minha equipa, definirmos o quanto era importante não perdermos a capacidade de saber ouvir 

as pessoas nos momentos menos bons e atender às suas preocupações e vontades legítimas no 

sentido de melhorar a sua qualidade de vida. Recordo de eu próprio, prometer firmemente, que 

tudo iria fazer para não defraudar em quem em nós confiou. Confesso que nem sempre foi fácil 

durante este tempo cumprir esta promessa, nem sempre foi possível ouvi-las, nem sempre foi 

possível corresponder e satisfazer as necessidades das pessoas. Mas posso afirmar-vos que as 

nossas preocupações e o nosso compromisso alargaram-se porque tivemos que interiorizar 

necessidades que não havíamos previsto. O sentido de responsabilidade aumentou, porque 

sentimos o dever de as eliminar, o tempo que tínhamos para nós diminuiu porque decidimos 

dividi-lo com as nossas gentes. Temos consciência de que podemos fazer melhor e é isso que 

vamos continuar a fazer. Não abdicar nunca das nossas convicções nem daquilo que 

consideramos essencial para o desenvolvimento desta terra que tanto amamos. Temos feito o 

nosso trabalho com seriedade, procurando cumprir o compromisso que assumimos, temos vivido 

essencialmente para as pessoas e para a gestão e preservação do nosso património, temos 
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realizado projetos e concretizado outros, alguns dos quais não somos os autores, mas com o 

discernimento e a determinação necessária, de saber a importância que representam a sua 

conclusão. E, em consequência de tudo isto, posso confidenciar-vos que temos crescido muito e 

que queremos ser ainda maiores. Não queria deixar também de enviar uma palavra a todos os 

meus colegas Presidentes de Junta aqui presentes: Atrevo-me a dizer que é um ato de grande 

coragem ser-se presidente de junta nos dias de hoje; O dinheiro não existe; Os apoios são cada 

vez menores; A compreensão e paciência das pessoas está manifestamente esgotada. Uma 

grande generalidade acha que só têm direito a toda e qualquer exigência e a nenhuma 

obrigação, isto agravado com os sacrifícios que lhe são impostos. E ainda somos catalogados 

muitas das vezes, com rótulos menos apreciativos e que são dada a conjuntura, atribuídos à 

classe politica na generalidade, independentemente da qualidade e da seriedade de cada um. E 

para isso, é de facto necessário muita coragem para exercer um cargo com todas estas 

vicissitudes e que só grande disponibilidade, grande imaginação, ponderação, tolerância e um 

enorme carinho pelo povo e pela terra conseguem contrariar. Muitas vezes digo em jeito de 

brincadeira que todas as pessoas deveriam passar por um cargo deste tipo ou desta 

responsabilidade, porque aprenderiam a ver a sua posição enquanto cidadãos de uma forma 

mais construtiva, mais colaboradora e muito mais realista. Caros amigos, um novo formato 

para as freguesias aproxima-se e dentro de muito pouco tempo teremos um novo modelo de 

organização, este ponto já foi sobejamente discutido, nós fomos daqueles que nos mostrarmos 

contra a reorganização pelo modelo que foi seguido, por reduzir freguesias por imposição e 

cuja base são números ou objetivos, pela sua pouca clareza, e por não ter dado às pessoas a 

possibilidade de também elas fazerem parte de uma decisão desta importância. Pessoalmente 

sempre foi no entanto da opinião, que uma reforma bem definida, bem estruturada e com outra 

abrangência, é essencial para o desenvolvimento do nosso país. As nossas freguesias necessitam 

de deixar de ser meras secretarias das Câmara Municipais, com sérias e graves dificuldades 

para acorrer às necessidades básicas do dia-a-dia como tapara buracos, substituir tampas, 

fazer pequenas intervenções. As nossas freguesias precisam de fortes, de ver os seus poderes 

reforçados, precisam de meios e equipamentos indispensáveis para as mais variadas 

solicitações e não podem continuar a viver, e perdoem-me a expressão em “mendicidade 

permanente”. Santiago de Riba-Ul como li há bem pouco tempo no jornal e bem, não tem sido 

devidamente reconhecida, eu concordo e atrevo-me a dizer, haverá alguma freguesia neste 

concelho ou neste país que o seja nas atuais condições? Estou convicto que esta realidade nova 

realidade, e compreendo e aceitando com muito respeito as opiniões de todos aqueles que lutam 

contra as agregações, vai haver fossos de grande diferença de desenvolvimento. Vamos ter 

freguesias com pujança para grandes obras que agora são quase impraticáveis e com uma 

muito maior autonomia e vamos ter outras que continuarão a viver em dependência e que em 

muito pouco tempo vão perceber que afinal um novo formato seria o mais aconselhável. E o que 

não seria da nossa cidade, o que não seria do nosso concelho, muitas das vezes aqui alvo de 

comparações com cidades vizinhas, se tivesse as mesmas armas que esses concelhos, se não 
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vivesse também ela asfixiada pelas constantes colaborações que tem de prestar, pelas constantes 

alterações de planeamento que tem de fazer, pelos diversos condicionalismos que tem de fazer 

para apoiar as freguesias. E é precisamente por essa preocupação e espirito de colaboração que 

quero enviar uma palavra de agradecimento muito especial e sentida ao Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, aos Senhores Vereadores, ao interface com as freguesias Senhor José 

Oliveira, pela sensibilidade que têm tido e pela forma com que têm reconhecido e colaborado 

nas nossas necessidades mais urgentes. Congratular o Senhor Presidente também pelo empenho 

que tem empregue para a conclusão de uma obra tão importante como é o novo Polo de Aveiro 

– Parque do Cercal que se vai instalar na Quinta do Comandante na nossa freguesia e 

aproveitar para relembrar uma das nossa lutas que existem outras obras de grande importância 

e cuja necessidade é imperativa, nomeadamente a beneficiação do troço desde a saída norte do 

IC2 até à zona industrial que deveria comtemplar também um alargamento da curva do Zeca e 

uma outra ligação que consideramos essencial e estratégica não só para Santiago, como 

também para Madail e S. Martinho da Gândara e que passa pela ligação da rua do Carpan em 

Figueiredo à Central Elétrica. Senhor Presidente, por favor não se esqueça de colocar na sua 

agenda estas nossas reivindicações e muito obrigado pela atenção e sensibilidade que tem tido 

para com as freguesias. Muito obrigado e votos de uma Assembleia de grande elevação. ==== 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia usou da palavra para dizer: ========== 

 

======== Muito obrigado Senhor Presidente pelas suas palavras. Entretanto, antes de 

darmos início ao “Período da Ordem do Dia,” chegaram das bancadas aqui representadas 

tanto do Partido Socialista, como do CDS/PP e do PSD votos de pesar que eu passava a ler e 

depois pedia por todos um minuto de silêncio: ============================= 

 

======== “Tendo falecido recentemente o Senhor Manuel Figueiredo Pereira, foi Presidente 

da Assembleia de Freguesia de Ul. Onde sempre se pautou pelo aprumo e dignidade no 

desempenho das suas funções na legítima defesa dos interesses da Freguesia. O PSD propõe um 

voto de pesar pelo falecimento, e bem como seja guardado um minuto de silêncio em sua 

memória.” ================================================== 

 

======== “Tendo falecido recentemente o Senhor José Ferreira Ribas, que foi Membro da 

Assembleia e Freguesia de Santiago de Riba-Ul e Membro da Assembleia Municipal de Oliveira 

de Azeméis, onde sempre se pautou pelo aprumo e dignidade no desempenho das suas funções 

na legítima defesa dos interesses da Freguesia de Oliveira de Azeméis. O PSD propõe um voto 

de pesar pelo falecimento, e bem como seja guardado um minuto de silêncio em sua memória.” 

Conjuntamente do PSD, CDS/ PP e PS também votos de pesar: =================== 
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======== “Tendo falecido recentemente o Senhor António Cesar Guedes, homem que 

colaborou nas principais instituições do concelho de Oliveira de Azeméis. Logo após o 25 de 

Abril foi membro da Comissão Administrativa da Câmara Municipal, presidida pelo Dr. Flávio 

Laranjeira, a que sucedeu aquando da renúncia do mandato, assumiu a gestão da Câmara até 

ao final de 1976, destacando-se o seu papel no parque La-Salette. O PSD vem propor um voto 

de pesar pelo falecimento, e bem como seja guardado um minuto de silêncio em sua memória.” 

Temos também o Partido Socialista a associar-se neste voto de pesar e o CDS/PP. ======== 

 

======== “Tendo falecido recentemente o Senhor José Soares Pinto, conhecido por José 

Pinto, desempenhou a função de Vereador da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis. Onde 

sempre se pautou pelo aprumo e dignidade no desempenho das suas funções na legítima defesa 

dos interesses do concelho de Oliveira de Azeméis. O PSD propõe um voto de pesar pelo 

falecimento, e bem como seja guardado um minuto de silêncio em sua memória.” ======== 

 

======== “A bancada do CDS-PP da Assembleia Municipal vem propor um voto de pesar 

pelo falecimento de António Cesar Guedes. Figura carismática de Oliveira de Azeméis que foi 

proprietário dum dos estabelecimentos mais prestigiados na altura em Oliveira de Azeméis e 

que teve um percurso de vida digno e de respeito. Logo após o 25 de Abril foi membro da 

comissão administrativa da Câmara Municipal tendo sido Presidente da Câmara Municipal em 

substituição do Dr. Flávio Laranjeira então Presidente da Câmara. Foi um elemento importante 

na sociedade oliveirense tendo feito parte de inúmeras associações e instituições da nossa terra. 

Durante a sua vida conseguiu também recolher um vasto espólio de material sobre o nosso 

concelho.” ================================================== 

 

======== “Os Membros da Assembleia Municipal, eleitos pelo Partido Socialista, propõem 

a aprovação de um voto de pesar pelo falecimento do Sr. José Pinto, antigo vereador da 

Câmara Municipal que, ao longo da sua vida, tão prestimosamente serviu e honrou Oliveira de 

Azeméis. Num momento sempre difícil, não deixamos de acompanhar quem nunca faltou a 

Oliveira de Azeméis, endereçando à sua família sentidas condolências.” ============== 

 

======== “Os Membros da Assembleia Municipal, eleitos pelo Partido Socialista, propõem 

a aprovação de um voto de pesar pelo falecimento do Sr. António Cesar Guedes, um convicto 

cidadão oliveirense, com um envolvimento profundo e consequente em muitas coletividades do 

nosso concelho. Num momento sempre difícil, não deixamos de refletir sobre a postura cívica e 

seu carácter democrata, que deve ser para todos fonte de exemplo e inspiração. À sua família, 

reconhecidamente, endereçamos as mais sentidas condolências.” ================== 
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======== Colocados à votação os votos de pesar pelo falecimento dos Senhores Manuel 

Figueiredo Pereira, José Ferreira Ribas, António Cesar Guedes e José Soares Pinto, foram os 

mesmos aprovados por unanimidade. =================================== 

 

======== Fez-se um minuto de silêncio. =============================== 

 

======== Pelo Senhor Presidente da Assembleia foram lidos os seguintes votos de louvor: = 

 

======== “A secção de Hóquei em Patins do Clube Desportivo de Cucujães está de 

parabéns pela subida à segunda divisão Nacional. Assim o PSD vem por este meio propor um 

voto de louvor ao Clube Desportivo de Cucujães pelo feito alcançado.” ============== 

 

======== “O PSD vem por este meio propor um voto de louvor ao NAC- Núcleo de 

Atletismo de Cucujães e aos seguintes atletas, pelo feito alcançado. José Pinho – Campeão 

Nacional de Juniores Lançamento de Peso em Pista Coberta, Campeão de Aveiro de 

Lançamento de Disco e Martelo Juniores no Campeonato de Aveiro de Lançamentos Longos; 

Leandro Gonçalves – Vice Campão Nacional Lançamento de Martelo na Taça Nacional de 

Lançamentos Juvenis, Campeão de Aveiro de Lançamentos de Disco e Martelo Juvenis no 

Campeonato de Aveiro Lançamentos Longos; Orlando Santos – Campeão de Aveiro de Corta 

Mato Veteranos; José Silva – Campeão de Aveiro Absoluto de Marcha em Estrada (15km); 

Ricardo Nascimento – Campeão de Aveiro em Iniciados de Marcha em Estrada (4km); Hélder 

Ribeiro – Campeão de Aveiro de Lançamentos de Disco e Martelo Iniciados no Campeonato de 

Aveiro lançamentos Longos; Eva Gonçalves – Campeã de Aveiro de Lançamentos de Disco e 

Martelo Infantis no Campeonato de Aveiro de Lançamentos Longos; Equipa de Iniciados do 

NAC – Ricardo Nascimento, Vasco Alves, Diogo Moreira – Campeã de Aveiro de Iniciados no 

Campeonato de Aveiro em Estrada; Equipa de Veteranos do NAC – Fernando Adrião, Joaquim 

Silva, Ricardo Carvalho e Orlando Santos – Campeã de Aveiro de Veteranos de Corta Mato; 

Equipa de Veteranos do NAC – vários atletas campeões distritais – Campeão de Aveiro de 

Veteranos de Inverno em Pista.” ===================================== 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia colocou os votos de louvor à votação, tendo 

sido deliberado por unanimidade aprovar. ================================ 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia Municipal continuou a sua intervenção: === 

 

======== Posto isto, tendo aqui duas justificações de faltas, do Senhor Presidente da Junta 

de Fajões, porque foi operado há dois dias não pode estar presente e do Presidente da Junta de 

Freguesia de Ul, que está recolhido, porque foi hoje o funeral da sua avó. Também tenho aqui 

uma justificação do Senhor deputado Ricardo Bastos da bancada do Partido Socialista: “Venho 
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por este meio informar de que no dia da próxima Assembleia Municipal estarei ausente do país. 

Assim aproveito esta via para justificar a falta, por esse motivo mesmo. Agradecia que me 

informassem por esta mesma via se serve esta justificação de falta ou se terá de ser por escrito e 

entregue nos serviços da Assembleia.” E também da Prof. Isabel Vilhena: “Cumpre-me 

informar V. Exª de que, por motivo de doença não estarei presente na Sessão da Assembleia 

Municipal Ordinária, a realizar no dia 28 de Fevereiro de 2013.” Posto isto, então vamos dar 

início ao “Período de Antes da Ordem do Dia” e eu dava a palavra ao Presidente da Junta de 

Oliveira de Azeméis, Senhor Ramiro Rosa. ================================ 

 

======== Muito boa tarde a todos. Antes de mais cumprimentar e agradecer ao Senhor 

Carlos Silva, que eu conheço desde bebé, a disponibilidade que nos deu para que nós 

pudéssemos estar aqui presentes nesta Assembleia Ordinária. Excelentíssimo Senhor Presidente 

da Mesa e respetivos Secretários, Senhor Presidente da Câmara e respetiva Vereação, colegas 

das Bancadas de todos os Partidos, colegas de Junta, Excelentíssimo público, comunicação 

social, minhas Senhora e meus Senhores. O que me traz cá hoje é um assunto que está em cima 

dos nossos joelhos ainda há bem pouco tempo, venho aqui falar de um assunto difícil, um 

assunto que me tirou o sono durante muitas noites, a Feira dos Onze. Como é sobejamente 

ouvido falar no assunto da Feira dos Onze, o corte das árvores na Feira dos Onze foi feito e 

finalmente posso dormir descansado, até que, em 29 de Abril do ano passado, durante um fim-

de-semana que por acaso foi ao domingo, um fim-de-semana ventoso, uma ranca, atenção que 

eu não falo numa árvore foi uma ranca de um plátano caiu em cima de uma sala de aulas na 

Feira dos Onze e graças a ter sido a um domingo que não estamos aqui se calhar a chorar aos 

nossos entes queridos, não são meus, porque eu não tenho lá netos, tenho em outras escolas, 

mas não importa certamente estaríamos aqui a chorar porque da forma que ficou a sala era 

impossível que não ficasse alguém com graves problemas de saúde naquela situação. Caiu sobre 

a escola destruindo o telhado e provocando danos de uma das sala de aula em que nunca tinha 

pensado seriamente sobre o risco qua ali existia, durante décadas e décadas habituámo-nos a 

ver aquelas árvores imponentes e eu julguei que seriam para sempre. A queda daquela ranca, 

não árvore, a destruição que fez, mas também a sorte de ter acontecido a um fim-de-semana, 

domingo, fizeram despertar para o perigo que ali se vivia, não fui o único a assumir essa 

preocupação, quem ali diariamente passa, os pais das crianças, os utentes, os familiares do 

centro de dia, os utilizadores e funcionários do Centro Lúdico, da Junta de Freguesia 

começaram a ter consciência da perigosidade da situação, os enormes riscos ali existentes eram 

reais. O temporal que há umas semanas se abateu um pouco por todo o país e também com 

particular incidência por Oliveira de Azeméis, derrubou centenas e centenas de árvores aqui 

pela redondezas o vento não foi susceptível e derrubou árvores pequenas e grandes, saudáveis e 

menos saudáveis, de repente, a preocupação antes existente deu lugar ao pânico e perante 

pareceres técnicos qualificados quando foi pedida a opinião da Junta de Freguesia não tivemos 

dúvidas que era preciso tomar uma decisão que foi tomada, foi esse também o entendimento 
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generalizado de quantos participaram na decisão alargada promovida pela Câmara Municipal, 

quero aqui publicamente manifestar à Câmara Municipal na pessoa do Senhor Presidente o 

apreço pela coragem demonstrada na certeza de que foi uma decisão difícil mas que 

absolutamente necessária, acautelou-se a possibilidade de uma catástrofe e estamos em 

colaboração com a Câmara Municipal a trabalhar numa solução que dignifique a Feira dos 

Onze enquanto espaço verde de referência no coração da nossa cidade, estou certo de que nos 

vamos orgulhar muito da futura Feira dos Onze. Tenho dito. Muito obrigado a todos. ====== 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra ao Senhor José 

Ramos, do PS. ================================================ 

 

======== Boa tarde. Uma saudação muito especial a todos os Santiaguenses. Senhor 

Presidente, o que me traz aqui é uma situação que entendo que deve ser revista em toda a cidade 

que é a questão da sinalética existente na cidade que é diminuta, falta muita sinalização 

inclusive indicando edifícios públicos. E, portanto, penso que seria melhor fazer uma revisão em 

toda a cidade do que fazermos em casos pontuais. Eu queria chamar só aqui à atenção, eu 

venho aqui precisamente, porque ainda há poucos dias e não é a primeira vez, interpolaram-me 

sobre onde é que ficava o hospital, eu claro ando normalmente na rua todos os dias e isto já foi 

pelo menos a segunda vez na zona da Rua 16 de Maio com a Rua Salvador Machado e eu pensei 

que estava tudo sinalizado convenientemente porque sei que quando saímos da variante existe lá 

uma placa a sinalizar – Hospital. Mas na realidade dei-me ao cuidado de ir ver com muita 

atenção e verifiquei que nos semáforos que dão para a 16 de Maio não tem nenhuma indicação, 

tem em cima quando se chega a Santo António, portanto aí nos semáforos não tendo indicação 

as pessoas tanto podem cortar à direita como ir em frente, para além disso, depois fui ver no 

sítio que se corta para a La-Salette e também aí que é o ponto principal, também não existe 

indicação para o hospital. Isto é só, mas há muitos mais. O Arquivo Municipal que eu me lembre 

quase não existe indicação, por exemplo, que é na mesma zona e há muitos pontos da cidade 

onde há muita falta realmente de informação. Eu sugeria que realmente se fizesse uma revisão 

da sinalética em toda a cidade. ====================================== 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra ao Dr. Miguel 

Portela, do CDS/PP. ============================================ 

 

======== Excelentíssimo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de S. Tiago de Riba-Ul, 

Carlos Silva, é com enorme prazer que me encontro hoje nesta freguesia e saúdo-o de forma 

especial por isso, permita-me que cumprimente todo o seu elenco na sua pessoa. Excelentíssimo 

Senhor Presidente da Mesa da Assembleia mais uma vez de parabéns pela descentralização do 

local das Assembleias. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de 

Azeméis, Excelentíssimos Senhores Vereadores presentes, Excelentíssimos Membros da 
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Assembleia Municipal Santiaguenses, estimado público, comunicação social. O assunto que hoje 

me traz aqui prende-se com a situação financeira da Empresa Municipal Gedaz. É sabido que a 

empresa atravessa graves dificuldades financeiras e que poderá estar iminente a sua dissolução 

compulsiva. Segundo notícias vindas a público na imprensa desta semana não será ainda certo 

este desfecho, e segundo a Associação Nacional de Municípios poderá não ser constitucional 

esta determinação. Esta empresa gere equipamentos de grande importância para o nosso 

concelho, e até para região, como será o caso da piscina e o pavilhão municipais, também 

estará sob a sua responsabilidade a organização de vários eventos desportivos no nosso 

concelho, para já não falar que esta é também uma entidade empregadora com 

responsabilidades no nosso concelho. Como seria de esperar esta situação preocupa não só o 

CDS-PP, como acreditamos, preocupará todos os presentes nesta sala. O que questionamos o 

executivo é se já tem ideia sobre o rumo a decidir para esta empresa municipal. Caso o desfecho 

não seja o melhor para a Empresa Municipal, também nos parece que o destino dos 

funcionários e dos passivos da mesma sejam orientados para a responsabilidade da autarquia e 

que estejam assegurados o funcionamento dos equipamentos desportivos apesar de a altura ser 

de dificuldade financeira no país e no concelho. Acreditamos ser inquestionável a continuidade 

do funcionamento destes equipamentos pois acima de tudo revestem-se de um caracter social 

importante a diferentes níveis. Muito obrigado. ============================= 

 

======== O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal concedeu o uso da 

palavra ao Senhor José António Santos, Presidente da Junta de Freguesia de Pindelo. ====== 

 

======== Senhor Presidente da Junta de Santiago deixe-me que lhe agradeça as condições 

que nos proporciona, o conforto que nos está a ser dado, muito obrigado, a todos os 

Santiaguenses deixo o meu agradecimento. Senhor Presidente da Assembleia, Senhores 

Secretários, Senhor Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, colegas, público e 

comunicação social. O ano de 2012, apesar da crise, terminou com alguma alegria para a 

população de Pindelo com a inauguração da obra do Centro Social, no passado dia 29 de 

Dezembro, foi um ato simbólico que terminou com a ansiedade de longos anos de incertezas, foi 

um processo iniciado há longos anos que agora vimos concluída a obra pela qual muito se lutou 

e que muito orgulha os Pindelenses. Ao longo dos últimos anos tivemos alguns projetos que por 

várias razões nunca foram aprovados mas por fim tivemos a sorte de encontrar um gabinete de 

arquitetos a quem o mesmo foi adjudicado e os quais souberam trabalhar o projeto de acordo 

com o terreno e o produto final é o que se vê uma obra que era muito necessária, grandiosa e 

funcional que agrada a todos quantos a visitam. O Centro Social de Pindelo tem vindo a crescer 

devagar mas de forma sustentada em todas as valências, tudo isto só foi possível com a ajuda de 

um grupo de pessoas que desinteressadamente sempre apoiaram, ajudaram incluindo-se toda a 

população de Pindelo que contribuiu monetariamente, não esquecendo os beneméritos Senhor 

Padre Elias e a família Figueiredo, salientando-se o seu Presidente António Bastos que ao longo 
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de todos estes anos foi incansável nunca baixando os braços nas adversidades e que foram 

muitas, todas estas ajudas foram muito importantes e as quais muito agradecemos. Mas só foi de 

facto possível a aprovação/conclusão com as várias parcerias com o Centro Social e a Junta de 

Freguesia, distinguindo-se a Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis na pessoa do Senhor 

Presidente Dr.º Hermínio Loureiro que sempre se disponibilizou para ajudar a resolver alguns 

problemas técnicos formais e financeiros dando sempre o seu incentivo visitando frequentemente 

a obra mostrando sempre interesse na mesma, por tudo isto deixo o meu agradecimento pessoal 

e em nome da direção da qual eu faço parte. Muito obrigado. ==================== 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra à Senhora Cristina 

Pinho, do PS. ================================================= 

 

======== Senhor Presidente da Junta de Santiago, Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, respetiva Mesa, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Vereadores, caros 

colegas, público e comunicação social. “Os oliveirenses ganharam com a inauguração da 

Praça da Cidade um novo espaço de encontro e de lazer no coração urbano de Oliveira de 

Azeméis. Quase cinco milhões de euros, novas infraestruturas culturais e uma nova ambiência 

citadina para ser desfrutada por várias gerações foram as grandes referências assinaladas por 

Ápio Assunção, presidente da autarquia, na inauguração oficial das obras de requalificação 

urbanística do antigo largo do Gemini”. Acabei de citar uma notícia constante na página oficial 

da internet do Município de Oliveira de Azeméis. Volvidos pouco mais de quatro anos, o 

panorama é tudo menos animador, pois o espaço encontra-se em grande parte ao abandono, o 

parque de estacionamento tem uma utilização escassa e a vivência que se pretendia para a 

Praça é quase inexistente. Não vou aqui falar sobre as vicissitudes da fase de construção que 

originou que o Tribunal de Contas esteja a julgar o processo, nem sobre a falta de manutenção 

do equipamento que é visível fruto do desaparecimento de parte do revestimento. Vou focalizar-

me na área destinada a restaurante, Café Concerto, que continua ainda sem solução à vista 

mesmo depois de todo o dinheiro gasto na construção a que se deve acrescer a indeminização 

concedida em 2009 no valor de cento e sessenta mil euros e de posteriormente o Município ter 

celebrado um acordo de revogação que implicou o pagamento de mais cinquenta mil euros com 

o argumento de que iria rentabilizar os bens adquiridos. Esta é mais uma situação em que foram 

acautelados todos os interesses privados pois a empresa em causa, mesmo depois de incumprir 

com o contrato, ainda conseguiu receber cinquenta mil euros para fechar as portas e que o 

interesse público se resume a ter o espaço fechado há mais de um ano e meio. É certo que a 

conjuntura económica não é famosa, que o aumento do IVA na restauração promovido pelo 

Governo PSD/CDS em nada ajuda o setor, mas o que certo é que sem promover o novo 

concurso nunca saberemos se existem ou não interessados em dinamizar o espaço e conferir 

alguma dignidade e vivacidade à Praça da Cidade. Na data da inauguração o então Presidente 
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da Câmara Municipal afirmou, “esta Praça é uma homenagem a todos os oliveirenses, de todos 

e para todos.” Hoje que poderemos nós afirmar? Fica a dúvida. =================== 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra à Senhora Dr.ª 

Ana Neves, do PSD. ============================================= 

 

======== Boa tarde. Senhor Presidente da Assembleia, restante Mesa, Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia, público em geral e 

comunicação social. Perante uma assistência de um milhar de pessoas, saiu à rua no passado 

dia 2 de Fevereiro, o Carnaval Infantil. Decorreu um dos momentos altos do Carnaval de 

Oliveira de Azeméis. As ruas da cidade encheram-se de cor e animação. Este ano, o Corso 

primou, uma vez mais, pela sua criatividade e animação contou com cerca de 768 crianças e 

alguns grupos organizados de adultos. A edição deste ano do Corso de Carnaval Infantil, contou 

com piratas, animais da quinta, caça fantasmas, abelhas Maia, saúde, alimentação e profissões. 

Os pequenos têm motivos de sobra para usarem as suas fantasias. Um bem-haja a todas as 

pessoas envolvidas na realização do Carnaval Infantil pelo excelente trabalho que 

apresentaram. Oliveira de Azeméis está a participar por estes dias na BTL. A Bolsa de Turismo 

de Lisboa é a mais importante feira de turismo nacional. É a melhor montra do país e nós 

estamos lá representados, apresentando o melhor que se faz ao nível gastronómico, mostrando 

os nossos, cada vez mais interessantes, equipamentos e espaços de lazer. A nossa presença na 

BTL, integra-se no espaço do Turismo do Porto e Norte de Portugal e é apenas, mais uma das 

muitas presenças que Oliveira de Azeméis tem tido nos últimos tempos. Ainda há dias, Oliveira 

de Azeméis esteve presente na Galiza, um importante mercado turístico, para além de ter 

também marcado presença em eventos diversos dentro da Área Metropolitana do Porto. É 

agradável ver que Oliveira de Azeméis divulga o que de bom se faz por cá. É uma prática a 

continuar e, de preferência, a intensificar. É também neste contexto de afirmação regional que 

integramos a iniciativa - PORTO COME – que percorre todo o norte do país com fins-de-

semana gastronómicos e que chega a Oliveira de Azeméis já no próximo sábado e domingo. 

Durante dois dias 14 restaurantes do concelho participam nesta iniciativa promovida com mais 

incidência em toda a região norte, mas também no país e na Galiza e apresentará como prato 

principal a vitela assada no forno, sempre acompanhada pelo nosso e único e inigualável pão de 

Ul. ======================================================= 

 

======== Para dar resposta às intervenções anteriores, o Senhor Presidente da Assembleia 

concedeu o uso da palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, para prestar 

esclarecimentos. =============================================== 

 

======== Muito obrigado, Senhor Presidente da Assembleia Municipal. Permita-me em 

primeiro lugar que cumprimente a Mesa, os colegas de Executivo Municipal, Senhores 
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Presidentes de Junta com especial incidência no Senhor Presidente de Junta anfitrião, Carlos 

Silva, o público presente, a comunicação social. Dar-vos nota do seguinte, ainda antes de 

responder concretamente às questões que foram colocadas, realçar o discurso, uma intervenção, 

não é um discurso, uma intervenção muito bem preparada, ponderada, de grande 

responsabilidade mas ao mesmo tempo também demonstrando uma grande coragem do Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Santiago de Riba-Ul que colocou aqui um conjunto de 

interrogações para o futuro e que deixou também um conjunto significativo de preocupações, 

bem-haja pela sua postura e atitude construtiva. Permitam-me também naquilo que diz respeito 

aos votos de pesar, que foram aqui hoje aprovados, do Ex-presidente da Junta de Freguesia de 

Ul, o Senhor Manuel Figueiredo Pereira; do Senhor Ribas, aqui de Santiago de Riba-Ul, que foi 

nosso colega em Assembleias Municipais no passado; do Senhor José Soares Pinto, um Ex-

Vereador e dirigente associativo e desportivo com muito trabalho desenvolvido no mundo 

associativo também e deixo para último lugar o Senhor António César Guedes porque teve 

também altas responsabilidades na gestão do Município de Oliveira de Azeméis na fase da 

Comissão Administrativa e, dizer-vos que o Município, o Executivo Municipal na última reunião 

aprovou também um voto de pesar, como fez para as outras personalidades que atrás descrevi, 

mas no Senhor César Guedes recomendamos também à Comissão de Toponímia que numa 

futura revisão e eles têm reunido com bastante assiduidade e têm efetuado um excelente 

trabalho, que possam ponderar e encontrar, não queremos condicionar, um espaço de 

excelência que seja compatível com a dimensão do trabalho desenvolvido ao longo dos anos 

pelo Senhor António César Guedes. Dizer-vos também que a Câmara Municipal mal soube, eu 

tive até conhecimento através de “sms”, no meu telemóvel, vindo de um Membro da Assembleia 

Municipal que foi o Ricardo Bastos que me mandou um “sms” a dar essa nota, e a partir desse 

momento a Câmara Municipal decidiu colocar a bandeira do Município a meia haste e esteve 

até ao dia das cerimónias fúnebres e também disponibilizamos à família uma bandeira do 

Município, caso a família entendesse que a urna do falecido António César Guedes levasse uma 

bandeira do Município, essa era uma opção naturalmente da família, mas se assim o 

entendessem, a bandeira foi-lhes entregue e essa foi também uma opção de colocar a bandeira 

do Município em cima da urna do Senhor Guedes como era carinhosamente tratado por toda a 

gente e por isso também não queria deixar aqui de fazer estas referências. Quanto à questão que 

foi colocada pelo Senhor Presidente da Junta de Oliveira de Azeméis, o Senhor Ramiro Rosa, 

relativamente à questão da Feira dos Onze, é verdade e como diz o Senhor Presidente da Junta 

e Freguesia de Oliveira de Azeméis, este foi um processo e foi uma decisão difícil, foi um 

trabalho superiormente coordenado pelo senhor Vereador Isidro Figueiredo que tem a dupla 

tarefa de ter as políticas de Educação e ter também as políticas de Ambiente. E dizer-vos que foi 

um processo participado, onde houve muita discussão, onde houve muita partilha de opinião e 

onde procurou-se acima de tudo circulasse informação e não contra informação e por isso é que 

alunos, pais, professores, funcionários das escolas foram escutados e ouvidos, por isso é que no 

Centro Lúdico, os utentes, os trabalhadores também foram ouvidos relativamente á intervenção 
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que foi feito, na Comissão de Melhoramentos de Azeméis também aconteceu a mesma coisa, os 

utentes, os dirigentes e os funcionários e a Junta de Freguesia naturalmente não podia deixar de 

ser e a Assembleia de Freguesia e portanto foi um processo muito participado e baseou-se no 

estudo técnico que foi promovido pela Associação Florestal do Entre Douro e Vouga que fez 

uma avaliação fitossanitária a todas as árvores e que decidiu de forma clara e inequívoca, sem 

qualquer dúvida, que a solução passaria pelo abate daquelas árvores. E ninguém, mas não há 

ninguém, pelo menos que eu conheça, que goste de cortar uma árvore, deitar uma árvore abaixo 

ou de prejudicar alguns espaços verdes, calcando, estragando, porque todos desejamos ter 

sempre muitos e bons espaços verdes. Agora estávamos confrontados com uma situação e com 

um relatório, como disse, que era inequívoco naquela que era a solução, feito por pessoas que 

têm, aliás, competência e formação para o efeito. Queria no entanto também aproveitar a 

Assembleia Municipal para garantir o seguinte, porque muito foi dito relativamente a esta 

matéria e seguramente vai continuar a ser dito nos próximos tempos, sabemos que assim é todos 

os lacais quando se fazem intervenções deste tipo, mas deixem-me dizer-vos que, aquele será e 

continuará a ser um espaço verde, não será um espaço como eu já vi escrito em alguns lados - 

cortaram as árvores para meter betão, para fazer isto ou para fazer aquilo, não, o espaço será 

um espaço que vai ter árvores, que vai ter jardim e ainda está em fase de laboração um projeto 

que queremos que vá ao encontro das espectativas de todos oliveirenses com a garantia clara 

que o espaço terá árvores, que o espaço será um espaço verde e que o espaço, eu ouço tantas 

vezes reclamar que em Oliveira de Azeméis temos carros em todo o lado, que o espaço não terá 

automóveis, será onde as pessoas possam andar tranquilamente a pé sem terem preocupações 

com os carros, sendo certo que temos que criar acesso quer à escola, quer aquelas 

infraestruturas que ali estão, mas o acesso permite circulação dos automóveis mas não permite 

o aparcamento, não permite que os automóveis que os carros ocupem os lugares de espaços 

verdes de jardins que todos desejamos das crianças de tenra idade aqueles que gozam de tempo 

livre na melhor idade e portanto era também uma garantia que gostava de dar aqui à 

Assembleia Municipal. Quanto à questão colocada pelo Senhor Deputado José Ramos, dizer o 

seguinte, o Senhor Deputado José Ramos tem razão em quase tudo o que disse, ou até lhe posso 

dizer em tudo o que disse, porque naturalmente que a sinalética de uma cidade, de um 

monumento, de uma infraestrutura, de um equipamento é sempre algo que está inacabado 

porque basta haver uma via nova, basta haver uma deslocalização, eu lembro-me por exemplo 

que quando o Centro de Saúde mudou de localização, as pessoas seguiam a placa e iam ter ao 

Centro de Saúde antigo e chegavam lá, batiam com o nariz na porta, estava fechado e 

procuravam outra placa e veja bem a confusão, houve alturas que na cidade havia duas placas a 

dizer Centro de Saúde para um lado e Centro de Saúde para outro, porque ainda não tinham 

sido retiradas. Este é um trabalho que tem que ser feito de forma permanente, portanto não é 

dizermos assim, vamos fazer este ano e depois durante quatro anos não mexemos mais no 

assunto. Não é verdade, temos de estar sempre atentos e reconheço que a sinalética em Oliveira 

de Azeméis não é a melhor. O José Ramos falou na questão do hospital, nós podemos por 
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exemplo falar de outra infraestrutura, estamos a falar de uma infraestrutura que atrai 

normalmente as pessoas que não são de Oliveira de Azeméis, estamos a falar de uma unidade 

hoteleira no centro da cidade, que também se repararem se nós não entrarmos em Oliveira de 

Azeméis centro, se entrarmos em norte ou sul, vemo-nos aflitos para lá chegar e portanto nós 

estamos a trabalhar nesse sentido. Dizer-lhe que no próximo dia 11 de Março tomará posse a 

Comissão Municipal de Trânsito, que entre muitas outras coisas para além de emitir parecer 

com a participação de todos, para além de emitir pareceres sobre as alterações de trânsito 

também é importante, como há uma Comissão de Toponímia, haja uma comissão que se 

especialize nestas matérias, também terá a questão da sinalética em cima da mesa e portanto 

esse trabalho iniciar-se-á no dia 11 de Março com a tomada de posse, como disse, da Comissão 

Municipal de Trânsito. Quanto à questão que o Senhor Deputado Miguel colocou, relativamente 

á questão da empresa municipal, portanto o Município de Oliveira de Azeméis tem uma empresa 

municipal, que é a GEDAZ, que faz a gestão de equipamentos desportivos e, que, ao abrigo da 

nova legislação da Lei 50, se analisarmos aquilo que a lei diz a GEDAZ até pela sua idade, 

porque é muito jovem, na análise que é pedido relativamente ao rácio dos três anos ou dos 

últimos três anos, a GEDAZ não corresponde às regras que estão definidas e que estão inscritas 

na Lei 50. Lei 50 que a Associação Nacional de Municípios requereu a sua 

inconstitucionalidade e requereu a sua inconstitucionalidade porque acha que a lei viola o 

princípio constitucional da autonomia do poder local e o Tribunal Constitucional ainda não se 

pronunciou relativamente a essa matéria. Há uma garantia, que eu aproveito até a questão 

colocada pelo Senhor Deputado Miguel Portela, há uma garantia que queria dar aos 

oliveirenses, é que nenhum serviço que é prestado pela GEDAZ deixará de ser feito, ou seja, não 

vamos ter as piscinas fechados, não vamos ter os pavilhões fechados, os eventos não vão deixar 

de se realizar porque teremos que encontrar naturalmente dentro do Executivo Municipal, 

dentro da Câmara Municipal, forma de continuar a fazer-se esse trabalho que tem vindo a ser 

desenvolvido pela GEDAZ. E permita-me também fazer esta referência porque julgo que é 

importante, que quando se constituiu a GEDAZ e a opção por esta empresa municipal, esta 

opção foi acompanhada por um estudo técnico e financeiro, de viabilidade económico-

financeira que apontava para que 2009, 2010, 2011, 2012 e seguintes um conjunto de 

indicadores: desde a questão do volume de negócios; da faturação; dos utentes; dos clientes até 

às despesas com pessoal, ou seja, era feito de forma específica e portanto, havia valores que, 

quando se optou por fazer uma empresa municipal já sabíamos que em 2011 ou 2012 os 

resultados iam ser negativos e portanto o que hoje podemos dizer é se compararmos o estudo 

com os resultados da GEDAZ há variações positivas e há variações negativas, há coisas que 

correram melhor do que aquilo que era a projeção e há coisas que correram pior, portanto mas 

não podemos também só olhar para o relatório de gestão da GEDAZ e dizer, - está aqui esta 

coisa e isto está tudo mal, ou seja, temos que perceber o caminho que foi trilhado e a opção 

estratégica que foi criada de instituir uma empresa municipal. Bem sabemos que a própria 

legislação que enquadrava as empresas municipais foi totalmente alterada e se muitas vezes as 
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empresas municipais eram criadas com intuitos de mais fácil contratação, a questão das contas, 

de mudar uma conta de um lado para o outro, de um sítio para outro, etc., etc., isso deixou de 

ser possível a partir do momento em que é obrigatório ter as contas consolidadas e portanto, o 

Executivo Municipal tem que aprovar as contas do Executivo Municipal e das empresas 

municipais, no nosso caso da empresa municipal e as regras de funcionamento desta empresa 

municipal não são regras privadas, não são diferentes das regras da contratação pública que 

por exemplo que a Câmara Municipal está sujeita, isto só para dizer, se no passado era a opção 

de muitas câmaras, tendo em conta um conjunto de indicadores que acabei de explicar, hoje 

essa situação não se verifica e portanto, hoje o que é que acontece? E deixem-me dizer-vos, eu 

não tenho nenhum constrangimento em dizer de forma clara e inequívoca, que acho que a Lei 50 

está mal feita e quem fez a Lei 50 não tem o conhecimento daquilo que é o real funcionamento 

das empresas municipais. Porque repare, nós tivemos hoje reunião da Associação de Municípios 

Terras de Santa Maria, aqui em Oliveira de Azeméis e estivemos a discutir essa matéria, os 

cinco Municípios, alguns têm empresas municipais outros não têm, mas dá-se o caso nesta nova 

roupagem da Lei 50 uma empresa municipal que eu não vou aqui dizer o nome, mas que não é a 

GEDAZ, tem como único sócio a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e esse único sócio 

vai ter que arranjar o Presidente da Assembleia Geral, o Presidente do Conselho Fiscal, repare 

o único sócio, porque a empresa só tem um sócio que se chama Câmara Municipal de Santa 

Maria da Feira, portanto já descobriram qual é que é. A Feira Viva por exemplo, que é uma 

empresa municipal que faz muito mais que desporto, que organiza um conjunto de eventos 

importantes na dinamização cultural de Santa Maria da Feira, mas hoje o Presidente da 

Câmara da Feira deu este exemplo, a Câmara Municipal vai ter de indicar o Presidente da 

Assembleia Geral, o Presidente do Conselho Fiscal porque é o único sócio, não há mais sócios e 

é uma obrigatoriedade que é realizar Assembleias Gerais, fazer um conjunto de ações e de 

mecanismos de ordem legal que a Lei 50 diz, mas que depois quando formos a aplicar aquilo vai 

ser uma chatice se calhar não vai resultar e um dia destes vamos ter alterações. E Portanto, só 

para ser direto à sua questão e percebi a sua preocupação, é que nenhum serviço prestado pela 

GEDAZ vai deixar de ser prestado, portanto as piscinas vão continuar a funcionar, vai 

continuar a haver atividade desportiva, dinamização desportiva. Agora, vamos naturalmente 

acompanhar com atenção o desenvolvimento, vamos perceber também aquelas que vão ser as 

orientações, não são naturalmente vinculativas mas importa ouvir o que a Associação Nacional 

de Municípios também diz sobre essa matéria e aquilo que eles recomendaram neste momento 

foi: não procedam à extinção; não façam as extinções precipitadas neste momento só porque 

esta ultrapassar o dia ou amanhã o dia já passou e portanto não, porque neste momento como 

diz a Associação de Municípios requerendo a inconstitucionalidade e não havendo pronúncia do 

Tribunal Constitucional é se calhar também algo importante que as Câmaras Municipais 

esperem mais uns momentos e portanto é nessa fase que nós nos encontramos. Ao Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Pindelo, ao Senhor José António, sobre a inauguração do 

Centro Social de Pindelo, permita-me só que destaque, foi naturalmente um prazer ter uma vez 
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mais connosco o Senhor Secretário de Estado da Segurança Social, Dr. Marco António Costa. 

Mas deixe-me dizer-lhe que, quem verdadeiramente merece uma palavra de apreço, de simpatia, 

de reconhecimento é o povo de Pindelo, porque foi extraordinário, no trabalho que 

desenvolveram no sentido de captação de receitas, para uma freguesia com as características da 

freguesia de Pindelo ter uma infraestrutura que é um orgulho para todos os oliveirenses e que 

merece, necessariamente, ser visitada pelo trabalho e pela qualidade da própria infraestrutura e 

o povo de Pindelo foi fantástico na forma como se motivou, organizou no sentido de gerar 

receita para fazer face ao grande investimento que foi ali feito pela Direção do Centro Social de 

Pindelo. Quanto à questão colocada pela Senhora Deputada Cristina Pinho, deixe-me só fazer-

lhe duas ou três correções à sua intervenção, que procurou que fosse factual, mas há aqui duas 

ou três questões que gostava de esclarecer. Uma delas é que o concurso público, para a 

ocupação do espaço, vai ser lançado durante o mês de Março e portanto essa é uma garantia 

que lhe queria aqui dar em sede de Assembleia Municipal. Depois dizer-lhe que aquele espaço, 

como disse, tem várias componentes onde funciona o Turismo e onde está projetada uma loja 

interativa de Turismo do Porto e Norte de Portugal que será uma rede de lojas que estará online 

e que estará em contacto direto, ou seja, uma loja semelhante aquela que o Porte e Norte de 

Portugal têm no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, que é uma loja digital, que é uma loja 

interessante, interativa onde se pode fazer marcações de restaurantes, de hotéis, no município, 

onde se pode chegar ao Porto e se quiser vir a Oliveira de Azeméis chega ao Aeroporto e pode 

ali fazer as marcações daquilo que quiser e portanto é um projeto em rede, do Norte de Portugal 

e também ali naquele espaço será instalada essa loja interativa. Depois a questão do parque de 

estacionamento, a Senhora Deputada disse – mas o parque de estacionamento tem pouco 

movimento. Bem, o parque de estacionamento está concessionado, é uma empresa chamada 

Costaparques que tem a concessão do espaço, eles é que têm de dinamizar o parque, eles é que 

sabem do negócio, nós não percebemos nada de parque de estacionamento. Se me perguntar a 

mim, se aquilo está bem dinamizado? Eu digo-lhe que não. Acho que a Costaparques podia 

fazer muito mais e até lhe posso dizer que várias vezes já lhes demos até algumas ideias, 

nomeadamente, vou-lhe dar uma, não é segredo, que elas ainda não fizeram e não percebo 

porquê, que era, por exemplo, fazerem uma campanha tendo em conta, por exemplo, o TUAZ 

que hoje tem os circuitos diferentes, na altura das festas de La-salette que é muito complicado 

estacionar em Oliveira de Azeméis as pessoas poderem ter um parque de estacionamento a um 

preço muito reduzido ou até grátis criando um hábito às pessoas e interagindo com o TUAZ. 

Porque repare, o que custa muitas vezes e eles sabem disso, isso acontece em muitos parques de 

estacionamento, o que custa é criar o hábito às pessoas, as pessoas depois de se habituarem já 

vão fazendo isso e eu acho que eles não dinamizam como deviam o parque de estacionamento, 

mas esse é um problema deles, não é um problema nosso, porque é um contrato de concessão. 

Quanto à questão do espaço de restauração que falou, ou seja, a Senhora Deputada disse que -

nós indemnizamos ou pagamos uma verba aos que tinham a gestão do espaço, mas pronto, 

faltou dizer e foi seguramente por esquecimento, que não foi um dinheiro – pega lá o dinheiro, 
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foi o dinheiro por troca do material que eles tinham adquirido e que tinha lá, esse material está 

na Câmara Municipal, ou seja estamos a falar dos pratos; estamos a falar dos copos; estamos a 

falar das mesas; estamos a falar das cadeiras; estamos a falar do material que tinha sido 

adquirido pelos concessionários que podiam fazer uma coisa, podiam ter levado embora ou 

podiam ter lá deixado, a Câmara Municipal entendeu compra-lo, mal ou bem, foi essa a opção e 

portanto, isso está lá e portanto, também dizer-lhes que nós esperamos que o mais rápido 

possível aquela solução, uma solução com futuro, uma solução em que todos nos possamos 

rever, seja encontrada. Ainda hoje o Senhor Dr. Ricardo Tavares, o Senhor Vice-presidente, 

teve no local uma reunião com uma multinacional que quis visitar o espaço e que andou 

demoradamente a visitar o espaço, durante a tarde de hoje e portanto, naturalmente que aquilo 

que nós dissemos, é que ia haver um concurso público, não podia ser de outra maneira, aquela 

infraestrutura tem recursos do QREN, do quadro comunitário de apoio, para a sua construção e 

portanto não pode haver nenhuma venda daquele espaço e portanto, tem que haver as regras da 

contratação e portanto no concurso público foi isso que dissemos, mas segundo me disse, já 

aqui, em Santiago de Riba-Ul, o Senhor Vice-presidente vinha muito animado porque a conversa 

tinha corrido bem, naturalmente que a situação passará pela questão do concurso e pela 

decisão que vier no futuro a ser tomada. Uma última nota, só para também fazer referência à 

intervenção da Senhora Deputada Ana Neves, relativamente à questão do Carnaval. Nós este 

ano, o Carnaval, temos aqui um misto de satisfação com um misto de tristeza, porquê? Porque 

havia muito Carnaval em muitas freguesias, muito trabalhinho feito, muitos Corsos organizados, 

não foi só em Pindelo, foi em muitas freguesias do nosso Concelho e infelizmente o S. Pedro, ou 

seja, o Sol, só quis estar bem com as criancinhas e é verdade, no sábado, se bem se recordam 

quem lá esteve, esteve um dia magnífico, as crianças divertiram-se imenso, as crianças e quem 

foi ver. E nos outros dias mesmo com os adiamentos, com a gestão das agendas para organizar 

os desfiles de Carnaval o S. Pedro não quis nada connosco, mas não foi só em Oliveira de 

Azeméis foi em muitos outros Carnavais e foi pena porque o trabalho das associações foi um 

trabalho fantástico. Quanto à nossa presença em espaços de promoção e valorização turística, 

temos aproveitado no passado e quisemos também faze-lo este ano e não há dúvida nenhuma 

nós temos um produto, como disse a Ana Neves, único e inigualável, que é a questão do pão de 

Ul e posso-vos dizer que por onde tem passado o pão de Ul e as regueifas tem sido um sucesso 

enorme. Desta vez na mostra da BTL, que é a maior montra de turismo de Portugal, temos 

presente muito mais do que pão e regueifas; temos muitas empresas ligadas à hotelaria e à 

restauração; temos cultura presente, temos uma estátua do Paulo Neves presente que tem feito 

grande sucesso entre ontem e hoje; temos uma representação também ao nível da indústria do 

calçado, com uma montra do Luís Onofre, que também tem causado algum impacto tendo em 

conta a qualidade do trabalho que é desenvolvido por essa empresa de Oliveira de Azeméis 

como muitas outras, mas naturalmente que essa faz parte de uma estratégia de promoção e 

valorização do Município de Oliveira de Azeméis e amanhã mesmo vamos ter um espaço de 
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gastronomia também na BTL onde o mestre Lindolfo vai cozinhar, vai fazer pratos do nosso 

Município, para quem estiver a visitar a BTL. Muito obrigado, Senhor Presidente. ======== 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra ao Senhor Dr. 

Manuel José Soares, do PS. ======================================== 

 

======== Senhor Presidente da Assembleia, Senhores Secretários, Senhor Presidente da 

Câmara, Senhores Vereadores, caros colegas, um cumprimento especial para o Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Santiago de Riba-Ul, público, comunicação social. Os 

estudos académicos, que devem ser seriamente encarados como instrumento de trabalho e 

análise, em geral revestem-se de extrema importância para a atividade política “lato sensu” e 

para a gestão autárquica no sentido mais restrito quando abordam temos que se relacionam 

com o quotidiano das populações, nomeadamente a qualidade de vida dos municípios que foi 

objeto de análise de um estudo da Universidade da Beira Interior recentemente publicado, no 

ano passado. Os dados utilizados na análise referem-se essencialmente ao ano de 2010, os 

últimos que foram disponibilizados pelo INE, a metodologia de trabalho relaciona-se com um 

cálculo de um índice de desenvolvimento económico e social resultando esse método um ranking 

de Municípios. A base de dados corresponde a 48 indicadores para os 308 municípios do país e 

as variáveis socioeconómicas foram agrupadas em condições materiais, sociais e económicas. A 

título de exemplo, as condições matérias subdividem-se em equipamentos de comunicação, 

saúde, culturais, educativos. As condições sociais dizem respeito: ao ambiente que incluem as 

Câmaras Municipais na gestão de resíduos, na proteção da biodiversidade e da paisagem e 

também outras atividades de proteção do ambiente; despesas totais em cultura e desporto, 

educação; índices relacionados com a população, a taxa bruta de natalidade, de mortalidade; 

índice de envelhecimento e longevidade; saúde, número de consultas médicas, por exemplo nos 

Centros de Saúde, por habitante, a taxa quinquenal de cinco anos mortalidade infantil (2005 e 

2009), número de enfermeiros e de médicos por mil habitantes; a segurança também é um 

aspeto estudado neste trabalho. Finalmente as condições económicas repartem-se pelo 

dinamismo económico, pelo mercado de trabalho, mercado de habitação, o rendimento e o 

consumo e o turismo. Analisando todas estas variáveis, Oliveira de Azeméis posiciona-se no 

lugar 255 num total de 308 Municípios, no contexto dos índices de qualidade de vida e 

desenvolvimento económico e social. Restringindo este ranking ao distrito de Aveiro, Oliveira de 

Azeméis situa-se na antepenúltima posição com apenas 2 municípios com índices inferiores. 

Coíbo-me aqui de referir as Autarquias Aveirenses que nos suplantam neste estudo, registando-

se uma Autarquia que integra os 30 primeiros municípios do país, sabendo-se que no entanto 

tem características muito específicas e que contribuem para este resultado. Os munícipes 

oliveirenses não podem estar satisfeitos com estes resultados, os responsáveis pela gestão 

autárquica têm que retirar ilações deste tipo de estudos, que repito, devem ser encarados como 

sendo instrumentos de trabalho de análise da atividade autárquica, apesar reconheça-se alguns 
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aspetos mais imponderáveis de certas variáveis. Senhor Presidente da Câmara, após a análise 

destes resultados, enfim, duas questões surgem, que estratégia tem seguido o nosso Município, 

que elenco de prioridades tem formatado a gestão autárquica? Muito obrigado. ========= 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra ao Senhor António 

Xará, do PSD. ================================================ 

 

======== Antes de mais um cumprimento muito especial ao Senhor Presidente da Junta de 

Santiago de Riba-Ul e a todos os Santiaguenses. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

Senhor Presidente da Câmara, Vereadores, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. 

Amanhã, dia 01 de Março, é assinalado o dia Internacional da Proteção Civil. A Câmara 

Municipal promove na Praça da Cidade, conjuntamente com as várias instituições que 

representam a Comissão Municipal da Proteção Civil, diversas iniciativas com uma 

abrangência desde as crianças aos Séniores e sobre o tema – O Cidadão, o primeiro agente de 

Proteção Civil. Estas ações são demonstrativas da preocupação de todos os parceiros 

envolvidos na sensibilização, para que todos cada vez mais acentuemos o nosso contributo 

cívico. Mas já agora e sem recuarmos muito tempo, lembremo-nos do fim-de-semana em que o 

país de um modo geral e o nosso concelho em particular, sentiu e de que maneira, os efeitos da 

natureza, foram nesses momento difíceis que ficou bem visível os benefícios de termos uma 

Proteção Civil eficaz e competente, numa coordenação perfeita e numa disponibilidade e 

prontidão impar perante tantas solicitações e aflições todos os intervenientes foram capazes de 

dar o seu máximo e em consequência atenuar, aliviar e evitar males maiores. Por isso, e não é 

pouco, gostaria de deixar o agradecimento público para todas as instituições, Câmara 

Municipal, Bombeiros, forças de segurança, etc., e a todas as pessoas que as representaram no 

terreno pela eficácia demonstrada. Muito obrigado a todos. ===================== 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra ao Senhor Jorge 

Paiva, do PSD. ================================================ 

 

======== Muito boa tarde, Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santiago de Riba-Ul 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhores Secretários, Senhor Presidente da 

Câmara Municipal e Vereadores, caros colegas, imprensa, minhas senhoras e meus senhores. A 

história relata a verdade. Porque me habituei a fazer as coisas com prazer e devoção. Porque 

me habituei a respeitar o próximo. Porque sempre gostei de ajudar a minha terra, o meu 

concelho, enfim contribuir para o progresso de Fajões, de Oliveira de Azeméis, que aprendi a 

gostar desde há 47 anos, quando vinha para a EICOA. Entendi trazer a este plenário, até para 

memória futura, porque também devemos refletir, com as gerações vindouras, no seu futuro, 

hoje infelizmente muito negro. Penso que no decorrer deste mandato será a última vez que irei 

usar da palavra nesta Assembleia, mas não queria aqui e agora deixar de o fazer, para lembrar 
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a todos nós enquanto Membros desta Assembleia que temos obrigação e o dever de fiscalização 

das ações dos destinos dos dinheiros públicos, bem como da sua gestão. Pretendo dizer com 

isto, que quando denunciei neste púlpito em 28/12/2010, as gravíssimas irregularidades, que se 

passavam na freguesia de Fajões, nomeadamente ao nível do Presidente da Junta, bem como da 

Assembleia de Freguesia, fi-lo, com a convicção de que sabia o que estava a dizer, pois a gestão 

danosa do Presidente da Junta, com a conivência do pseudo Presidente da Assembleia de 

Freguesia Dr. Luís Filipe, a isso levava a crer, sem qualquer legitimidade, no contexto da Lei 

vigente em Portugal. Bastou a questão dos limites, da alteração de topónimos, mais 

recentemente, sobre a classificação de um carreiro público, em que afirmou ser particular, não 

dando cavaco em reunião de Junta como seria o seu dever, mas por si só, comunicando à 

Câmara de que o mesmo era particular induzindo-a em erro para a sua decisão, criando 

problemas aos moradores locais. Mas como sempre e desde o 25 de Abril, que aprendi ainda 

jovem (17 anos) já na tropa a saber respeitar as hierarquias. Ainda confio na revogação dessa 

última decisão, pois a apreciação e votação levada a cabo no âmbito da Assembleia de 

Freguesia, é nula, assim como foram nulos todos os atos tomados desde 20/10/2010, agora 

confirmados pelo TAF (Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro) em 18/01/2013, que veio 

com este ato repor a verdade democrática na vida da Assembleia de Freguesia de Fajões na 

qual a Presidente da Assembleia devidamente eleita, Dr.ª Carla Paiva, terá que reocupar o seu 

lugar, pese embora algumas mentes, não gostarão de dar o braço a torcer. Sei de antemão, que 

alguém ainda vai com a complacência do Presidente da Junta gastar ainda mais dinheiro 

público, para tentar contestar o que não é contestável, para sobreviver mais um pouco, pois 

fizeram demonstrar que são “ Eu sou o Presidente da Assembleia de Freguesia”, sem o ser, é 

duro para os Fajoenses. Sempre acreditei como Fajoense na justiça. Quem repõe agora os 

valores morais às pessoas de bem, quem repõe agora os valores financeiros que gastaram, em 

situações de desemprego, filhos, prestações de casas e obrigadas a gastar o que não tinham? 

Quem é o responsável? Fiquei feliz pelo menos desta vez, acreditei na justiça e ela repôs a 

verdade, chega de injustiças, de estátuas (não é em Oliveira de Azeméis é em Fajões). Fajões 

precisa de obras, de reparação dos buracos nas estradas, pois os seus impostos representam 

mais do que recebem. Senhor Presidente da Câmara, ainda estamos a tempo de fazerem alguma 

coisa por esta laboriosa terra que me viu nascer e que sempre e sempre gostei de empurrar para 

a senda do progresso. Porque não temos timoneiro, façam alguma coisa por Fajões. Obrigado. 

Tenho dito. ================================================== 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra ao Senhor Engº. 

Filipe Carvalho, do PSD. ========================================== 

 

======== Boa tarde a todos. Cumprimento especial ao Carlos Silva e aos Santiaguense. 

Senhor Presidente da Assembleia, Senhores Secretários, Senhor Presidente da Câmara, 

Senhores Vereadores, caros colegas, comunicação social. Oliveira de Azeméis é desporto, 



25                  28         02         2013         

 

 

 

 

                                                                              

 

1725 

conforme comprovam as inúmeras atividades que têm decorrido. Passo a salientar só algumas: 

A 4ª Maratona de BTT dos Bombeiros Voluntários de Fajões, que mesmo com a intensa chuva as 

centenas de entusiastas não desarmaram e participaram na prova, que se realizou no passado 

dia 20/01/2013. O evento ciclopédico está já a transformar-se num ponto de passagem 

obrigatório para os amantes da modalidade e cumpre com o objetivo solidário que motiva a sua 

organização – ajudar a corporação de Fajões. A diversidade desportiva tem sido uma marca de 

Oliveira de Azeméis. Desde os desportos de massas aos menos comuns, dos coletivos aos 

individuais muitos têm sido os que escolheram a nossa cidade para montra importante da sua 

modalidade. Desta vez foi o judo que realizou entre nós o Campeonato Zonal de Judo – Juniores 

(zona norte), que decorreu no Pavilhão Municipal, no passado dia 26 de Janeiro, atraindo até 

nós imensos desportistas e admiradores. Ou seja, “Azeméis é Desporto”. Mais recentemente, no 

dia 8 de Fevereiro, decorreu no Auditório da Biblioteca Municipal a conferencia “Lesões e 

Psicologia no Desporto”, uma iniciativa aparentemente modesta que teve como mote a 

discussão à volta das lesões no desporto e mobilizou dezenas de pessoas que assistiram de forma 

interessada e até emocionada à palestra. Organizada pela Câmara Municipal em parceria com 

o Instituto Português do Desporto e Juventude, a palestra sobre lesões no desporto despertou o 

interesse sobretudo de desportistas mas também de muitos técnicos de saúde que aproveitaram o 

encontro para se atualizarem sobre a matéria. ============================= 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra ao Senhor José 

Lourenço, do PS. =============================================== 

 

======== Excelentíssima Mesa, restantes Vereadores, Executivo, caro Presidente da Junta 

de Freguesia de Santiago de Riba-Ul, colegas, comunicação social, Santiaguenses, público em 

geral. Trago hoje a esta Assembleia o tema da importância das coletividades, da sua 

repercussão no meio, da formação que lá é ministrada e o respetivo apoio que lhes é devido. 

Será inequívoco afirmar que as associações locais, pelas suas especificidades e amplitude de 

ação, assumem um papel fundamental na dinamização social e cultural do Município de 

Oliveira de Azeméis chamando a si a realização de eventos e atividades que contribuem para o 

reforço do sentido de comunidade, da formação e do conhecimento, da preservação, promoção e 

divulgação dos valores culturais e patrimoniais, da partilha, do convívio, da prática desportiva, 

do lazer e ocupação dos tempos livres no seio da nossa comunidade. Com esforço contínuo e 

prolífico, com áreas de atuação e público-alvo distintos e complementares, estas contribuem 

para o engrandecimento, afirmação do concelho de Oliveira de Azeméis, para o incremento de 

uma maior e melhor qualidade de vida dos oliveirenses. Neste sentido, reconhecendo a 

importância do movimento associativo local, a Autarquia desde há muito tempo que se vem 

alheando das suas responsabilidades abstendo-se de promover o estabelecimento de parcerias 

de âmbito cultural, desportivo, social, ambiental e recreativo, abstendo-se de colaborar 

financeiramente com as coletividades no esforço de concretização dos objetivos atrás definidos. 
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Lamento afirmar, mas sente-se claramente o desprezo do poder Autárquico por todos aqueles 

que trabalham, diária e voluntariamente, por uma causa, pela causa de todos nós, sem que se 

tenha o reconhecimento daqueles que decidem, dos que definem as respetivas estratégias. Hoje 

em dia nota-se claramente que a aposta não vai no sentido de promover a intelectualidade, o 

saber, a disciplina. Sabemos que dá mais trabalho e não tem grande visibilidade, não aparece 

nos aparece nos jornais, nem na televisão, se assim fosse as coletividades não teriam que quase 

mendigar por aquilo que lhes é de direito e não uma obrigação para os que vêem o seu trabalho 

substituído por instituições, como estas, que dá formação, saber, ocupação. Não se pede muito, 

no fundo são tostões comparativamente ao que aqui se vê gastar, bem sabemos que os tempos 

são de dificuldade, que não há meios, não há verbas, fala-se em contenção, em austeridade, 

admitiria isso se as políticas fossem coerentes, fossem equilibradas para todos como se vêem 

noutras paragens, não podemos, não admitimos que as coletividades sejam o parente pobre no 

critério e na hora de se investir e não do dar como se pode pensar. Viver o dia-a-dia neste tipo 

de instituições não é tarefa fácil, os problemas, as dificuldades, as limitações que lhes são 

impostas só são compensadas com as alegrias do fruto do trabalho realizado e aqui falo mais 

concretamente da formação. Existem no concelho várias instituições que ministram formação 

musical, desportiva, entre outras, a crianças e jovens que vão desde os três aos dezoito anos, o 

facto de atualmente estas escolas de virtudes, de saber, de compreender, de partilha, terem na 

sua componente uma função social pois movimentar centenas de crianças e jovens retirando-as 

da rua dando-lhes formação cívica, musical, desportiva e cultural faz como por si só o Estado se 

veja substituído por estas nobres e abnegadas coletividades. Senhor Presidente, como deve 

saber, tem o subsídio relativo à formação de 2010/2011 por pagar, não aceita compromissos 

para 2011/2012, estamos em 2012/2013. Contas por alto, estamos a falar de, alguns, poucos 

milhares de euros nada que se compare aos mais de cento e cinquenta mil euros pagos, ou 

previstos pagar pelo Mundial de Futsal recentemente realizado entre nós. Ficamos muito felizes, 

foram muitas as manifestações de regozijo, declarações de contentamento, de projeções futuras, 

crónicas colunistas, mas ficamos todos mais pobres. É inadmissível que se queira viver de 

aparências, de ilusões, daquilo que não somos, do que não temos para que outros pensem que 

somos bons, que realizamos, mas na prática somos pobres. Quem assim procede só pode ser 

pobre de espírito. É muito fácil gastar o dinheiro que é todos nós, mas se pensa-se como 

pensamos, quando temos que o tirar da nossa carteira, tínhamos um concelho mais rico, mais 

justo, mais harmonioso. Alguém disse um dia que a formação tem de ser autossustentável. 

Como? O trabalho que enumerei de quem é a obrigação? Se Academia de Musica, Centro de 

Línguas enquanto associações de direito privado, umbilicalmente ligadas à Câmara Municipal 

são altamente deficitárias, como podem exigir o contrário a outras instituições? Estas não dão 

formação também? Senhor Presidente, mais adiante, vamos verificar que o tal valor relativo à 

formação foi retirado da listagem de suporte ao PAEL (Programa de Apoio à Economia Local), 

a justificação está encontrada, já percebemos, mas a solução ainda não. Senhor Presidente 

pergunto-lhe, para quando a liquidação dos referidos apoios, tem ideia de os pagar e os 
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seguintes? Senhor Presidente fica aqui o apelo para que olhe mais para o seu concelho e não 

que faça de conta, que paute a sua atuação tendo sempre presente os princípios de equidade, 

transparência, rigor e racionalização dos recursos do Município. Tenho dito. =========== 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra à Senhora Dr.ª 

Ana Luísa Mendonça, do PSD. ======================================= 

 

======== Muito boa noite a todos. Eu venho falar dos quadros que Oliveira de Azeméis 

encomendou já nas escolas do 1º ciclo. Os quadros das escolas de Oliveira de Azeméis já 

interagem, na sequência da candidatura apresentada ao FEDER e reiterando os esforços do 

Município na aposta da valorização e modernização das nossas escolas, foram recentemente 

instalados 20 quadros interativos em 15 escolas do concelho. Nesta fase, foram contempladas as 

escolas com maior número de salas de aulas e de alunos, um investimento total quarenta e dois 

mil duzentos e treze euros e quarenta e seis cêntimos (42.213,46€), sendo que, trinta mil e 

setenta e nove euros e oitenta e seis cêntimos (30.079,86€) foram ao abrigo do apoio do 

FEDER, o que veio beneficiar 1736 alunos do 1º ciclo. A produção dos referidos quadros é da 

responsabilidade de uma empresa portuguesa e face à 1ª geração destes equipamentos, 

apresento algumas inovações que vou passar a enunciar: A utilização de projetores de ultra 

curta distância, que estão colocados imediatamente por cima do quadro, garantindo uma 

grande luminosidade da projeção, que não havendo nenhuma possibilidade de interposição de 

obstáculos entre o projetor e o quadro; tem uma superfície em cerâmica sensível ao toque; 

apresenta a possibilidade de ser usado simultaneamente como quadro convencional utilizando 

os tradicionais marcadores, tem a possibilidade de usar os dedos, a caneta ou o apontador para 

interagir com o quadro; adapta-se à altura do seu utilizador, subindo ou descendo com 

facilidade; tem conetividade entre o quadro interativo e o computador; é também compatível 

com qualquer software instalado no computador e tem a possibilidade de ligação Wi-fi; usa a 

tecnologia Led de baixo consumo energético. Esta iniciativa insere-se no plano de beneficiação 

da rede escolar de Oliveira de Azeméis e contempla a criação dos centros escolares e a 

requalificação das escolas já existentes e é mais um contributo para o crescimento do ensino de 

qualidade em Oliveira de Azeméis pretendendo brevemente estender-se a outras escolas, 

proporciona algum contacto próximo com as mais modernas tecnologias pedagógicas que é um 

dos objetivos do Município, é um contributo inquestionável para o bom desenvolvimento do 

aluno enquanto ser integral um ser biopsicossocial em interação e crescimento nos seus vários 

contextos dentro dos quais a escola se assume hoje como o seu palco principal. Oliveira de 

Azeméis continua assim a apostar em políticas educativas interativas. Eu tive o prazer de estar 

com crianças no dia em que o quadro foi colocado na escola delas e se permitem partilhar, um 

pouco informal, mas uma das crianças me dizia - Ana Luísa, a minha escola é espetacular tem 

um quadro bué da fixe, agora compra para aqui também. O único senão da iniciativa. Parabéns. 



25                  28         02         2013         

 

 

 

 

                                                                              

 

1728 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra ao Senhor Bruno 

Aragão, do PS. ================================================ 

 

======== Muito obrigado Senhor Presidente, desde já sintam-se todos cumprimentados na 

sua pessoa e naturalmente de uma forma muito especial a Santiago de Riba-Ul na pessoa do seu 

Presidente de Junta. Que temos um concelho com redes altamente deficitárias de abastecimento 

de água e saneamento, é mais do que sabido. Que temos dos piores índices nacionais em termos 

de cobertura, também não restam dúvidas. Que temos lençóis freáticos e cursos de água 

seriamente afetados, é mais do que visível. Que nos endividamos gravemente sem nenhuma 

correspondência com investimentos estruturais deste tipo é também e infelizmente uma 

evidência. Que a extensão do concelho, as dificuldades técnicas, a conjuntura nacional, a 

conjuntura internacional, ou mesmo os tipos do PS são os culpados por não se ter feito o que 

muitos concelhos têm há anos é mais do que recorrente basta ler dezenas de atas e artigos de 

imprensa e prospetos de vários tipos. Que muitas promessas foram feitas e nem é preciso grande 

esforço de memória, ao longo dos anos, também todos recordamos. Que a justificação do 

incumprimento dessas promessas deu direito a exercícios de pura criatividade, também todos 

sabemos. Que há quatro anos é que era, que hoje teríamos cobertura praticamente a 100%, que 

afinal já não era hoje mas daqui a dois anos e que afinal, afinal, já só talvez daqui a seis, 

também é mais do que evidente. A demagogia, aqui, mede-se em metros ou quilómetros de rede, 

ou de falta dela. Sobre tudo isto, pouco mais nos podemos que resignar e conformar, é passado, 

e como o Senhor Presidente sempre diz - os senhores estão sempre a falar do passado e o que 

importa é o futuro. Não só importa, como nos preocupa e muito. Aqui, em matéria de 

abastecimento de água e de rede de saneamento, sem rodeios e para que não haja dúvida, 

seremos frontalmente contra para qualquer opção que não garanta taxas de cobertura próximas 

dos 100% em consonância com as metas definas no PEASAR, mas sobretudo com os objetivos e 

deliberações desta própria Assembleia e com os anseios da população de Oliveira de Azeméis. 

Mais, seremos frontalmente contra qualquer opção que não só garanta esta cobertura como nos 

torne reféns por largos anos de contratos que serão penosos para todas as pessoas e para o 

Município. Para que todos possamos pensar e ninguém se escuse às responsabilidades, 

relembro: Na Assembleia Municipal de 28 de Agosto de 2011, aprovávamos e garantíamos com 

a alteração do próprio caderno de encargos a concessão, exploração e gestão dos serviços 

públicos de distribuição de água e da recolha tratamento e rejeição de águas residuais no 

concelho de Oliveira de Azeméis com o objetivo único de dotar todo o concelho, no prazo de seis 

anos, de uma taxa de cobertura de redes de água e saneamento que atingisse essas tais metas 

muito próximas dos 100%, ninguém o pode negar. Hoje, pelo que já é possível saber da 

concessão que pretendemos fazer, sabemos: 1) - Pelo estudo de viabilidade económica, seriam 

necessários cerca de sessenta e dois milhões de euros (62.000.000,00€), para garantir a 

cobertura praticamente total do concelho de acordo com as metas referidas. 2) – Que o plano de 

investimentos da concessionária prevê, somente um investimento de cerca de dezassete milhões 
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(17.000.000,00€). 3) – Com tal investimento a concessão prevê só atingir 70,4% da cobertura de 

água contra os atuais 69%, cerca de 2% mais e manter, repito e manter a atual taxa d cobertura 

de 42% da rede de saneamento. 4) – Sabemos também que o Plano de Investimentos prevê 

apenas investimentos para algumas freguesias e nem para essas garante uma cobertura que se 

aproxime das metas impostas no caderno de encargos. 5) – Que a avaliação do júri do 

concurso, no parâmetro de cumprimento dos objetivos propostos para a concessão, se ficou 

pelos 20%. Perguntas claras Senhor Presidente, porque nestes assuntos, mais do que em 

qualquer outros, precisamos de respostas também claras, para que qualquer munícipe e nós 

próprios possamos perceber. Sim ou não, Senhor Presidente, confirma que a concessão prevê só 

atingir 70,4% de cobertura de rede e manter a atual taxa de cobertura de 42% da rede de 

saneamento? Sim ou não, Senhor Presidente, volvidos quatro anos da sua grande promessa que 

garantia inequivocamente 100% de cobertura nesta altura, refundada a meio do mandato e 

apontando 2016 como novo horizonte, mantém a promessa de 100% de cobertura, daqui a seis 

anos, em 2018? Muito obrigado. ===================================== 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra ao Senhor Dr. 

António Rosa, do PSD. =========================================== 

 

======== Muito boa tarde. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhores 

Secretários, Senhor Presidente da Câmara e Vereadores, caros colegas da Assembleia, uma 

palavra saudação particular e especial para os Santiaguenses, para o Senhor Presidente da 

Assembleia de Freguesia aqui presente, Presidentes de instituições de relevante papel na 

Freguesia e por último uma saudação seguida de um comentário ao Senhor Presidente da Junta 

de Freguesia de Santiago de Riba-Ul, o meu amigo de também infância até aos dias de hoje e 

que muito me orgulho, o Presidente da Junta, Carlos Silva. A saudação em primeiro lugar por 

nos acolher neste espaço e em segundo lugar pela dedicação que ao longo deste seu mandato 

tem empregado nesta freguesia, prova disso é a perceção que temos ao percorrer estas ruas, em 

vários lugares, numa freguesia que é dispersa, que tem características distintas e que um pouco 

por diversos locais se percebe a intervenção e acima de tudo algo que aqui foi bem patente na 

sua intervenção que é a sua preocupação em ouvir as pessoas, em estar próximo das pessoas e 

em acolher aquilo que são os seus contributos para o desenvolvimento da freguesia. Eu ainda ao 

Carlos Silva queria fazer aqui uma referência, porque creio que revelou claramente uma grande 

responsabilidade, uma grande consciência da sua responsabilidade enquanto Autarca nesta 

Freguesia, mas não deixou de o fazer também, com acutilância, com inteligência e fazendo 

aquilo que são as suas propostas, críticas, apelos e desafios também à Autarquia, à Câmara 

Municipal, acima de tudo uma intervenção com ideias e eu creio que aquilo que é aqui mais 

importante e que eu mais gostaria de reforçar na minha intervenção, tem a ver de facto com este 

exemplo e com esta forma de estar na política. É porque naturalmente que isto mostra que é 

possível ser-se Autarca, executivo ou deliberativo, mas ser-se Autarca, executar, viver-se com 
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dificuldades, ouvir as pessoas e também intervir com acutilância, intervir com reivindicação, 

mas de uma forma não só educada, obviamente tem sempre de ser, mas sobretudo de uma forma 

pró-ativa e com propostas. É porque infelizmente não temos oportunidade de todos os 

quadrantes obter este tipo de postura e isto naturalmente entristece-nos, nós percebemos 

claramente e é perfeitamente legítimo que haja diferenças de opinião, que haja diferenças de 

perspectiva. Aquilo que não temos grande condição para compreender é a ausência de 

propostas concretas e sobretudo ausência de uma postura de cooperação, tantas vezes 

enunciada no início de mandatos - mais do que os Partidos, estamos por Oliveira de Azeméis, de 

facto temos dificuldades de perceber sobretudo em momentos, apesar do frio, que começam a 

aproximar de períodos mais quentes politicamente, que haja este discurso que às vezes roça o 

ataque pessoal e personalizado às pessoas, isso naturalmente nós não podemos aceitar. Senhor 

Presidente, em relação a isto, quero-lhe dizer que, em nome da Bancada do Partido Social 

Democrata, tem o nosso inteiro e total apoio e sobretudo, tem da nossa parte uma palavra de 

força para o exercício difícil do seu mandato. É porque, curiosamente, já não basta o 

enquadramento de uma conjuntura que é, não sou eu que o digo, a mais desafiante dos últimos 

quarenta anos da nossa história e há aqui muitas pessoas que têm esse horizonte de vida, 

portanto nunca conheceram uma situação como esta e naturalmente que isto para o exercício de 

Presidente de Câmara é algo absolutamente desafiante, o Senhor Presidente, há pouco, da Junta 

de freguesia, também o referia, - nos dias de hoje o exercício destes cargos são especialmente 

delicados e especialmente exigentes, porque os autarcas são também e antes de mais são 

pessoas que têm família e que têm filhos e portanto vivem na vida e aqui acima de tudo vivem na 

comunidade, porque somos todos membros de uma comunidade e portanto algumas afirmações, 

algumas agressões verbais são obviamente repudiáveis e eu quero aqui fazer esta referência. 

Não posso também deixar de aproveitar esta oportunidade para dizer que, a perspectiva que é 

apontada por alguns de uma enorme defesa do associativismo, é perfeitamente partilhada e 

inteiramente partilhada por nós. Aliás, as associações dos diversos níveis culturais, desportivas 

IPSS, de todos os âmbitos são de uma importância estrutural para uma comunidade e Oliveira 

de Azeméis seguramente que figurará num ranking positivo que possa ser conhecida a nível 

nacional. Naturalmente que, sei que não seria aqui nunca evocado um ranking que orgulhasse 

os oliveirenses, sobretudo por parte da Bancada do Partido Socialista, vai sendo um alvo móvel 

também, vão-se procurando alguns indicadores que permitam ter permanentemente ter o mesmo 

discurso, estamos algures numa zona crítica e numa zona que é desconsiderante para Oliveira 

de Azeméis e portanto são esses os propósitos a divulgar. Regresso às instituições e às 

associações para dizer que, logicamente, não há ninguém que seja externo aquilo que são as 

condições que vivemos nos dias de hoje, de dificuldades, de crise, a crise, a crise, a crise, e 

portanto obviamente que as instituições vivem também e partilham também estas dificuldades e 

obviamente que infelizmente isso acontece. Mas não podemos deixar de dizer também que 

continuamos a ver e a registar extraordinários casos de atividade permanente, eu diria quase 

sem perceção daquilo que é a crise, de muitas associações do nosso concelho que naturalmente 
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não se escudam nesta desculpa de falta de apoio e de ausência de uma ou outra Autarquia como 

condição para a sua atividade. Mas também não posso deixar de dizer que acho de extrema 

injustiça que diga que a Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis não tem tido aqui também, 

se calhar não com as ferramentas que eram tradicionais, enfim, a realidade muda, as 

circunstâncias mudam, mas eu gostava de recordar aqui e tenho tido o prazer sobretudo através 

dos órgãos de comunicação social de acompanhar, curiosamente, uma instituição que o Senhor 

Deputado do Partido Socialista aqui proferiu há pouco uma intervenção, conhece muito bem, 

que é o papel que ADRITEM uma instituição que foi absolutamente alavancada pelo Município 

de Oliveira de Azeméis e que tem um pacote financeiro que tem colocado ao serviço das 

instituições do Município de Oliveira de Azeméis, nomeadamente, instituições muito bem 

conhecidas e beneficiarias desse mesmo apoio e portanto isto é uma forma também de apoiar e é 

uma forma de apoiar que nós entendemos que é de grande mérito e de grande inteligência e de 

grande alcance porque no fundo permite que a Autarquia não tenha que dispensar de forma tão 

intensa do seu orçamento e que possa do mesmo modo alavancar a atividade das associações 

dos seus projetos e das suas iniciativas. Portanto, Senhor Presidente, em resumo, aquilo que 

queria, aqui, dizer com a minha intervenção é que queremos enaltecer aqueles que sabem e 

souberem no futuro ter uma postura de crítica, mas de crítica construtiva para o concelho e 

para os oliveirenses. Muito obrigado. =================================== 

 

======== Para dar resposta às intervenções anteriores, o Senhor Presidente da Assembleia 

concedeu o uso da palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, para prestar 

esclarecimentos. =============================================== 

 

======== Vamos então dar início a este último ciclo de questões que foram colocadas 

procurando ser naturalmente objetivo e também procurando ser mais conciso do que fui na 

primeira ronda de intervenções. Mas também não deixa de ser importante proceder a alguns 

esclarecimentos relativamente às questões que são colocadas, naturalmente dentro daquelas que 

são as nossas possibilidades, em sede de discussão no “Período de Antes da Ordem do Dia”, 

tendo em conta a imprevisibilidade das questões que nos são colocadas. A segunda ronda 

começou com a intervenção do Senhor Deputado Manuel José relativamente a um estudo feito 

pela Universidade da Beira Interior e eu já tive a oportunidade de dizer em sede de Assembleia 

Municipal que os estudos valem o valem, naturalmente, devendo olharmos para eles como um 

instrumento para o exercício das funções públicas nas políticas de investimento, de 

desenvolvimento, de crescimento. Mas também não podemos ser aqui seletivos, ou somos 

coerentes e falamos nos estudos e falamos nos estudos todos, ou não podemos dizer quando os 

estudos dizem bem, não interessa e não se fala e não são credíveis, quando os estudos dizem mal 

nós até fazemos intervenções e citamos partes desse mesmo estudo. Para que os Senhores 

Membros da Assembleia Municipal saibam do estudo que o Senhor Deputado Manuel José aqui 

falou hoje no “Período de Antes da Ordem do Dia”, eu vou dizer o seguinte, mas vou citar, e 
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vou passar a citar, “o estudo não é sério, o estudo não é rigoroso, o estudo não é científico e o 

estudo não é académico.” E deverão os Senhores pensar, será algum laranjinha que disse isto, 

para eu estar a citar. Não. Quem disse isso sobre o estudo que o Prof. Manuel José aqui citou, 

foi o Dr. José Luís Carneiro que é o Presidente da Comissão Politica Distrital do PS - Porto e 

que é Presidente da Câmara Municipal de Baião, mas que foi coadjuvado do Senhor Armindo 

Abreu, Presidente da Câmara Municipal de Amarante e coadjuvado com o Senhor Dr. Jorge 

Magalhães, Presidente da Câmara Municipal de Lousada. Depois, fizeram mais, estes Senhores 

Presidentes de Câmara do PS e meus colegas e naturalmente pessoas que eu respeito e que 

todos respeitamos porque são eleitos, exigiram à Universidade da Beira Interior uma retratação 

pública sob pena de processo disciplinares e processos em tribunal à mesma Universidade pelo 

estudo que foi publicado. Quanto ao estudo acho que estamos conversados relativamente aquilo 

que foi a intervenção do Prof. Manuel José. Para além do próprio estudo ter sido contestado por 

outras universidades, portanto pelo meio académico e ter sido contestado também por institutos 

públicos e privados. Porque, dizia e volto a citar o Dr. José Luís Carneiro, “ os dados do estudo 

estão desatualizados (não sou eu que digo, é o Dr. José Luís Carneiro), os dados não estão 

confirmados, há um vazio no próprio site do INE relativamente ao estudo e aos dados que são 

tratados no estudo” e depois, volto a citar, “ não é rigoroso, não é sério, não é científico e não é 

académico”, estamos conversados. Quanto à intervenção do Senhor Deputado António Xará. 

Relativamente ao dia da Proteção Civil é já amanhã e estão todos convidados, para na zona da 

Praça da Cidade um conjunto significativo de iniciativas de muitas associações do Município de 

Oliveira de Azeméis porque elas são excelentes. Nós temos um conjunto de associações e 

dirigentes associativos notáveis, fazem um trabalho extraordinário, não andam aí a chorar por 

canto e por esquina, conseguem como poucos encontrar soluções, resolver problemas e alguns 

estão dentro desta sala que andaram durante anos e anos a prometerem-lhe resolver o problema 

e não resolveram problema nenhum e portanto, eu tenho que fazer aqui uma homenagem aos 

dirigentes associativos do Município de Oliveira de Azeméis são fantásticos e muitos deles, 

muitas associações vão estar amanhã têm oportunidade de visitar amanhã nas comemorações 

do dia da Proteção Civil. Mas o Senhor Deputado António Xará falou também da resposta que 

foi dada, aos dias, nomeadamente, do final do mês de Janeiro, sobre as ocorrências que a 

Proteção Civil teve que acudir e elas foram muitas e eu aproveito esta oportunidade para fazer 

um público agradecimento e reconhecimento aos Bombeiros Voluntários de Fajões, aos 

Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azeméis, á GNR de Cucujães, de Cesar e de Oliveira de 

Azeméis, aos Serviços Operacionais, às Brigadas Operacionais da Câmara Municipal que 

trabalharam durante o fim-de-semana todo, de sol a sol (debaixo de chuva), enquanto puderam 

deram o máximo durante estes dias, aos Professores, aos Funcionários das escolas, porque 

tivemos infelizmente danos e alguns de grande monta, em escolas e as escolas na segunda-feira 

de manhã estavam prontas a funcionar, não encerraram, não houve encerramento das suas 

atividades letivas, as cantinas não estiveram fechadas e portanto queria aproveitar a 

intervenção do Senhor Deputado António Xará para fazer este público reconhecimento, bem 
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como aos Presidente das Junta de Freguesia onde ocorreram estes desfechos complicados como 

queda de árvores, queda de postes, cortes de fios e portanto foram extraordinários os 

Presidentes de Junta de Freguesia também com as suas brigadas, com os seus meios, com as 

suas máquinas, com as suas carrinhas, com os seus carros para que o Município de Oliveira de 

Azeméis regressa-se à normalidade o mais rápido possível. E estamos a falar de intervenções 

entre o dia 19 de Janeiro e o dia 28 de Janeiro e portanto, houve algumas situações que 

demoraram mais algum tempo a repor mas o Município de Oliveira de Azeméis regressou 

felizmente rapidamente à normalidade. Quanto à intervenção do Senhor Deputado, Jorge Paiva. 

A Assembleia não é nenhum Tribunal nem eu sou nenhum Juiz, portanto eu não vou fazer 

nenhuma consideração, os Tribunais que resolvam, os juízes e os advogados que se entendam e 

portanto não vou naturalmente fazer qualquer consideração. Quanto à intervenção do Senhor 

Deputado Filipe Carvalho dar nota que, por exemplo, essa prova que falou organizada pela 

secção desportiva dos bombeiros Voluntários de Fajões, da prova do BTT, foi mais uma 

excelente prova da vitalidade das nossas associações e da forma como se resolve um problema. 

Ou seja, a adversidade do tempo nesse dia era uma coisa do outro mundo e a prova realizou-se 

com muitas dificuldades para quem pratica BTT mas também para quem organiza, porque 

naturalmente as dificuldades são muito maiores. Da intervenção do Senhor Deputado José 

Lourenço, eu acho que há aqui equivoco qualquer na sua intervenção. E para não obrigar o 

Senhor Deputado a fazer muitos quilómetros, até porque temos todos que poupar, eu sugeria a o 

Senhor Deputado que na sua freguesia, mesmo no Pinheiro da Bemposta, pudesse passar no 

próximo fim-de-semana na sede da Associação Columbófila Pinheirense e que pudesse falar 

com o responsável dessa mesma associação e ele lhe pudesse explicar como é que se 

transformam as dificuldades em oportunidades, porque eu estive lá no sábado passado e o 

Senhor por acaso não esteve, mas há aqui muita gente que esteve presente e ouviu o discurso de 

um dirigente que não está à espera que a Junta apoie, que a Câmara apoie, mas que tem espirito 

de iniciativa, tem espirito de empreendedor, faz, realiza e tem ali uma obra notável. Talvez o 

Senhor, como é perto de sua casa, passe lá e aproveite para perceber um bocadinho como é que 

funcionam as associações que não estão à espera, felizmente que em Oliveira de Azeméis temos 

associações notáveis, repito, que, não estão à espera do apoio da Junta nem estão à espera do 

apoio da Câmara, conseguem fazer e depois nós cá estamos para responder aqueles que são os 

seus desafios, os seus anseios e as suas prioridades. E nem de prepósito, o Senhor Deputado 

José Lourenço no equívoco que aqui nos transmitiu falou de formação, parece que tinha sido 

combinado, nós não sabíamos o que é a Senhora Deputada Ana Luísa Mendonça, nem o Senhor 

Deputado José Lourenço iam dizer. Mas para fala de formação, vieram logo os quadros 

interativos, um sinal de modernidade, isto é formação, ensino de qualidade, dar condições às 

nossas crianças para poderem aprender com instrumentos modernos e portanto nós também 

aqui estamos na vanguarda, procuramos naturalmente encontrar fontes de financiamento para 

que os nossos alunos e os nossos professores tenham as melhores condições pedagógicas para 

aprenderem, neste trabalho e neste investimento permanente e constante que é feito na 
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educação. Quanto à questão que foi colocada pelo Senhor Deputado Bruno Aragão, importa dar 

o ponto da situação. Ou seja, o Município de Oliveira de Azeméis lançou e aprovou, escolheu o 

caminho da concessão, da concessão da água e do saneamento. E o processo, está correr os 

seus trâmites burocráticos e neste momento encontra-se a minuta do contrato, passado que foi o 

processo de concurso e as empresas que concorreram apresentaram as propostas, foi decidido 

entregar a concessão da água e saneamento à empresa Indaqua, que faz em Santa Maria da 

Feira, que faz em Matosinhos, faz em Trofa, faz em Santo Tirso, faz em Vila do Conde, faz 

também, aqui ao lado numa parceria com a Câmara Municipal de S. João da Madeira, nas 

Águas de S. João, porque detém 49% das Águas de S. João e portanto essa empresa estabeleceu 

uma minuta de contrato com a Câmara Municipal discutimos bastante ela foi aprovada em 

reunião de Câmara, foi enviada ao ERSAR a Entidade Reguladora para emissão de parecer 

dessa mesma entidade. E portanto o processo neste momento encontra-se no ERSAR, vindo o 

parecer do ERSAR temos que ler atentamente e perceber quais é que são os condicionalismos, 

as sugestões, quais é que são as críticas de que o ERSAR fará a essa minuta. Temos que 

estabelecer novo contrato, na sequência daquele que será o parecer do ERSAR, contrato esse 

que virá à reunião de Câmara e portanto teremos oportunidade de voltar a discutir a matéria e, 

depois ainda, todo este processo tem ainda de ser visado pelo Tribunal de Contas. E portanto, só 

depois desta tramitação e deste processo que não depende de nós, sejamos naturalmente 

objetivos, se me perguntarem se eu estou satisfeito com os prazos? Não estou. Mas este é o 

processo, é a legislação que temos e nessa perspectiva que estamos naturalmente a trabalhar 

para que o Município de Oliveira de Azeméis recupere do atraso perdido de anos atinga 

rapidamente as metas de PEAASAR o mais rápido possível. Mas também temos de perceber que 

não vivemos num país das maravilhas neste momento. Porque nós não podemos ter dois pesos e 

duas medidas na análise da situação económico-financeira. No país, na europa está uma crise 

tremenda e nós dizemos e justificamos muitas das nossas coisas por essa mesma crise e depois 

noutras situações já escondemos a crise. É preciso é fazer, é preciso é cumprir com todas as 

questões que estavam naturalmente programadas. E deixe-me acrescentar-lhe o seguinte 

também, porque falou em investimento, o Senhor Deputado Bruno Aragão falou em investimento 

e valores de investimento, deixe-me dizer-lhe que já tivemos reuniões de trabalho com a Dr.ª 

Helena Azevedo, que a gestora do POVT, que é quem gere a questão dos fundo comunitários, 

para naturalmente estarmos atentos às oportunidades que os fundos comunitários nos podem 

dar nesta matéria, a nós Câmara Municipal, ou concessionária Indaqua, ou a nós e à Indaqua e 

portanto é uma situação que teremos de perceber a abertura dos avisos, os valores que estarão 

em causa, eu já aqui uma vez falei nisso na Assembleia Municipal e portanto não tendo uma 

questão fechada é uma questão que está em aberto, sendo certo que a nossa prioridade é 

procurar canalizar o maior número de fundos comunitários para este processo, ou para a 

Câmara Municipal e aí o investimento será municipal e será reduzido à questão dos 

compromissos da concessionária e tendo em conta também todas as questões ligadas à tarifa, 

todas as questões ligadas a essas matérias que são matérias sensíveis que tem a ver com o preço 
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da água e o preço dos resíduos e também já falamos, na sequência da conversa com a Dr.ª 

Helena Azevedo do POVT, já falamos com o Senhor Secretário de Estado do Desenvolvimento 

Regional que é quem tem a reprogramação do QREN e como lhe disse estamos à espera de boas 

notícias. Porque as notícias que vierem se forem boas, são boas para todos. Porque eu quero, 

tal e qual aquilo que o Senhor Deputado Bruno Aragão quer, como querem todos os 

oliveirenses, nós queremos rapidamente atingir rapidamente as metas do PEAASAR. E vamos 

procurar encontrar o melhor caminho, para o fazer e aquele que tenha menos custos para os 

oliveirenses e a própria concessão prevê isso, prevê a questão da utilização, ou do recurso a 

fundos comunitários não está fechada ao concessionário, ou à Câmara, ou aos dois para que 

também, como disse, possamos naturalmente adaptarmo-nos aos avisos. Imagine o que era se na 

concessão disse-se - só o concessionário é que pode ir a fundos comunitários e o aviso abria a 

dizer – os concessionários não pode ir a fundos comunitários. Ficávamos fora do processo, 

portanto há aqui alguma liberdade contratual para naturalmente podermos optar por esse 

caminho. Quanto à intervenção do Dr. António Rosa dar nota que, o exercício da política, eu 

continuo a considera-lo um exercício nobre. E é nisso que nós quando aceitamos ser candidatos 

a qualquer coisa, às Juntas de Freguesia, à Assembleia de Freguesia, à Assembleia Municipal, à 

Câmara Municipal acho que estamos todos imbuídos desse espirito positivo e de darmos 

naturalmente nobreza ao exercício das funções políticas que são, que é isso que todos 

defendemos num regime livre e democrático que vivemos com orgulho. Muito obrigado, Senhor 

Presidente. ================================================== 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia voltou a conceder o uso da palavra ao Senhor 

José Lourenço, do PS. ============================================ 

 

======== Antes de mais, eu queria deixar aqui um ponto prévio. Eu não venho cá a este 

púlpito, não venho hoje, nunca vim antes e jamais o farei, para falar em causa própria. Se é que 

sabem o que é isso? E também venho aqui questionar muito concretamente. Questionar, não. 

Perguntar, porque não foi respondido, para quando o pagamento da formação aprovado em 

Executivo em 15 de Novembro de 2011? Eu fiz essa questão, não me foi respondida, penso que 

todos ouviram. E também porque aqui foram enumeradas algumas questões muito subtilmente, 

eu não sou dirigente executivo, neste momento. Mas referiram-se a um projeto que o mérito foi 

dos seus dirigentes e mérito também da própria candidatura, portanto tudo o que vem em 

paralelo acho que é dever das instituições apoiar como apoiaram todas as outras. Contam-se 

por estes dedos (estes que estão levantados) as vezes que eu falei ao Senhor Presidente a pedir 

alguma coisa (dois dedos). Não andei, nem ando por aí a chorar por cantos e esquinas, nunca o 

fiz, jamais o farei, no exercício de alguma função que exerci ou exercerei, nunca o fiz, portanto, 

dois dedos significa que por duas vezes conversei com o Senhor Presidente para esta questão 

que era preocupante, que era a questão das obras da instituição a qual eu representava. E por 

falar também no passado sábado, eu lamento, não pude estar, não pude cumprimentar uma 
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vasta comitiva que visitou a nossa freguesia. Mas deixava aqui também uma questão muito 

clara, eu não preciso de ir falar com esse tal dirigente que apresentou uma obra magnífica, eu 

não preciso de saber como é que executou aquela obra. Sei-o e saberia e poderia faze-lo se 

eventualmente tivesse fundos próprios e o investisse na instituição. Eu não os tenho, portanto 

não posso investir na minha instituição. Tem que ser fruto do trabalho, no terreno, porta a porta 

a pedir às pessoas e às instituições e à procura das oportunidades que surgem, no caso foi o 

PRODER. Portanto, deixo claro, não recebo ensinamentos nesse aspeto de como é que se faz, de 

como é que se deixa fazer. Portanto deixo aqui essa ressalva. Portanto era só esta nota de que, 

de facto, não foi respondida a minha questão, se o subsídio aprovado à formação para, 

nomeadamente, a formação musical e também penso que desportiva, não faço ideia, mas pelo 

menos a musical quando é que vai ser pago dado que foi aprovado em executivo no dia 15 de 

Novembro de 2011? Não é nada pedido, é algo que foi deliberado aqui há longos anos. 

Portanto, tenho dito, acho que não me vou alongar mais. ======================= 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia voltou a conceder o uso da palavra ao Senhor 

Bruno Aragão, do PS. ============================================ 

 

======== Senhor Presidente, eu agradeço a oportunidade, sei que já esgotamos o tempo mas 

de facto este assunto do saneamento e da rede de abastecimento de água é suficientemente 

importante para merecer só algumas perguntas mais a propósito das explicações do Senhor 

Presidente. Porque nestas matérias como em todas as outras lemos todos os estudos possíveis, 

falamos de todos os estudos e nunca houve um único estudo que tivesse vindo aqui ou que nós 

tenhamos trazido que não lêssemos. Não posso dizer o mesmo em relação a algumas matérias. O 

único estudo que trouxeram aqui e que era supostamente lisonjeiro para o concelho de Oliveira 

de Azeméis, devem-se recordar um estudo do Instituto Superior Técnico, supostamente sobre a 

qualidade de gestão de Oliveira de Azeméis não leram e falaram sobre ele de cor tal como aqui 

neste também não leram. Exatamente por causa disso, Senhor Presidente e aproveitando as suas 

explicações, há uma coisa que eu não percebo, que é, nós como o senhor disse discutimos com o 

concessionário aquilo que pretendemos. Daquilo que discutimos, dissemos: isto é o que nós 

queremos. E vamos agora, porque estamos obrigados pela lei, enviar isto a outras entidades que 

têm que tomar posição e têm que dar pareceres sobre aquilo. Partindo do princípio que, essas 

entidades podem dar parecer favorável, podem até não ter nada a opor, a questão que eu coloco 

é a mesma: segundo o estudo, Senhor Presidente, o que lá está é que o concessionário fará, ou 

compromete-se a 70,14% de cobertura e rede de água e a manter a taxa de cobertura de 42% de 

saneamento, isto foi o que a Câmara Municipal entendeu enviar às outras entidades para 

apreciação, isto é um ponto. Sim ou não, Senhor Presidente, confirma isto foi o que a Câmara 

Municipal propôs para ser avaliado? Ponto dois. A imprevisibilidade dos fundos comunitários 

não nos permitir dizer neste momento que vamos ter a taxa de cobertura a 100% que todos 

queremos, de maneira nenhuma e então aqui entra minha segunda questão: o principal motivo 
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que nós elencamos para concessionar a privados a rede de água e saneamento foi a 

incapacidade do Município de se endividar. A obra era suficientemente pesada para nos 

endividarmos, portanto faríamos a concessão a um privado. Agora, o que me dizem é: bom, 

vamos fazer a concessão, afinal ficamos praticamente pelo que temos e o investimento é 17 

milhões, os fundos comunitários podem ser para o concessionário, podem ser para o Município, 

são não são, enfim, fiquei absolutamente baralhado com essa explicação. Porque a questão é 

muito clara, ou nós entendemos que temos a capacidade e fazemo-lo e não abdicamos das 

receitas que poderemos tirar para o Município daí, porque não nos podemos esquecer que, a 

partir do momento em que fizermos esta concessão, uma das principais fontes de receita do 

Município passa para o concessionário (ponto final). Paga rendas. Paga rendas, mas estão 

muito longe de estar ao nível. Eu digo de outra forma, vamos entregar a receita ao 

concessionário, o concessionário paga rendas, a diferença entre a receita e as rendas é brutal. 

E a obra? Segundo o caderno de encargos, volto a repetir, Senhor Presidente, temos 69,8%, o 

concessionário compromete-se a 70,4%. Que obra, Senhor Presidente? Temos 42% de rede de 

saneamento, o concessionário compromete-se ao mesmo. Que obra, Senhor Presidente? Vai 

dizer assim: bom, os 24, cerca de 20 e poucos porcento que faltam da ligação é aquilo a que o 

concessionário se compromete. É a única diferença. E foi esse tipo de questões e exatamente por 

isso, Senhor Presidente, eu vou-lhe repetir as questões que coloquei. Aliás o Senhor só tinha que 

responder à minha intervenção com dois sins ou dois nãos, ou um sim e um não. Que é, sim ou 

não, Senhor Presidente confirma que a concessão prevê só atingir 70,14% da cobertura de água 

e manter a taxa de cobertura de 42% da rede de saneamento? Sim ou não, Senhor Presidente, 

volvidos quatro anos desde a sua grande promessa, o senhor mantêm 2018, agora, já depois de 

corrigir a data várias vezes, como a data para termos praticamente os 100% de cobertura? 

Muito obrigado, Senhor Presidente. Muito obrigado pela disponibilidade. ============= 

 

======== Para dar resposta às intervenções anteriores, o Senhor Presidente da Assembleia 

concedeu o uso da palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, para prestar 

esclarecimentos. =============================================== 

 

======== Muito rapidamente, uma resposta numa frase. Senhor Deputado, se o Senhor faz a 

pergunta e já quer a resposta e diz qual é resposta, então, não venha aqui fazer a pergunta, não 

me faça perder tempo. Mas ouça, eu é que sei o que é que lhe vou responder. Senhor deputado, 

mas eu não o influencio nas suas perguntas? O Senhor chega aqui e pergunta o que quer. E eu 

respondo também dentro daquilo que são as minhas capacidades, são seguramente infinitamente 

inferiores às suas. Sou eu que estou a dizer, não é o Senhor, sou eu que estou a dizer, sou eu que 

estou a dizer com a minha humildade. O objetivo da concessão é atingir as metas do PEAASAR. 

A entidade reguladora vai-se pronunciar e o Senhor Deputado, Bruno Aragão, não se queira 

nem substituir à entidade reguladora, nem se queira precipitar, deixe vir o parecer e vamos ver 

o que é que parecer dirá, da entidade reguladora e como sabe dificilmente o parecer da 
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entidade reguladora deixará passar uma coisa que não atinga as metas do PEAASAR, certo? E 

o Senhor Deputado, também, tendo em conta até as suas qualidades nas matérias de finanças 

pelo menos se aplica e estuda essas matérias, hoje vamos ver aqui no ponto três, o que é vai 

inventar, a coisa está quase a bater certo, aquela coisa que o Senhor costuma dizer com os 

gráficos, hoje aquele gráfico não vai dar para descolar um do outro porque aquilo anda lá 

encostadinho, mas isso é para o ponto três. Repare, o Senhor diz ali, é bom para os oliveirenses 

perceberem o que é que o Senhor está aí a dizer, o Senhor diz assim, eu não estou a fazer 

nenhuma consideração política, os Senhores estão a dizer, - o concessionário vai investir 17 

milhões de euros, diz o Senhor, mas não diz com este enfâse, diz - o concessionário vai investir 

17 milhões de euros. E eu pergunto, quem é que investe 17 milhões de euros, onde é que há esses 

investimentos, como é que está o país, como é que está a europa, como é que está o mundo? 

Senhor deputado e eu repito-lhe outra vez para não ter nenhuma dúvida, porque havemos de 

voltar a falar sobre a matéria, o assunto não é resolvido hoje. O objetivo da concessão e o 

objetivo da Câmara Municipal é cumprir as metas do PEAASAR, foi para isso que decidimos e 

repare, eu já lhe disse, portanto não é preciso vir ali o Senhor dizer, porque eu digo aqui - nós 

temos de recuperar o atraso perdido durante anos, durante décadas, qual é problema de dizer 

isto? É verdade. Nós não temos uma taxa de cobertura que nos encha de orgulho, não temos e 

portanto o nosso caminho foi este. Agora, não nos vamos precipitar, nem vamos fazer juízos 

precipitados, vamos aguardar, deixe vir o parecer do ERSAR, deixe ver, vamos ter um contrato 

para assinar com a concessionária o Tribunal de Contas vai ter que o visar, portanto vamos 

aguardar um bocadinho não vamos estar aqui a precipitarmo-nos relativamente a essa matéria. 

Senhor Deputado, José Lourenço, há uma coisa que eu lhe vou dizer com toda a frontalidade e 

não me leve a mal-. Eu não lhe reconheço a si o papel de Provedor das Associações, isso, não 

lhe reconheço, tenha lá paciência. E também deixe-me dizer-lhe, se o Senhor é dirigente 

associativo eu também sou e está aqui muita gente nesta sala que é dirigente associativo, nós 

não devemos olhar para os outros nossos colegas dirigentes associativos como o Senhor ali se 

referiu. O Senhor disse: - esse tal dirigente, esse tal dirigente tem nome, é o Senhor António 

Oliveira, que é dirigente da Associação Columbófila Pinheirense e que eu dei como um bom 

exemplo e não era nenhuma comitiva que lá estava, estava lá muita gente de todos os Partidos 

políticos e estava lá muita gente que reconheceu o trabalho que ali estava feito e eu até foi para 

tentar naturalmente que o Senhor pudesse ter mais conhecimentos relativamente a essa matéria 

que sendo próximo de sua casa disse: - olhe, passe lá e veja o que ali está feito. Não quis, por 

amor de deus, estar aqui a dizer mais do que isto. Eu acho que é um bom exemplo e tenho 

direito à minha opinião. E digo-lhe uma coisa, o Senhor infelizmente não pode ir, mas se o 

Senhor tivesse oportunidade de ouvir, o dirigente e de ver a obra, seguramente tinha pensado 

duas vezes antes de fazer a sua intervenção, é só isso. Agora, se o Senhor não puder lá ir, 

paciência. Mas vale a pena lá ir, aquilo é um sítio excelente e está ali um trabalho notável, como 

pode visitar muitas outras associações espalhadas pelas 19 freguesias. Agora, o Senhor vem 

aqui falar como Provedor das Associações. Olhe dentro desta sala se calhar há aqui muita gente 
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que pode falar em nome das associações e que tem muitos anos, anos, anos, anos, anos, muitos 

sacrifícios de dirigente associativo e não têm a ousadia que o Senhor tem de vir aqui dizer o que 

disse. E vou-lhe também responder objetivamente que sei que é o que o Senhor quer, o 

pagamento do subsídio da formação musical será feito logo que possível. ============= 

 

======== Pelo Senhor Presidente da Assembleia foi dito:===================== 

 

======== Portanto, com estas respostas do Senhor Presidente da Câmara, acabamos o 

“Período de Antes da Ordem do Dia”. O Senhor Presidente da Junta tem ali um lanchezinho e, 

já que estamos bastante atrasados no “Período de Antes da Ordem do Dia” segundo o 

Regimento deveria demorar uma hora e demorou duas horas e um quarto, portanto teremos um 

quarto de hora para podermos ali confraternizar um bocadinho e resolver o problema da 

hipoglicemia de alguns nos quais eu me incluo. E para terminar só dizendo, como é costume, os 

tempos gastos no “Período de Antes da Ordem do Dia”: O PSD tinha direito a 36 m e 30 s, usou 

27 m e 27 s; O Partido Socialista tinha direito a 19 m e 30 s, usou 28 m e 55 s; O CDS/PP tinha 

direito a 03 m e gastou 01 m e 48 s. ==================================== 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia retomou os trabalhos. ============== 

 

========= PERÍODO DA ORDEM DO DIA (ART.º 20º DO REGIMENTO) ======== 

 

======== Seguindo os trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, deu início ao 

Período da Ordem do Dia. ========================================= 

 

======== Ponto um: Votação das atas n.º 22 e n.º 23; ====================== 

 

======== Presentes para aprovação as seguintes atas: n.º 22 – Sessão Extraordinária da 

Assembleia Municipal, realizada em 12.10.2012; n.º 23 – Sessão Extraordinária da Assembleia 

Municipal, realizada em 21.12.2012. =================================== 

 

======== Aberto o período de inscrições, não se registaram pedidos.============== 

 

======== Colocada à votação, a ata n.º 22 da Sessão Extraordinária da Assembleia 

Municipal realizada em 12.10.2012 foi aprovada por unanimidade. ================= 

 

======== Colocada à votação, a ata n.º 23 da Sessão Extraordinária da Assembleia 

Municipal realizada em 21.12.2012 foi aprovada por unanimidade. ================= 
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======== Ponto dois: Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara 

acerca da atividade e situação financeira do Município;======================== 

 

======== Pela Câmara Municipal, foi apresentado um “dossier” exaustivo dando a 

conhecer todas as atividades realizadas pela Câmara Municipal, assim como a situação 

financeira do Município. ========================================== 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos. =================== 

 

======== Muito obrigado, Senhor Presidente. Como é habitual a documentação é 

distribuído relativamente aquele que é um conjunto de atividades municipais entre Assembleias 

Municipais, é um imperativo de ordem legal, cumprimos e naturalmente que se alguém tiver 

algum esclarecimento a colocar se nós estivermos em condições de o fazer assim será, Senhor 

Presidente. ================================================== 

 

======== Aberto o período de inscrições, não se registaram pedidos.============== 

 

======== A Assembleia tomou conhecimento da referida informação. ============= 

 

======== Ponto três: Relatório de Acompanhamento da Execução do Plano de Saneamento 

Financeiro – Reporte a 31 de Dezembro de 2012 (atualização a 17 de Janeiro de 2013) – 

Conhecimento e tomada de posição; =================================== 

 

======== Pela Câmara Municipal foram presentes os documentos atrás referidos, os quais 

ficam arquivados em pasta anexa ao livro de atas. =========================== 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos. =================== 

 

======== Muito obrigado, Senhor Presidente. Como tem sido habitual, ao longo dos últimos 

anos e portanto, este Acompanhamento da Execução do Plano de Saneamento Financeiro vem 

sempre à primeira Assembleia Municipal do ano seguinte e portanto estamos a analisar as 

contas do ano de 2012. E portanto este Relatório visa analisar e evidenciar por um lado o ponto 

de situação do Empréstimo de Saneamento Financeiro, qual é que é a sua taxa de execução a 31 

de Dezembro de 2012, face ao Plano de Saneamento Financeiro, aquilo que era previsto para o 

ano de 2012. Fazemos referência também obrigatória à evolução da dívida, da divida total do 

Município e do endividamento municipal, à evolução dos indicadores de equilíbrio económico-

financeiro e portanto é o momento para nós podermos olhar para as nossas contas do ano 
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passado. E também conforme já tem vindo a acontecer, contas são contas e portanto a 

matemática é uma ciência exata e falamos de acordo com factos e sobre factos. E portanto a 

execução económica gerou superavit estrutural de seis milhões seiscentos e dez mil e duzentos e 

quarenta e três euros (6.610.243,00€), estamos a falar em termos percentuais de 21,12% o 

superavit que foi criado. E também dizer que o superavit criado de seis milhões seiscentos e dez 

mil e duzentos e quarenta e três euros (6.610.243,00€), ultrapassa aquele que era o superavit 

previsto no Plano para 2012 que era de quatro milhões quinhentos e setenta e seis mil e 

quinhentos e oitenta euros (4.576.580,00€), estamos a falar de uma diferença para mais de 

44,4%. Naquilo que normalmente chama muito à atenção é a divida total do Município e a 

divida total do Município a 31 de Dezembro de 2012 são trinta e nove milhões quatrocentos e 

noventa mil e duzentos e dezassete euros (39.490.217,00€), convém referir que há aqui um 

ligeiríssimo desvio de 1.1% relativamente à divida total do município prevista em Plano de 

Saneamento Financeiro. Quando eu há pouco falava nas tais linhas e nos tais gráficos, quer 

dizer que o gráfico ou alinha do Plano de Saneamento Financeiro para 2012 coincide, ou seja, 

com um desvio de 1,1%, com a divida total do Município. E portanto, a redução da nossa dívida, 

é bom que tenhamos a noção disto quando se fala e vamos também falar ao longo da nossa 

ordem de trabalhos sobre o apoio ao associativismo, sobre o volume e o valor do investimento 

percebermos que a divida reduziu oito milhões cento e noventa e cinco mil e quatrocentos e 

dezasseis euros (8.195.416,00€), ou seja, nós já estamos, em termos de acumulados, com uma 

redução de dívida já estamos em quinze milhões seiscentos e noventa e quatro mil (15.694.000) 

e portanto, que foi o ponto de partida do Plano de Saneamento Financeiro em 2007. Convém 

perceber que em 2007 a dívida total do Município era de cinquenta e cinco milhões 

(55.000.000), em 2007, não é assim há tanto tempo e em 2012 são, volto a dizer, trinta e nove 

milhões quatrocentos e noventa mil (39.490.000). Naquilo que diz respeito às dívidas de médio e 

longo prazo, ao seja, aquelas que não estão excecionadas no endividamento, o valor é de trinta 

e um milhões novecentos e sessenta e dois mil e noventa e sete (31.962.097) e também aqui este 

valor é inferior ao previsto no Plano de Saneamento Financeiro para o final do ano de 2012 e é 

inferior em dois milhões cento e sessenta e sete mil seiscentos e vinte e três (2.167.623), portanto 

nós tivemos uma redução anual de quatro milhões seiscentos e quarenta e um mil, setecentos e 

oitenta e um (4.641.781) que é superior aquilo que estava previsto para o ano de 2012 em 

quatrocentos e quarenta e três mil, oitocentos e noventa e um (443.891). Naquilo que diz 

respeito ao cumprimento da legislação aplicável, nomeadamente no n.º 3, do Artigo 39.º da Lei 

2/2007, supera perto de três milhões (3.000.000), aquilo que era a redução mínima obrigatória. 

Naquilo que diz respeito ao Endividamento Líquido Municipal, a 31 de Dezembro de 2012, ele é 

de vinte e oito milhões e cento e quarenta e nove mil (28.149.000) e portanto também aqui teve 

uma redução anual de seis milhões quatrocentos e onze mil novecentos e sessenta e um 

(6.411.961), também aqui no Endividamento Liquido Municipal a redução é superior ao previsto 

para o ano de 2012, ou seja, a redução prevista era de dois milhões cento e cinquenta e um mil 

(2.151.000) e a redução é de seis milhões quatrocentos e onze mil (6.411.000) e portanto 
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também julgo que são números interessantes e que merecerão seguramente uma reflexão atenta 

dos membros da Assembleia Municipal. Aquilo que é o nosso volume de dívida a fornecedores, 

está neste momento em dois milhões cento e oitenta e quatro mil e seiscentos e oitenta e seis 

(2.184.686), neste momento, a que se refere este relatório, ou seja estamos a falar a dados de 17 

de Janeiro de 2013 e portanto daquilo que diz respeito às contas de 2012. Também aqui na 

dívida a fornecedores há uma redução do volume da dívida em um milhão setecentos e vinte e 

oito mil e novecentos e seis euros (1.728.906,00€), portanto naquilo que diz respeito também ao 

Plano de Saneamento Financeiro o desvio, relativamente aquilo que era estimado, é de um 

milhão e quinhentos e oitenta e dois mil e oitenta e cinco (1.582.085). Relativamente ao prazo 

médio de pagamentos e deixem-me dizer-vos que aqui também se regista uma boa redução, 

estamos a falar no prazo médio de pagamento a 31/12/2012, de 75 dias e portanto a redução 

relativamente ao prazo médio de pagamento ao ano de 2012, há uma variação para menos de 48 

dias, estes 75 dias, aqui, não coincidem com o que está no Plano de Saneamento Financeiro, ou 

seja, aqui a linha não anda em cima da linha prevista no Plano de Saneamento Financeiro. O 

Plano de Saneamento Financeiro previa 50 dias para o ano de 2012, mas nós conseguimos 

fechar o ano com 75 dias de prazo médio de pagamentos. Já agora, só a título de curiosidade e 

de boa informação, a legislação permite-nos que, ou seja o limite legal é de 180 dias e portanto 

se fizermos a comparação, com os 75 dias, com aquilo que é o limite legal dá um valor, é bem 

possível ser feita assim, se for comparada com aquilo que está prevista em plano é um outro 

valor a diferença, também há aqui uma diferença, neste caso concreto de 25 dias. Por isso, 

Senhor Presidente, eu termino dando nota, reconhecer porque julgo que é importante 

reconhecer o esforço de todos os oliveirenses, de todos os dirigentes associativos, de todos os 

autarcas, de todos aqueles que contribuem para que seja possível este trabalho de redução dos 

valores, que seja possível cumprir aquilo que está inscrito no Plano de Saneamento Financeiro 

tendo em conta e não nos podemos esquecer os momentos de conjuntura que estamos a viver. Ou 

seja, nós estamos a fazer este esforço, de consolidação das nossas contas, num momento difícil 

do ponto de vista económico e do ponto de vista financeiro e portanto este não é um esforço do 

executivo municipal, não o digo, é um esforço de todos, de todos sem exceção que tornam 

possível fazer esta redução ter estes resultados e continuando a apoiar as associações, 

continuando a manter elevados níveis de investimento e continuando a crescer em termos de 

qualidade de vida no Município de Oliveira de Azeméis. E portanto, Senhor Presidente, aqui fica 

resumidamente a nossa apreciação à apreciação do Executivo ao Plano de Saneamento 

Financeiro no ano de 2012. Muito obrigado. ============================== 

 

======== Aberto o período de inscrições, registaram-se os pedidos de inscrição dos 

Senhores Dr. Miguel Portela, Bruno Aragão e Dr. António Rosa. ================== 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra ao Dr. Miguel 

Portela, do CDS/PP. ============================================ 
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======== Mais uma vez, boa noite a todos. Vou começar esta análise da mesma forma de um 

ano atrás, duma maneira geral, constata-se o cumprimento do Plano, dentro dos objetivos 

traçados. Temos alguns aspetos a realçar desta análise, alguns poderão ir de encontro ao que o 

Senhor Presidente da Câmara também já disse, mas iremos mantê-los. Desta vez é notória uma 

aproximação das metas propostas desde o início deste plano. A dívida do Município centra-se 

neste momento nos trinta e nove milhões quatrocentos e noventa mil euros (39.490.000,00€). 

Obtivemos uma redução anual de oito milhões cento e noventa e cinco mil euros (8.195.000,00€) 

superando em três milhões quinhentos e setenta e oito mil euros (3.578.000,00€) a redução 

prevista para o ano de 2012, são realmente boas notícias. Há um ano atrás referia que o esforço 

era de louvar, que chegávamos mais perto do estipulado mas que seria um esforço a continuar 

porque estávamos ainda um bocado longe e estando a cumprir estávamos longe da média 

estipulada pelo Plano de Saneamento Financeiro. Diz o relatório que a redução anual acima do 

previsto permitiu uma recuperação relativamente aos desvios verificados nos anos anteriores. 

Cá está aquilo que nós apontávamos, estávamos a reduzir mas mesmo assim com um desvio em 

relação aos valores ideais, este ano vimos finalmente aquela aproximação que tanto pedíamos. 

A redução da divida com os bancos foi de perto dos cinco milhões de euros (5.000.000€) 

relativamente a Dezembro de 2011. Também verificamos que a cumprimos a imposição legal de 

redução anual do endividamento de médio e longo prazo, ficando mesmo cerca de dois milhões 

de euros (2.000.000,00€) abaixo do previsto no Plano de Saneamento Financeiro. A redução do 

endividamento líquido foi superior ao previsto pelo Plano de Saneamento Financeiro ficando o 

mesmo abaixo do apontado perto dos dois milhões de euros (2.000.000,00€). A dívida a 

fornecedores tem mantido a queda dos últimos anos e chegamos aos 75 dias, 25 acima do 

estipulado pelo Plano de Saneamento Financeiro. Contudo, com as medidas que estão a ser 

tomadas acreditamos que este ponto caíra deixará de ter significância na discussão das contas. 

Termino com uma das conclusões do relatório do Plano de Saneamento Financeiro, em que diz: 

"Globalmente, a execução económico-financeira do ano de 2012 (dados preliminares) permitiu 

a recuperação dos principais indicadores da divida e do endividamento municipal, 

aproximando-se das metas definidas no Plano de Saneamento Financeiro." ============ 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra ao Senhor Bruno 

Aragão, do PS. ================================================ 

 

======== Muito obrigado, Senhor Presidente. Citando o relatório: “ A redução anual acima 

do previsto para o ano de 2012 permitiu uma recuperação relativamente aos desvios verificados 

nos anos anteriores, reaproximando o montante da dívida total aos valores previstos no Plano 

de Saneamento Financeiro”, a conclusão é clara e absolutamente coerente com o que sempre 

dissemos, não estávamos a cumprir o Plano de Saneamento Financeiro, estávamos há vários 

anos a desviar-nos e por isso se fala agora em recuperação, porque só agora efetivamente nos 

aproximamos. Estamos a cumprir, como é a nossa obrigação e sobre o cumprimento de 
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obrigações ordinárias, nada tenho a dizer. Mas agora que os números não geram ruido, 

podemos finalmente observar a realidade que temos vindo há muito tempo a denunciar. Estamos 

absolutamente asfixiados e não é a conjuntura nacional, não é a conjuntura internacional, são 

as opções de gestão deste Município. Continuamos com endividamento superior a 100% do 

orçamento do Município e a consequência é clara, obras dignas desse nome, investimento sério 

que resulte exclusivamente da nossa capacidade, nem vê-las, somem-se numa dívida que 

criamos e que no último ano nos consumiu oito milhões de euros (8.000.000,00€). Será 

necessário recordar o que inscrevemos em despesas de capital no último orçamento aprovado 

na Assembleia Municipal e resulta exclusivamente do esforço municipal retirados os fundos 

comunitários e outros expedientes, pouco mais de cinco milhões (5.000.000). Agora, que o 

esforço para o pagamento da dívida é colossal, é fácil de ver onde estão estes oito milhões 

(8.000.000) e todos os outros que ainda teremos de pagar. Estamos mais de 700 quilómetros de 

rede viária degradada, vergonhosa até em alguns pontos críticos, que os Senhores dizem ser 

extensa, como se nos outros concelhos ou nos outros municípios não o fosse. Mas não há 

dinheiro, não é, Senhor Presidente? Onde estão estes oito milhões (8.000.000) e os outros que 

ainda teremos de pagar? Estão no Cine-teatro Caracas que é mais uma das suas promessas, se 

iria transformar numa casa de cultura de referência. Zero. Não há dinheiro, não é, Senhor 

Presidente? Onde estão estes oito milhões (8.000.000) e os outros que ainda teremos de pagar? 

Estão nas Juntas de Freguesia, a quem os Senhores nunca cortaram de forma drástica as 

transferências diminuindo a sua capacidade de melhoraram dia a dia a sua vida de centenas de 

pessoas. Estão no património que deixamos degradar todos os dias, que simplesmente não 

conseguimos recuperar e basta fazer uma caminhada pela zona pedonal e olhar para os imóveis 

municipais. Estão nas redes de saneamento e água que nunca fizemos, nós esgotos que correm a 

céu aberto e para os rios. Estão nas associações a quem deixamos de apoiar há muito tempo de 

forma sustentada. Estão nas zonas industriais que protelamos anos a fio. Estão em muitos 

fornecedores que viram adiados em muitos meses os seus pagamentos, aliás, repare-se, já neste 

mandato, no desvio em relação ao pagamento a fornecedores para o qual precisamos de outro 

empréstimo. Estão nos impostos municipais, sobretudo às famílias a quem os Senhores disseram 

numa Assembleia Municipal em Setembro, a propósito propostas concretas do Partido 

Socialista, - que não podiam baixar porque a conjuntura era difícil. Certo. A conjuntura é 

difícil, mas é difícil para todos. E agora que já temos muitos dados disponíveis veja-se, para 

espanto, a quantidade de municípios que aliviaram este ano mais difícil as suas famílias e as sua 

empresas e nós fizemos propostas para isso nesta Assembleia Municipal, o que é que os 

Senhores disseram? Não há dinheiro. Temos que cumprir a obrigação (ponto). Mas sejamos 

sérios quando explicamos todos os dias na rua, porque não fazemos mais, porque temos muitos 

recursos a responder ao serviço da dívida, porque chegamos até aqui, porque têm as pessoas 

que suportar, também elas, o esforço do município, porque têm que aguentar afinal os 

fornecedores. Vejamos criticamente: porque outros concelhos atraem mais pessoas, como temos 

perdido gente e, sobretudo, que tipo de gente temos perdido e o que procura essa gente? 
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Qualidade de vida, como é absolutamente legítimo. Achar que isto não está tudo ligado, é um 

erro. Achar que isto era inevitável, é propaganda. Reconhecer que não tem consequências, é 

muito grave e até desleal com as pessoas. Temos sentido todos, todos os dias, quando nos 

deslocamos por essas ruas, quando procuramos serviços que não temos, quando procuramos 

cultura que não se esgota em eventos pontuais ruidosos, quando temos que escolher um lugar 

para morar ou quando muitos como nós que vão estudar para fora pensamos e ansiamos 

seriamente em regressar. Está tudo ligado e achar que isto surgiu do nada, é um erro. É disto 

que falamos quando falamos em números e é com estes números que conseguimos ver todos os 

dias plasmada as consequências desta gestão municipal. Muito obrigado. ============= 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra ao Dr. António 

Rosa, do PSD. ================================================ 

 

======== Muito obrigado. Eu gosto por vezes de recordar e de citar as palavras dos meus 

colegas Deputados da Assembleia e já ouvi algumas vezes dizer neste espaço que, a pretexto 

deste ponto, aquilo que estamos aqui a falar é avaliação do relatório de acompanhamento da 

execução do Plano de Saneamento Financeiro. Naturalmente que, a divagação e a deambulação 

política de argumentos com alvos móveis já é algo que é para nós já é um pouco habitual e 

obviamente que à falta de argumentos no que ao ponto diz respeito, a necessidade é inequívoca 

e há que ir buscar outras argumentações. Mas eu vou falar daquilo que é importante para mim, 

naturalmente, obviamente e permitam-me que tenha a minha opinião e primeiro da mesma 

forma que no passado fiz reparos quando entendi que devia fazer à postura do meu amigo 

Miguel Portela, hoje creio que é de absoluta exigência à minha pessoa dar aqui uma palavra de 

conhecimento pela honestidade intelectual e pela responsabilidade decorrente da sua 

intervenção neste ponto. Aliás, como eu creio que alguém sério e honesto não pode fazer de 

forma diferente. Quanto ao ponto, aquilo que eu quero aqui realçar, enquanto deputado desta 

Assembleia Municipal, é que vejo desta execução que nos é apresentada um cumprimento 

exemplar e irrepreensível do Plano de Saneamento Financeiro que foi esboçado para a Câmara 

de Oliveira de Azeméis há seis anos. É lógico que, faço este enquadramento, porque creio que é 

importante e dispenso-me de mais esclarecimentos. É que hoje argumentamos desvios de 

execuções com base em previsões que foram feitas há três meses e que se compreende tal é a 

volatilidade e tal é a incerteza dos terrenos que percorremos na economia mundial. E portanto, 

olhando para este cumprimento de um plano que tem seis anos que foi feito, eu creio que 

falamos generalizadamente de um cumprimento e nalguns casos, por exemplo, naquilo que é o 

mais emblemático, que tem sido o mais emblemático que é a dívida total do Município há até 

uma superação daquilo que há seis anos foi planeado e que foi previso como objetivo para 31 de 

Dezembro de 2012. Vão permitir que repise algumas coisas que já foram ditas, mas como aquilo 

que é bom nunca é demais repetir, eu vou voltar a fazê-lo. É que a dívida total do Município, e 

não foi por acaso obviamente, foi porque foi desenvolvido todo um projeto de execução que 



25                  28         02         2013         

 

 

 

 

                                                                              

 

1746 

conduzisse à realidade que hoje vivemos, reduziu nos últimos anos quinze milhões e setecentos 

mil euros (15.700.000,00€) arredondadamente, portanto há aqui uma redução ao longo dos 

anos sustentada, ou seja, todos os anos houve redução e pode-se dizer o que se quiser diferente 

disto, mas não se pode desmentir aquilo que acabo de dizer, todos os anos houve uma redução 

da dívida. Obviamente que este ano, mau seria se assim não fosse, o reconhecimento tem de ser 

até para aqueles que não querem. É que no ano de 2012, a dívida do Município reduzir oito 

milhões e duzentos mil euros (8.200.000,00€), obviamente que é obra. E aqui vão-me permitir, 

porque eu tenho, estou a falar da dívida do Município, aqui tenho que fazer também o 

enquadramento porque, enfim, poderá eventualmente numa nova intervenção ser feito algum 

argumento que eu possa desde já desmontar. É que na verdade isto não aconteceu porque tenha 

chovido dinheiro na Câmara Municipal, porque poderia ser por aí, gastou-se na mesma, mas 

como choveu dinheiro houve aqui uma redução de dívida. Aquilo que foi aqui dito há pouco, 

impostos e taxas, por exemplo em 2012, tiveram uma execução de 80% apenas daquilo que 

estava previsto no Plano de Saneamento Financeiro, portanto há aqui uma quebra, uma perda, 

de receitas da Câmara Municipal em impostos e taxas de 20%. Portanto é normal que haja uma 

decisão responsável de não querermos iludir os oliveirenses com facilidades. Os proveitos 

globais do Município tiveram uma quebra em relação a aquilo que foi previsto há seis anos, de 

6,1%, portanto a execução dos proveitos totais do Município foram de 93,9%. Já nas despesas a 

execução foi de 85,9%, ou seja, a Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis gastou, em 2012, 

85,9% daquilo que disse há seis anos atrás que iria gastar, eu creio que isto é importante que 

nós afirmemos. E naturalmente também que viria agora o argumento: - mas foi à custa do 

investimento. É logico que os níveis de investimento não são ainda compatíveis com aquilo que 

todos nós desejamos, que é quanto mais melhor e bem empregue. No entanto, a execução, de 

2012, de investimento, curiosamente, em relação ao que foi planeado há seis anos atrás, foi de 

103,4% é logico que não nos orgulha porque queríamos muito mais como já disse. Mas a 

verdade é que, esta execução de despesa tão abaixo daquilo que foi planeado no Plano de 

Saneamento Financeiro, não foi porque não se investisse em relação aquilo que estava previsto, 

foi porque em todas as outras rubricas foram feitas efetivas medidas de poupança e a Câmara 

Municipal obviamente não deixa isto por mão alheia. O endividamento da Câmara Municipal, 

no final de 2012, já superou a redução que estava prevista no Plano de Saneamento Financeiro, 

está abaixo, daquilo que era o objetivo um milhão e oitocentos mil euros (1.800.000,00€), um 

milhão e oitocentos mil euros (1.800.000,00€). O prazo médio de pagamento tem sido sempre 

tema, hoje prezo-me já por ter ouvido aqui dizer que, há confiança que vai deixar de ser tema, 

também tenho toda essa confiança, eu diria, hoje já não é tema, mas é logico também aqui que 

se a Câmara Municipal pudesse pagar a pronto tanto melhor para os fornecedores, obviamente, 

que são os visados, mas creio que não será fácil e não será razoável estimarmos isso, portanto 

75 dias é o que a Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis no final de 2012 está a demorar 

pagar aos seus fornecedores e eu creio que esta é que é a nota. Portanto, com isto, quero 

terminar apenas fazendo uma reflexão final, é que eu creio que num contexto como é aquele que 
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vivemos num discurso permanente de frustração quanto aos objetivos traçados e às execução 

concretizadas, eu creio que esta mensagem de confiança e de esperança é absolutamente 

emblemática não apenas para Oliveira de Azeméis mas porque não para todos os Portugueses 

que é de facto poderem acreditar que quando as coisas são feitas com seriedade e com 

resistência a todos os ventos adversos que às vezes deviam estar a soprar na mesma direção, 

apesar disso é possível e aqui está a prova provada de que a Câmara Municipal hoje tem 

melhores condições de garantir que os grandes investimentos, que está a fazer, que está a iniciar 

serão investimentos que serão levados a bom porto e que a Câmara Municipal dirá presente 

naquilo que é a sua componente. Eu surpreendo-me também e fico absolutamente pasmado, com 

a argumentação de que os dinheiros que não são da Câmara Municipal não serão meritórios 

para os investimentos no Município. Na verdade a Câmara Municipal não é dona de nenhum 

dinheiro, de nenhum financiamento, todo ele é dos oliveirenses e é do Estado. Portanto o QREN 

é muito bem-vindo e o investimento da Câmara Municipal que for feito à custa do QREN é 

seguramente em benefício dos oliveirenses e de Oliveira de Azeméis. ================ 

 

======== Para dar resposta às intervenções anteriores, o Senhor Presidente da Assembleia 

concedeu o uso da palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, para prestar 

esclarecimentos. =============================================== 

 

======== Muito obrigado, Senhor Presidente. Eu não vou naturalmente estar, nem quero de 

maneira nenhuma, como disse no início da minha intervenção relativamente a este ponto, a 

alimentar qualquer polémica ou aprofundar divergências relativamente a esta matéria porque 

acho que as contas é matemática, são factuais, portanto, nós podemos naturalmente olhar para 

elas de vários prismas e temos que respeitar mas no limite dos limites depois quando chega a 

questão final é perceber realmente este esforço que está a ser feito. E portanto este trabalho 

continuado, de ajustamento, de austeridade e também de sustentabilidade é bom percebermos 

que nós não podemos ter sol na eira e chuva no naval. Ou seja, é verdade que nós não podemos 

por um lado reconhecer e julgo que é consensual reconhecer o esforço feito para a redução da 

dívida, do endividamento, do prazo médio de pagamentos, da dívida a fornecedores e isso não 

ser feito muitas vezes à custa de investimentos que todos desejávamos, acho que é perfeitamente 

percetível esse trabalho. E o que importa aqui salientar e isso é que é indesmentível e ficou aqui 

claro que é absolutamente indesmentível, para que não restem dúvidas, é que em 2007, em 2007 

o Município de Oliveira de Azeméis tinha uma dívida de total de cinquenta e cinco milhões de 

euros (55.000.000,00€), foi na altura fortemente criticado sobre isso, arranjou mecanismos para 

reduzir essa dívida e em 2012 a dívida total do Município é, indiscutível, trinta e nove milhões 

quatrocentos e noventa mil e duzentos e dezassete euros (39.490.217,00€). Eu repito, este é um 

esforço de todos, não é um esforço da Câmara, não é um esforço da Câmara, é um esforço de 

todos. E deixem-me dizer-vos, também é uma matéria sensível, que por exemplo, nós já nos 

esquecemos, estamos a olhar para as contas de 2012 e nós já nos esquecemos, por exemplo, de 
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qual é que era o prazo médio de pagamentos da Câmara Municipal nos anos anteriores e isso 

também significa e demonstra o esforço que tem vindo a ser feito, ou seja, nós em 2009, a 

Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis em 2009 tinha um prazo médio de pagamentos de 

146 dias, em 2009, foi ontem; em 2010 - 136 dias; em 2011 – 123 dias; em 2012 – 75 dias e 

estes números, são números, não se pode dizer que não é isto, é isto, isto é a realidade. E por 

isso, julgo que é importante e permitam-me também que faça porque julgo que é justo faze-lo, 

reconhecer ao CDS/PP que não está no poder no exercício das funções de Autarca em Oliveira 

de Azeméis vir a esta Assembleia Municipal reconhecer o esforço. Porque contas são contas e é 

verdade que há aqui um esforço e não é do Município é de todos. Se o Município viesse aqui, - 

nós isto, nós aquilo. Não. Foram todos os oliveirenses que contribuíram para isso. Agora, nós 

queremos atingir estes números e queremos níveis de investimento absolutamente 

incomportáveis, isso é impossível. Isso é impossível, isso não há milagres, isso não há milagres. 

E portanto nós estamos a terminar este processo de consolidação de ajustamento e estamos em 

linha com o Plano de Saneamento Financeiro preconizado há uns anos atrás e portanto eu acho 

que isto nos dá boas garantias do ponto de vista económico-financeiro para o futuro se 

continuarmos a fazer este trabalho de redução de contenção e se continuarmos também a fazer 

este trabalho de consolidação e de ajustamento. Muito obrigado, Senhor Presidente. ======= 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia voltou a conceder o uso da palavra ao Senhor 

Bruno Aragão, do PS. ============================================ 

 

======== Muito obrigado, Senhor Presidente. Acho que é importante esclarecer, para que 

efetivamente não restem dúvidas, porque os números são claros. E fico absolutamente 

espantado, para utilizar a mesma expressão, que o Vereador responsável pelas finanças, que 

entrou na Câmara Municipal com uma dívida de cerca de vinte milhões (20.000.000), saiu com 

uma dívida de cerca de cinquenta milhões (50.000.000) venha agora falar de honestidade, rigor 

e transparência. O que nós dissemos, estes anos todos, foi muito simples, utilizando as palavras 

do Senhor Presidente de Câmara: - “não é possível, ou não podemos ter sol na eira e chuva no 

naval”. É isto que nós há anos andamos a repetir, chegamos a níveis de endividamento brutais, 

vamos ter consequências reias e drásticas nas opções e na capacidade de investimento. Que o 

esforço é de todos os oliveirenses, absolutamente de acordo, como vemos pelas taxas de 

impostos que cobramos às famílias, como vemos pelos prazos que demoramos e que só agora 

começamos a acertar aos fornecedores, pelas obras, como bem disse, que não conseguimos 

fazer porque obviamente não temos capacidade. Relativamente aos fundos comunitários, 

absolutamente de acordo também, são importantes, é aí que entra a comparação que fazemos 

com os vários municípios, ouçam, os fundos comunitários estão disponíveis para qualquer 

município, certo? É aí que entra a capacidade que cada município pode ter com o seu próprio 

esforço fazer mais do que isso. É isso que nós andamos a falara há anos. Não são 

deambulações, isto são números concretos e reais. Não venham por favor agora, acho que é 
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absolutamente lamentável dizer, que são deambulações, que são propaganda, não, não. Podem 

dizer é uma coisa, hoje, sim senhor, muito bem, aqui estão, os números são indesmentíveis. Que 

é que nós dissemos? Sim senhor, estamos a cumprir. O que é que dissemos há um ano e há dois? 

Não estamos a cumprir, tal como o relatório diz agora. Coerência? Absolutamente coerentes, 

sempre dissemos - não estamos a cumprir. Hoje, estamos a cumprir. Dissemos números, 

dissemos os factos, trouxemos os tais gráficos que o Senhor Presidente falou e dissemos assim, 

se não arrepiarmos caminho, se não começarmos a pagar a dívida seriamente, obviamente com 

as consequências que isso terá, como sempre dissemos na altura em que começamos a alertar 

para os níveis exagerados do endividamento muito antes de se falar no Plano de Saneamento 

Financeiro, iriamos ter do ponto de vista da capacidade de investimento do Município 

consequências reais. Agora, o discurso é muito simples, - extraordinário estamos a fazer um 

esforço, - olha que bom. Isso é a nossa obrigação. Mas esse esforço está-nos a custar, muito e 

muito investimento, coisas que não podemos oferecer às pessoas, mas temos que lhes dizer 

porquê. Porque a impressão que dá é que esta dívida apareceu do nada, que não houve 

responsável absolutamente nenhum e que nós encontramos a consequência dessa dívida num 

conjunto de obras pelo concelho, não é verdade. E isto também são números. Podem fazer uma 

Assembleia Municipal Extraordinária para debatermos estes números todos, com dados 

concretos e reais. E isto é absolutamente verdade. Esta dívida foi feita por alguém, como nós 

sempre dissemos. Esta dívida iria ter consequências mais cedo ou mais tarde, como Vossas 

Excelências hoje aqui disseram: “não podemos investir, não podemos ter sol na eira e chuva no 

naval”, obviamente, foi sempre isso que dissemos. E vem falar de coerência, de rigor e 

transparência? Muito obrigado, Senhor Presidente. ========================== 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal. ===================================== 

 

======== Senhor Presidente, eu prometo não lhe “roubar” mais que trinta segundos e não 

“roubar” a esta Assembleia mais que trinta segundos. Mas é para citar o Deputado Bruno 

Aragão no dia de hoje, ou seja, quase “just in time”, que é: “hoje, estamos a cumprir”, disse o 

Deputado Bruno Aragão, julgo que isto fica bom registar para memória futura. Depois falou no 

esforço que estamos a fazer, não tenha dúvidas que estamos a fazer. Eu só lhe queria perguntar, 

há bocado foi você que me fez – sim ou não, portanto eu também não vou exigir que você me 

responda, como eu há bocado também não lhe respondi, sim ou não. Eu só queria perguntar sim 

ou não. Concorda com este esforço, sim ou não? Concorda com este esforço que estamos a 

fazer, é uma pergunta para sim ou não. Fiquei com dúvidas relativamente a essa matéria, se 

você concorda com o esforço que estamos a fazer. =========================== 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia voltou a conceder o uso da palavra ao Senhor 

Bruno Aragão, do PS. ============================================ 
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======== Muito obrigado, Senhor Presidente. E para utilizar o misto entre o meu registo e o 

seu registo, eu digo: - Sim, concordo absolutamente com este esforço. E utilizando o seu registo 

numa resposta mais redonda, se quiser, não tenho problema nenhum em responder a qualquer 

questão, este esforço é o esforço que nós sempre dissemos que tínhamos que fazer, este esforço é 

aquele que se traduz num conjunto de consequências drásticas para as pessoas, este esforço é 

aquele que nos fez perder duas mil pessoas segundo os últimos censos, sobretudo pessoas jovens 

que não reconhecem aqui qualidade. Portanto, Senhor Presidente, respondi à sua pergunta, 

concordamos com este esforço mas este esforço resulta das vossas más práticas de gestão, como 

deve concordar também. ========================================== 

 

======== A Assembleia tomou conhecimento e apreciou. ===================== 

 

======== Ponto quatro: 1ª Revisão ao Orçamento 2013 – Aprovação; ============= 

 

======== Pela Câmara Municipal foi apresentada a seguinte proposta: “1ª Revisão ao 

Orçamento 2013 - Empréstimo PAEL - Programa de Apoio à Economia Local; Abertura de 

rúbricas de despesa relacionadas com os encargos com amortizações e juros do empréstimo 

PAEL, designadamente a rubrica 10060305 e rubrica 030103025, documentos estes que ficam 

arquivados em pasta anexa ao livro de atas.” ============================== 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos. =================== 

 

======== Senhor Presidente, muito obrigado. No ponto número quatro estamos a falar 

numa alteração que tem que ser feita, a primeira revisão, que é relativamente à questão do 

Programa de Apoio à Economia Local que vamos discutir no ponto seguinte e portanto é preciso 

alterar o nosso Orçamento, a primeira alteração Orçamental com a inscrição do valor que foi 

aprovado do Plano de Apoio à Economia Local de um milhão duzentos e dezasseis mil 

quatrocentos e setenta e três e trinta e oito (1.216.473,38), é basicamente um exercício 

contabilístico mais nada. ========================================== 

 

======== Aberto o período de inscrições, não se registaram pedidos de inscrição. ====== 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia colocou o ponto número quatro à votação, 

tendo sido deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada. ============= 

 

======== Ponto cinco: Alterações ao plano de ajustamento financeiro relativo à adesão ao 

Programa II no âmbito PAEL – Programa de Apoio à Economia Local – Aditamento ao contrato 

de empréstimo no âmbito do PAEL – Ratificação; =========================== 
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======== Pela Câmara Municipal foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando que: 

- Em 28/09/2012, a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal aprovaram e autorizaram a 

adesão ao Programa II do PAEL e respetiva contratação do empréstimo até 1.900.000 €; - O 

Tribunal de Contas, no âmbito do processo de visto do empréstimo, recomendou a alteração da 

listagem de créditos anexa ao contrato de empréstimo; - A nova listagem de créditos foi alvo de 

certificação pelo Revisor Oficial de Contas; - A revisão da listagem de créditos originou a 

alteração do montante do empréstimo a contratar, abaixo do montante total já autorizado; - O 

Plano de Ajustamento Financeiro sofreu as necessárias alterações considerando o novo 

montante do empréstimo; Assim, propõe-se: 1. Aprovação das alterações ao Plano de 

Ajustamento Financeiro – PAF considerando as modificações necessárias após implementação 

das recomendações do Tribunal de Contas, conforme documentos do anexo I à presente 

proposta, documento este que fica arquivado em pasta anexa ao livro de atas; 2. Ratificação do 

meu despacho datado de 13/02/2013 que aprovou a minuta de aditamento ao contrato de 

empréstimo para pagamento de dívidas em atraso há mais de 90 dias celebrado entre o Estado 

Português e o Município de Oliveira de Azeméis a 16 de novembro de 2012 no âmbito do 

Programa de Apoio à Economia Local, conforme documentos do anexo II à presente proposta, 

documentos estes que ficam igualmente anexos ao livro de atas. Remeta-se à Assembleia 

Municipal para ratificação e devidos efeitos.” ============================= 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos. =================== 

 

======== Muito obrigado. Senhor Presidente, nós já discutimos o PAEL na Assembleia 

Municipal e portanto estamos a falar numa alteração que teve que ser feita tendo em conta uma 

interpretação do Tribunal de Contas sobre o valor de pagamentos em atraso há mais de noventa 

dias à data de 31 de Março de 2012. Portanto o que acontece é que o valor que estava 

considerado era, nas nossas contas, 3.223.464,76 o que dava um valor elegível em termos de 

PAEL de 2.244.000 e o montante de empréstimo que era 90% do valor PAEL de 1.9 milhões. A 

alteração que tivemos de fazer, sendo que até é discutível e é passível de discussão esta mesma 

alteração, fruto da interpretação que foi feita pelo Tribunal de Contas, mas os valores em causa 

alteram-se e teremos naturalmente que fazer uma alteração relativamente a essa matéria, ou 

seja, aquilo que para nós eram três milhões duzentos e vinte e três de pagamentos em atraso, 

depois da interpretação feita pelo Tribunal de Contas são dois milhões trezentos e trinta, 

portanto o valor elegível no PAEL passa a ser um milhão trezentos e cinquenta e um e o 

montante do empréstimo 90% desse valor, portanto onde chegamos ao tal, um milhão duzentos e 

dezasseis quatrocentos e setenta e três. Deixem-me dizer-vos que relativamente a esta matéria a 

primeira listagem que foi feita do Plano de Apoio à Economia Local de um milhão e novecentos 

mil euros (1.900.000,00€) teve que ser alterada para coincidir com estes valores, ou seja, há 

faturas e há fornecedores que estavam no PAEL, no primeiro PAEL, que não estão no segundo e 
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portanto estamos a falar numa redução que é a diferença entre 1.9 e 1.216. Deixem-me dizer-

vos que a parte financeira da auditoria e a Divisão Económico Financeira da Câmara 

Municipal já está a trabalhar no sentido de naturalmente procurar corrigir rapidamente, 

porque, lá está, senão o nosso prazo médio de pagamento a fornecedores pode descolar e nós 

não queremos que isso aconteça e portanto posso-vos dizer que, destes valores, desta diferença 

nós já temos neste momento e estamos a trabalhar nesse sentido o valor de trezentos mil euros 

para pagamentos acrescidos daqueles que estavam no primeiro PAEL para o segundo. E 

portanto, nós esperamos rapidamente estar em linha e o estar em linha significa pagar. Convém 

dizer também que, isso foi aventado, podíamos contestar esta interpretação do Tribunal de 

Contas, podíamos argumentar em sentido contrário fazendo valer os nossos argumentos, mas o 

conselho que recebemos da Associação Nacional de Municípios foi para não o fazer. E foi isso 

que as Câmaras Municipais optaram, por não contestar e introduzir as alterações de acordo 

com aquela que era a posição do Tribunal de Contas. Coincidência ou não, relativamente a essa 

nossa postura, isto nem tudo são más notícias, o Tribunal de Contas informou hoje de manhã 

bem cedo que tinha deliberado conceder visto ao processo do PAEL. Ou seja, neste momento o 

PAEL de 1.216 já tem visto do Tribunal de Contas e portanto a tramitação vai ser toda ela feita 

depois de naturalmente aprovação que vamos aqui fazer para as entidades correspondentes, 

para que os nossos fornecedores que estão na listagem possam ver satisfeitas as suas faturas e 

os nossos atrasos sejam cumpridos e recuperados. Muito obrigado. ================= 

 

======== Aberto o período de inscrições, registaram-se os pedidos de inscrição dos 

Senhores Dr. Fernando Pais Ferreira, Dr. Miguel Portela, José Campos, e Dr. António Rosa = 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra ao Dr. Fernando 

Pais Ferreira, do PS. ============================================ 

 

======== Queria antes de mais cumprimentar o Senhor Presidente da Junta de Santiago de 

Riba-Ul e dizer-lhe em jeito de desabafo, que concordo inteiramente, acho que o seu manifesto 

de boas vindas e aquilo que fez na análise da situação atual das autarquias e até social. Devo-

lhe dizer e devo-lhe dar os parabéns, considero um autentico manifesto social, embora não 

concordando com a última parte, devo-lhe dizer que do meu ponto de vista pessoal, estou a falar 

do meu ponto de vista pessoal, achei um manifesto que vou ler até com atenção na ata e quero-

lhe dar os parabéns relativamente a essa parte. Obviamente quanto à condução da Câmara 

Municipal, com todos os constrangimentos que existem, é óbvio que de facto muita coisa nos 

divide, quanto aos apoios, quanto à política, quanto à fórmula de gestão das coisas, mas no 

essencial acho que do ponto de vista global fez uma análise muito ajustada e muito séria que de 

facto merece se calhar releitura desta situação, portanto nessa parte os meus parabéns e 

também o meu agradecimento à forma como todos nós fomos recebidos, é sempre um prazer 

estar nas diversas freguesias do concelho e mais uma vez esta freguesia, simpática, primou pela 
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hospitalidade e pelo bem receber. Bem-haja, Senhor Presidente. Seguidamente quero apresentar 

os cumprimentos habituais à Mesa da Assembleia Municipal, Presidente da Câmara, 

Vereadores, colegas Membros da Assembleia Municipal, público, imprensa aqui presente. É 

óbvio Senhor Presidente da Câmara que relativamente a esta questão haverá muito pouco a 

dizer. Devo-lhe dizer também que o Senhor foi suficientemente elucidativo quanto a esta questão 

e explicou bem do ponto de vista factual toda esta situação da correção dos valores do 

empréstimo que consiste do PAEL. A minha reflexão não será propriamente do ponto de vista 

factual porque os factos são claros, evidentemente que todos nós, pelo menos a minha Bancada, 

concordam inteiramente com esta situação, mas permita-me que faça aqui alguns comentários e 

alguma análise política de toda esta situação. Não vou aqui rebater a necessidade que 

infelizmente todos nós temos de recorrer a empréstimos para pagar dívidas a fornecedores, não 

vou falar nisso, isso já foi um aspeto amplamente debatido. Todos nós criticamos e o Partido 

Socialista criticou toda a gestão de há muitos anos do Partido Social Democrata que nos levou 

a uma situação de quase catástrofe. De qualquer maneira há aqui uma situação que gostaria de 

ficar bem claro, até para registo de memória futura. É óbvio que quando foi a elaboração desta 

situação do Programa de Apoio foram elegíveis e foram elencadas determinados fornecedores 

no sentido de serem abrangidos por este Programa de Apoio à Economia Local. Evidentemente 

que, a correção foi feita pelo Tribunal de Contas, nós sabemos que fora deste empréstimo 

resultaram a diferença entre 1,9 milhões e 1,216 milhões, sendo certo que a Câmara Municipal 

terá alegadamente já liquidado os duzentos e cinquenta mil (250.000), nós agora queremos 

Senhor Presidente do ponto de vista da transparência que deve nortear todas as situações, 

queríamos que o Senhor Presidente publicitasse em algum lado quais foram os credores que 

ficaram fora deste âmbito do programa de economia local e que nos dissesse, não com aquela 

frase redonda, como disse ao meu colega Lourenço, - as dívidas eram pagas logo que possível, 

mas que de alguma forma elencasse do ponto de vista da verdade e da transparência que deve 

nortear um órgão como este e de forma célere, como é que pretende cumprir, de que forma é 

que pretende cumprir e quais são os prazos que pretende cumprir. Porque naturalmente os 

fornecedores, aquelas entidades que foram inicialmente abrangidas pelo PAEL ficaram com 

legitimas expetativas quanto ao recebimento desta quantia. Do ponto de vista formal, poderá 

haver aqui alguns desequilíbrios entre o recebimento destas quantias e para não asfixiar a já 

débil economia local e o débil associativismo por falta de apoios, acho e é uma recomendação 

que o Partido Socialista deixa, para que de forma célere o Município elabore e publicite a forma 

como há-de efetuar o pagamento dessas dívidas junto desses fornecedores, coletividades, etc.. 

Uma outra coisa que me incomodou, e eu confesso com a minha idade já muito pouca coisa me 

incomoda, mas eu não posso deixar aqui um reparo se o Senhor Presidente da Assembleia 

permitir, é para o discurso do “Período de Antes da Ordem do Dia” do Senhor Deputado 

António Rosa. Eu quero-lhe dizer, Senhor Deputado António Rosa, que me senti um bocado 

atingido, eu e a minha Bancada, porque estar aqui sempre a dizer que o Partido Socialista tem 

um discurso derrotismo e de bota abaixo, e que de alguma forma não contribui para o 
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engrandecimento com ausência de propostas, só de facto por desconhecimento é que o fará. 

Devo-lhe dizer que, se calhar não é do seu conhecimento, mas certamente é do Presidente da 

Câmara e dos Vereadores em funções, o Partido Socialista, no último mandato, efetuou já 

dezenas de propostas construtivas e muitas delas aceites por este Executivo. Eu próprio e a 

Bancada em que incluo tentamos de alguma forma e acho que todos nós concordamos, tentamos 

de alguma forma em vez de criticar, a crítica normal, nunca senti que houvesse uma crítica 

destrutiva, uma crítica da política de terra queimada e muito mais fiquei de alguma forma triste 

em o Senhor Membro da Assembleia Municipal dizer que às vezes o debate político roça a 

dignidade da pessoa, roça até a agressão pessoal, eu sinceramente não senti que alguém o 

fizesse aqui. As vezes há algum debate acalorado, mas tenho a certeza que da parte da minha 

Bancada, tudo fizemos para que o embate seja elevado, construtivo e que o interesse de Oliveira 

de Azeméis esteja em primeiro lugar. É isso que me compete dizer, não me sentiria bem, alertei 

também alguns Membros da minha Bancada que estavam ao meu lado que iria ter essa 

intervenção e aqui a deixo para memória futura. Muito obrigado. ================== 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra ao Dr. Miguel 

Portela, do CDS/PP. ============================================ 

 

======== Em relação a este ponto se calhara não vou acrescentar muito ao que já foi dito. 

Segundo será nosso entendimento este aditamento não estará em causa, pois a verba atribuída 

pelo PAEL terá sido manifestamente inferior relativamente ao solicitado. O CDS-PP já por mais 

que uma vez alertou que o pedido de empréstimo contraído em 2008 teria como principal 

objetivo o pagamento aos fornecedores e que isso não teria sido feito, pelo menos na totalidade. 

Segundo nos parece a verba que não foi contemplada conforme solicitado deve referir-se ao 

facto de o tribunal de contas considerar que a autarquia já deveria ter usado o empréstimo 

anterior para o pagamento das dívidas aos fornecedores de datas mais antigas. A Assembleia 

Municipal aprovou o Plano de Saneamento Financeiro para vigorar nos anos 2008 a 2020 e 

este considerava um empréstimo de trinta e quatro milhões de euros (34.000.000€) para 

saneamento do passivo a fornecedores e outros credores. Não tendo sido totalmente utilizado, o 

empréstimo ascendeu ao montante de trinta e dois milhões e meio mais ou menos. Visto alguns 

passivos ainda serem de datas do âmbito da contração do empréstimo atrás referido, 

concluímos que não terá sido concedida verba para cobrir tais despesas. Constatamos então um 

diferencial de aproximadamente setecentos mil euros (700.000,00€), preocupa-nos, mas já 

ouvimos aqui a explicação por parte do Senhor Presidente da Câmara que já tinha uma verba 

preparada para cobrir esta diferença e ficaríamos descansados se nos fosse mantendo ao 

corrente de que vão pagando estas e até para não descolarmos daquela meta do pagamento aos 

fornecedores. ================================================= 
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======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra ao Senhor José 

Campos, do PSD. ============================================== 

 

======== Muito boa noite a todos. Eu vou ser muito breve e só decidi vir aqui falar para 

comentar um bocadinho as palavras do Senhor Deputado Pais Ferreira. Senhor Deputado Pais 

Ferreira a ultima parte da sua intervenção, sinceramente, pareceu-me um bocadinho uma 

tentativa de desculpar a intervenção anterior do Membro Bruno Aragão, porque quando fala e 

quando o Deputado António Rosa falou em ataques pessoais, eu penso que a própria declaração 

do Deputado Bruno Aragão antes e já nas outras Assembleias fala por si própria. Muito 

obrigado. =================================================== 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra ao Senhor Dr. 

António Rosa, do PSD. =========================================== 

 

======== Senhor Presidente muito rapidamente e de facto motivado pela intervenção do Dr. 

Pais Ferreira. Em primeiro lugar, preocupar-me-ia obviamente, se me dissessem que tinha 

ofendido alguém, creio que não é esse o caso e portanto aí nada tenho a pedir desculpas. 

Quanto ao incomodar, é perfeitamente legítimo que se sinta incomodado. Eu sinto-me 

incomodado muitíssimas mais vezes do que aquelas que gostava, sentado naquela cadeira, mas 

obviamente faz parte da minha condição de deputado desta Assembleia Municipal e 

naturalmente de um deputado que está do lado de lá desta Bancada do Partido Socialista. Não 

tenho facilidade em compreender, a vossa permanente perceção ou pelo menos aquilo que 

transmitem, de que os Senhores acham que são filhos e os outros são enteados e que cada vez 

que atacam, as pessoas não têm mais do que obrigação de os ouvir, de enfiar a carapuça e de 

aceitar. E os Senhores, à mínima intervenção critica que vos é feita, ficam incomodados. 

Honestamente, a mim, não me vai tirar o sono, essa intervenção. Logicamente que não quero de 

modo algum, como por vezes me sinto, não quero de modo algum que alguém se sinta ofendido 

com as minhas intervenções. ======================================== 

 

======== Para dar resposta às intervenções anteriores, o Senhor Presidente da Assembleia 

concedeu o uso da palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, para prestar 

esclarecimentos. =============================================== 

 

======== Muito bem. Só muito rapidamente até na sequência da intervenção do Senhor 

Deputado Miguel Portela e é dar esta nota porque é muito importante. Há aqui uma margem 

variável, porque repare: quer em processos em tribunal; questões de juros; questões de 

discussões juros; questões relacionadas com situações que a Câmara Municipal não aceita ou o 

fornecedor não aceita e portanto há aqui dificuldades às vezes em eliminar alguns valores que 

tecnicamente ou contabilisticamente não é possível mas que nós temos vontade de o fazer. Por 
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exemplo: Falou e bem, no empréstimo de trinta e quatro milhões que foi feito no Plano de 

Saneamento Financeiro, autorização de trinta e quatro milhões e você disse e bem só foram 

utilizados trinta e dois milhões quatrocentos e noventa e seis, nessa altura falharam 

fornecedores entregar documentação, justificativos, discussões que estão naturalmente ainda 

pendentes e há coisas que eu pergunto aos técnicos, mas o que é que isto está aqui a fazer? E 

contabilisticamente tem que estar. Logicamente que se nós pudéssemos apagar com uma 

borracha, se calhar estávamos aqui com valores diferentes, mas não podemos, portanto dar-lhe 

esta explicação. E dizer-lhe também que assumo o compromisso de ir dando nota em sede de 

Assembleia Municipal de como é que estamos a fazer este ajustamento desta diferença de um 

milhão e novecentos (1.900.000) para um milhão e duzentos e dezasseis (1.216.000) para que a 

Assembleia possa perceber. Posso dizer que foi feito um trabalho seletivo, seletivo tendo em 

conta os prazos naturalmente, mas procurando prejudicar o menor número de fornecedores 

possíveis, ou seja, não é pôr a zero, estão a perceber, se algum fornecedor tivesse que receber 

cento e cinquenta mil (150.000), passa a receber cem mil (100.000), ou noventa mil (90.000) e 

portanto não é dizer, zero. Esse trabalho foi feito porque naturalmente temos a noção clara que 

a espectativa está criada e nós queremos naturalmente cumprir e estas empresas necessitam 

deste dinheiro e as associações como do pão para a boca, temos a noção clara disso. Muito 

obrigado. =================================================== 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia colocou o ponto número cinco à votação, 

tendo sido deliberado por unanimidade ratificar as alterações ao plano de ajustamento 

financeiro – PAF, considerando as modificações necessárias após a recomendação do Tribunal 

de Contas, conforme documento anexo, o qual faz parte da presente proposta, bem como 

ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara datado de 13/02/2013 através do qual 

aprovou a minuta de aditamento do contrato de empréstimo para pagamento de dívidas em 

atraso há mais de 90 dias celebrado entre o Estado Português e o Município de Oliveira de 

Azeméis a 16 de novembro de 2012 no âmbito do Programa de Apoio à Economia Local, o qual 

ficará arquivado em pasta anexa ao livro de atas. =========================== 

 

======== Ponto seis: Inspeção Ordinária ao Município – Parecer Final n.º 20/2012, da 

Inspeção-Geral da Administração Local – Conhecimento e tomada de posição; ========== 

 

======== Pela Câmara Municipal foi apresentada a seguinte proposta: “- Em cumprimento 

da alínea q), n.º 2, do art.º 68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redação dada pela Lei 

n.º5- A/2002 de 11 de Janeiro, remete-se o Parecer Final n.º 20/2012, apresentado pela 

Inspeção Geral da Administração Local, no âmbito da Inspeção Ordinária efetuada ao 

Município, documento este que fica arquivado em pasta anexa ao livro de atas. - Remeta-se à 

Assembleia Municipal, para os mesmos efeitos.” ============================ 
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======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos. =================== 

 

======== Relativamente a este ponto queria dar as seguintes informações, umas de contexto 

do que é que estamos a tratar e outras de notas relativamente a aquilo que foram as alterações 

produzidas pela Câmara Municipal depois desta inspeção. Estamos a falar do ex-IGAL, hoje 

IGF, esta Inspeção-Geral das Autarquias Locais foi englobada na IGF. Esta inspeção começou 

em 14 de Março de 2011 e finalizou em 13 de Maio uma data emblemática para o nosso país. 

Recebemos o primeiro relatório preliminar para efeitos de contraditório por volta de Junho de 

2011, sendo como sabem com aqueles prazos muito apertados para dar esclarecimentos e dar 

respostas, mas mesmo assim, cumprimos dentro do prazo que nos foi dado pela IGAL. Depois, 

naturalmente que analisado o contraditório, em sede de Inspeção, nós fomos notificados pela 

IGF, portanto já depois da alteração que disse no início desta intervenção relativamente a - 

rececionado no Município em 14 de Dezembro de 2012. Relativamente às questões concretas 

que são apontadas no parecer final, deixem-me dizer-vos que, o Município de Oliveira de 

Azeméis proferiu despachos a revogar autorizações de acumulação de funções relativamente a 

cinco casos que foram focados no relatório apontados pela IGAL estando neste momento a 

decorrer o prazo de audiência prévia, ou seja, a IGAL hoje IGF tem uma interpretação que o 

exercício das funções públicas, ou seja, os trabalhadores da Câmara Municipal devem exercer 

essa função em regime de exclusividade e não devem ter acumulações e portanto, nós tivemos, 

como disse proferimos esse despachos e estamos na fase de audiência prévia. Relativamente a 

outras questões que nos são solicitadas sobre o abastecimento de água, a informação sobre essa 

matéria, águas, saneamento, resíduos sólidos urbanos, há alterações a fazer no site da 

Autarquia, que já foram feitos, que era uma recomendação também da inspeção, a inspeção 

também solicitava isso. Naquilo que são os instrumentos protocolares com associações, com 

outras instituições, já alteramos, aliás os protocolos que vamos hoje alterar de apoio ao 

associativismos e às juntas de freguesia já são hoje diferentes daqueles que aprovamos em 

outras Assembleias Municipais, há pontos específicos do protocolo que tiveram de ser alterados 

por sugestão da Inspeção. Dizer-vos que também foram enviados e só o vou dizer porque esta 

matéria não está na parte que contempla à questão da confidencialidade e portanto partilho 

com a Assembleia Municipal, porque naquilo que diz respeito a um bar existente na freguesia de 

Cesar que era o INOX BAR portanto também tivemos que naturalmente de fazer chegar um 

conjunto de informações que nos tinham sido solicitadas estando a situação ultrapassada. 

Depois uns esclarecimentos relativamente ao papel ou à função dos Senhores Vereadores na 

administração e na gestão da GEDAZ. Também naquilo que diz respeito ao Centro de Línguas 

dar conhecimento ao Tribunal de Contas e dar conhecimento também à Inspeção, porque é 

matéria que foi motivo de acompanhamento também pelo Tribunal de Contas, da revogação do 

apoio dado e da carta enviada pela Câmara Municipal a solicitar a devolução da verba e o 

respetivo acordo que tem início em 2013. Havia um outro ponto também que era levantado que 
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tinha a ver com a situação com o contrato de prestação de serviços com o Dr. Pedro Mortágua 

Soares, que trabalhava na GEDAZ e que como sabem, também, esse contrato foi terminado, a 

sua relação contratual com a GEDAZ foi terminada e foi dado conhecimento também à 

Inspeção. E uma matéria, que também foi feita, que tem a ver com a alteração do 

posicionamento remuneratório, tendo em conta uma interpretação do SIADAP, que foi 

naturalmente também dado conhecimento daquilo que nós fizemos que foi suspender 

imediatamente essa situação e portanto foram satisfeitos as questões que foram levantadas pela 

Inspeção. Muito obrigado, Senhor Presidente. ============================= 

 

======== Aberto o período de inscrições, registaram-se os pedidos de inscrição dos 

Senhores Dr. Fernando Pais Ferreira, Dr. António Rosa e Dr. Miguel Portela ========== 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra ao Senhor Dr. 

Fernando Pais Ferreira, do PS. ====================================== 

 

======== O ponto que nos aqui traz é a tomada de posição, conhecimento, sobre a Inspeção 

Ordinária ao Município. Eu, em primeiro lugar, depois de ler este parecer final, verifico que 

logo no introito temos vários documentos que constam desta inspeção ordinária que é o 

relatório da inspeção, a resposta em contraditório oferecida pelo Município de Oliveira de 

Azeméis, o parecer síntese e o projeto de parecer final. Nós aqui, só temos o projeto de parecer 

final. Eu gostaria de interpolar o Senhor Presidente da Assembleia, sobre o porquê de incluir só 

neste conhecimento e tomada de posição, o projeto do parecer final, o que é que o levou só a 

colocar aqui e a não colocar o relatório da inspeção e a resposta em contraditório do 

Município? Sendo assim, nós consideramos, o Partido Socialista considera, de facto não termos 

elementos suficientes para uma tomada de posição séria e consciente. Tudo isto pode ter a ver, 

não sei se tem a ver, com o que o Senhor Presidente da Câmara disse há bocadinho, com a fusão 

do IGAL no IGF e fusão que, como sabemos e foi publicitada através dos jornais dos órgãos de 

comunicação social, foi muito criticada levou inclusivamente até o Presidente do IGAL, que era 

um conhecido juiz desembargador, tivesse palavras bem duras e apelando inclusivamente a uma 

situação de que isto contribuía para a corrupção nas Câmaras Municipais. Partindo até do 

princípio que esses elementos não nos estavam disponíveis, nós Partido Socialista tivemos uma 

iniciativa que foi junto da Inspeção Geral de Finanças que absorveu a extinta IGAL no sentido 

que nos fornecessem o relatório da inspeção. Disseram-nos que tínhamos de o fazer por escrito 

e que isto iria ser averiguado. Eu não sei se esta posição de não fornecer estes relatórios tem a 

ver com a interpretação que existe na Lei, mas, eu recordo que uma das críticas feitas ao 

Ministro Miguel Relvas, inicialmente quando esta situação foi, porque eu recordo que de 95 a 

2011 todos os relatórios de inspeção às Câmaras Municipais, ordinárias ou eventualmente 

extraordinárias, estavam todas elas publicitadas no site do IGAL. Entretanto o Dr. Miguel 

Relvas entendeu fundir os serviços e a partir daquele momento não há nenhum relatório. Mas 
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mais engraçado o Governo deste país, do PSD, disse: - Os relatórios que podem estar 

disponíveis têm até uma limitação, pasme-se, uma limitação, em termos de páginas, em termos 

de conteúdo, ou seja, tem que se fazer um resumo enorme, o Ministro Miguel Relvas já veio à 

televisão dizer, que isto não era possível, que ia fazer uma reformulação e que os relatórios 

estariam de novo disponíveis no site do IGF. De qualquer maneira, tenho a certeza e no 

seguimento dessa orientação dada pelo Dr. Miguel Relvas, acho que e aqui já é uma vontade do 

Partido Socialista, nós entendemos que não podemos e o Senhor Presidente da Assembleia e o 

Senhor Presidente da Câmara certamente concordarão de que de facto nós para conhecimento, 

tudo bem, para uma tomada de posição não temos de facto elementos disponíveis para nós, em 

consciência, tomarmos uma posição sobre isso. Não estamos na posse do relatório de inspeção e 

deste modo eu proponho, eu Partido Socialista proponho, que solicitemos ao Senhor Presidente 

da Assembleia Municipal que solicite à Câmara Municipal a disponibilização do relatório de 

inspeção e o agendamento deste ponto para uma nova sessão da Assembleia Municipal. Eu 

espero, prometi aos meus colegas que não ia comentar, espero muito sinceramente, que esta 

proposta seja aceite por todos vocês no âmbito da transparência, porque creio que não há aqui 

nada a esconder naturalmente e é mais um exercício de transparência de democraticidade. 

Antecipando, eventualmente o Senhor Presidente da Câmara pode dizer com toda a sua 

argumentação e retórica e até alguma erudição, que eu reconheço, pode dizer assim: - bom, mas 

os Senhores têm tudo aí, têm tudo, então eu já expliquei que aquilo é a questão do INOX, a 

questão da acumulação de funções, a questão do Centro de Línguas, etc., etc., pronto, eu já 

antecipando esta resposta, digo-lhe assim: Senhor Presidente, logo no ponto 1.1, diz assim: 

“Informar esta Inspeção-Geral, de forma documentalmente suportada, relativamente às medidas 

concretamente adotadas, quanto ao integral acatamento das recomendações constantes de 

folhas 74 a 77 do Relatório”, e eu, atento, fui ver a que recomendações se referia. Ora as 

páginas do relatório é do 1 ao 80, aquelas três páginas são recomendações, obviamente que tipo 

de posição nós podemos adotar aqui, que tipo de tomada de posição consciente podemos tomar 

quando não temos acesso ao relatório? Com este espírito de total transparência do ponto de 

vista do exercício do direito democrático que nos assiste a todos a nossa sugestão fica e 

esperemos que seja aceite por todos. Muito obrigado. ========================= 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra ao Dr. António 

Rosa, do PSD. ================================================ 

 

======== Senhor Presidente, apenas porque se impõem de facto que haja uma tomada de 

posição por parte da Bancada do Partido Social Democrata, enfim, nós cremos que não há, não 

queremos que haja aqui matéria, enfim, para uma tal nuvem lançada de dúvidas por parte da 

Bancada do Partido Socialista. Eu queria fazer aqui um exercício de total confiança na Câmara 

Municipal, como me é obrigatório naturalmente e portanto, nesse exercício de total confiança, 

aquilo que temos aqui em documentação da IGAL um parecer final sobre uma Inspeção e 
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portanto, obviamente com as informações que o Senhor Presidente nos deu, não vejo que haja 

razão para não nos pronunciarmos e não nos associarmos, enfim, às medidas que foram aqui 

anunciadas pelo Senhor Presidente. =================================== 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal. ===================================== 

 

======== Senhor Presidente, naturalmente, eu registei a posição do Senhor Deputado 

Fernando Pais Ferreira e a forma até como a fez e acredito que seja feita de forma genuína. 

Porque naturalmente que a Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis está completamente à 

vontade, naquilo que diz respeito a esta inspeção e ao que foi feito e ao que foi dito, ao que foi 

inspecionado, ao que foi respondido, não temos nada, rigorosamente nada, não temos aqui 

nenhum problema. Eu quis dar nota à Assembleia de, se lerem o parecer final, foi distribuído, 

aquilo que eu informei foi responder basicamente aquelas que tinham sido: a metodologia; as 

medidas; as alterações que foram feitas pela Câmara Municipal na sequência do parecer final 

do IGAL, neste caso da IGF. Fiquei a saber que o Partido Socialista também já tinha pedido à 

IGF o relatório final e fiquei a saber também que ele não foi imediatamente fornecido e que ele 

não está disponível na internet, nem me tinha dado a esse trabalho. Relativamente à questão e 

às suas apreciações sobre o método Relvas, ou outros métodos, eu percebo que o Senhor 

Deputado tenha saudades do método do Junqueiro, então nomeadamente em vésperas de 

período eleitoral autárquico o método Junqueiro era um método absolutamente fantástico 

naquilo que era o direcionamento e a politização de certas situações, que naturalmente eu não 

quero acreditar Senhor Deputado foi um excesso seu, porque sei que o Senhor até é uma pessoa 

muito consciente e muito prudente, eu não quero acreditar que o Senhor tenha aqui dito que o 

Ministro Relvas dá ordens ao Senhor Presidente da Inspeção-Geral de Finanças, isso era o fim 

da macacada. O Senhor disse que, o Relvas agora diz que não sai nada e tal e coisa. Ouça, o 

Relvas pode dizer o que quiser, não é? E a IGF tem a sua interpretação e posso-lhe dizer que 

não é só a IGF, Senhor Deputado. Mas, eu queria que ficasse claro, isto é uma matéria muito 

sensível, é uma matéria muito sensível porque fala em nomes de muitas pessoas, certo, fala em 

nomes de muitas pessoas, eu já aqui falei que há cinco funcionários, mas não disse quais eram 

os cinco funcionários. Falei no bar, INOX BAR, porque era uma coisa pública e o Bar já não 

existe. O que eu lhe posso dizer é que uma carta que o Senhor Inspetor me mandou, ele aponta 

para a confidencialidade do relatório da inspeção. E se formos ler a Lei das Autarquias Locais 

podemos ter uma interpretação que aquilo que é para ser distribuído é o relatório do parecer 

final, ponto final. Isso é uma interpretação e há quem a faça, não sou eu que a estou a fazer, 

Senhor Deputado. Mas eu também tenho e como lhe disse, eu não quero é estar aqui nem a 

violar a Lei, porque não gosto de o fazer e muito menos quando sou avisado e portanto, eu fui 

avisado pelo Senhor Inspetor-Geral das Finanças a dizer: - Oh meu caro amigo, vai aí o 

relatório tenha lá cuidado porque isso é matéria confidencial que aí vai. E perante essa situação 
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eu solicitei ao consultor jurídico da Câmara Municipal, um parecer sobre a matéria, que é seu 

colega advogado. E eu posso fazer chegar este parecer ao Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal ou até posso lê-lo e até posso acrescentar alguma coisa para seu conforto ou conforto 

da Assembleia porque repito, nós não temos rigorosamente nada a esconder nesta matéria, 

porque os pontos que são apresentados no parecer final foram distribuídos e eu já disse o que é 

que a Câmara fez ponto a ponto, o que fez, o que está a fazer e nalgumas coisas o que mandou 

para a IGF. E parecer diz o seguinte e agora passo a citar: “ Para o exercício do contraditório, 

o Senhor Presidente foi notificado pela IGAL, pelo ofício de 2011, do Relatório Municipal da 

ação da Inspeção ordinária ao Município – Relatório preliminar.” O aluído ofício que 

acompanha o relatório vinha subscrito e foi enviado pelo Senhor Inspetor-Geral, que nele 

advertiu o Senhor Presidente de que, passo a citar, passo a citar agora o Senhor Inspetor-Geral 

– “ a matéria averiguada é de natureza confidencial”- por força desta advertência o relatório 

reveste-se de natureza confidencial, o que implica que não deve ser divulgado ou permitido o 

seu acesso, acresce que o Inspetor-Geral não revogou nem por qualquer forma alterou a 

advertência da confidencialidade. A questão que se coloca é de saber se tendo entretanto o 

Senhor Presidente sido notificado do relatório, ou do parecer definitivo da IGAL/IGF, que 

invoca e alude várias matérias ao relatório preliminar, não deverá este ser também 

disponibilizado aos Senhores Vereadores por força do disposto no artigo 68º, n.º 2, alínea a) e 

53.º, n.º 1/I, da Lei das Autarquias Locais. Porque os Senhores Vereadores do Partido Socialista 

também já pediram este relatório, à Câmara e eu disse-lhes: - eu, por mim, dou, mas eu tenho 

que ter algum cuidado porque eu tenho aqui indicações em sentido contrário e depois no 

parecer termina assim, “colocado o problema nestes termos (que eu estou a explicar), o meu 

entendimento, não é o meu, o meu entendimento do consultor jurídico é de que há fundamentos 

do relatório preliminar não ser disponibilizado, a saber: em primeiro lugar porque a 

confidencialidade desse relatório se mantem e em segundo lugar porque os normativos 

invocados foram cumpridos, visto que foi facultado o relatório definitivo e é a este que a Lei 

alude,” este é o parecer jurídico do Dr. Carlos Patrão. Mas eu posso assumir aqui o 

compromisso se os Senhores entenderem que é tão pertinente essa matéria, mas não me parece 

perante os factos que estão aqui descritos. E há aqui um dado novo, que eu não tinha, só tive 

depois da sua intervenção, que é, que o PS, devem ter sido os seus Vereadores, ou os Membros 

da Assembleia Municipal, já pediram à IGF. Os Membros da Assembleia Municipal. Os 

Vereadores já me tinham pedido a mim, na Reunião de Câmara, certo? E foi nessa sequência, 

por isso é que parecer diz aqui, na sequência que eu pedi, foi na sequência da Reunião de 

Câmara e Senhor Deputado Fernando Pais Ferreira disse: - nós já pedimos e não nos deram. 

Eu aí ainda fico ainda mais preocupado, se eles não lhe deram? Pediram por escrito, foi? 

Repare, eu perante isto, preciso de ter um “conforto” do Senhor Inspetor-Geral da 

Administração Local a dizer – Senhor Presidente distribua o relatório. Sendo certo, Senhor 

Deputado, eu estou-lhe a dizer há aqui muitos nomes de pessoas e depois se nós distribuirmos o 

relatório todo, essas pessoas podem ter o seu nome na praça pública, nas redes sociais, nos 
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blogues, no facebook, porque isso acontece, somos todos pecadores, portanto e eu não sei se 

isso é deontologicamente correto, se é legalmente aceitável, tenho dúvidas, tanto tinha dúvidas 

que pedi o parecer. Agora, eu sinceramente estou aqui também um bocadinho “atado”, se o 

Senhor Presidente da Assembleia quiser ele pedir ao Senhor Inspetor – Geral a dizer- Senhor 

Inspetor-Geral foi-me pedido isto, eu tenho este parecer, o Senhor acha que eu posso dar? 

Agora nós também temos que nos pronunciar sobre esta matéria, portanto eu já vos disse 

independentemente de ter acesso, porque o acesso é para consulta, não é? Vocês têm aqui o 

parecer final, têm aqui relatório final, podem-se prenunciar sobre esta matéria, é factual, não é? 

Portanto, acho que esta questão é muito clara, Senhor Presidente. ================= 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra ao Dr. Miguel 

Portela, do CDS/PP. ============================================ 

 

======== Realmente, o relatório que nos é dado é bastante vago, não me interessava vir 

aqui comentar nomes, situações que eu até nem vi o relatório em pormenor para poder discorrer 

como é que chegaram aquelas conclusões daí nós não termos grande coisas a acrescentar 

algumas situações factuais. Mas até propunha se realmente a Bancada do PS pediu o relatório, 

se este lhe for fornecido é uma questão depois de se ver, mas se realmente mexe com situações 

que venham a complicar também acho que não vale a pena ir por aí, se realmente ele for 

fornecido porque não discuti-lo? Tudo bem, é essa a posição do CDS. =============== 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia voltou a conceder o uso da palavra ao Senhor 

Dr. Fernando Pais Ferreira, do PS. ==================================== 

 

======== Senhor Presidente, a razão da minha curta intervenção é neste sentido, 

obviamente, todos os relatórios inspetivos dum Município têm aspetos de confidencialidade, 

sempre tiveram, desde 1995 o Ministro Valente Oliveira disse que deviam ser facultados ao 

IGAL, há de facto situações que nós entendemos e toda a gente entende que exista alguma 

confidencialidade. Eu por acaso ouvi bem aquilo que o Senhor leu, mas sabe que eu estava à 

espera que de alguma forma quem escreveu isso justificasse o porquê da confidencialidade. 

Porque sabe quando é que se justifica a confidencialidade? E só, porque sabe que no exercício 

de cargos públicos ninguém pode ficar ofendido, não é? O Senhor se fica ofendido sempre que o 

Bruno Aragão vem aqui, tem muita coisa para ficar ofendido ou incomodado. Só há e sempre 

houve, esse tipo de argumentação vindo do Governo Central é do meu ponto de vista 

manifestamente inócua, mas vou-lhe dizer porquê. Porque já antes isto era assim e como deve 

compreender ao longo do tempo houve ações inspetivas que determinada matéria que estava a 

ser investigada tinha aspeto de confidencialidade, o limite de confidencialidade aqui coincide 

exatamente com o dever de sigilo, nomeadamente o penal, ou seja, a matéria confidencial é 

matéria que não pode ir ao conhecimento público porque está a ser objeto de identificação. 
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Então o que é que os relatórios do IGAL tinham quando eram facultados, em boa memória, 

desde o tempo do ministro Valente de Oliveira, como é que eram facultados? A parte referente à 

investigação criminal que tem a confidencialidade, porque a confidencialidade não é para 

proteger as pessoas, Senhor Presidente, a confidencialidade é para garantir uma ação inspetiva 

mais eficaz, não é para estes Senhores que aqui estão estes trabalhadores que está em causa a 

acumulação de funções não verem o seu nome discutido, não é para isso, a confidencialidade é 

para garantir uma melhor ação inspetiva do ponto de vista do interesse social. Não tenho 

dúvidas. Mas isso não está aí escrito. Dizem que o relatório é todo ele confidencial, é todo ele 

confidencial. Mas o inspetor, quem é o inspetor? Sabe quem ele é? Então há-de ver quem ele é. 

E eu não posso deixar de manifestar, não posso deixar de manifestar esta minha tomada de 

posição que acho que é uma tomada de posição correta, o Miguel Portela sempre primou por 

um equilíbrio e uma contenção das palavras e até nas contas e até ele próprio referiu que era 

importante nós o termos aqui, ou então a justificação porque não temos o relatório da inspeção, 

não o ter de todo é que acho que cerceia um bocado os direitos que nós temos para o apreciar. 

Muito obrigado.================================================ 

 

======== Pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal foi dito: ================ 

 

======== A posição está tomada, acho que ficou clara. Peço desculpa de usar da palavra. 

Mas era o seguinte, eu próprio também já me disponibilizei para solicitar ao Senhor Inspetor-

Geral, repare, Senhor Deputado, o Senhor acabou por dizer que tinha pedido o relatório à IGF 

e é estranho a IGF não lho ter mandado, não é? Não foi isso que disse? Pelo menos eu fiquei 

com essa perceção. ============================================= 

 

======== No uso da palavra o Senhor Presidente da Assembleia disse: ============ 

 

======== Se o Senhor Presidente da Câmara já fez novo pedido ao Inspetor nesse sentido, 

pronto está resolvido. Por isso é que eu disse, passemos ao ponto sete. =============== 

 

======== A Assembleia tomou conhecimento e apreciou. ===================== 

 

======== Ponto sete: Processo n.º 62/2012 – Prestação de Serviços para Recolha, 

Transporte e Deposição de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Urbana – Autorização para 

assunção de compromisso plurianual, bem como repartição de encargos em mais do que um ano 

económico; ================================================== 

 

======== Pela Câmara Municipal foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando: 1º 

A RQI Nº 370/13, com referência I/9368/2012, com despacho por mim proferido a 04 de 

fevereiro de 2013, que refere a necessidade de abertura de um procedimento para “Prestação 
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de Serviços para Recolha, Transporte e Deposição de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 

Urbana ”, pelo período de 60 meses e conforme a fundamentação apresentada pelo serviço 

requisitante na Informação Interna com a referência I/9457/2013; 2.º Que o valor total estimado 

desta prestação de serviços é de EUR 4.132.075,00 (quatro milhões, cento e trinta e dois mil e 

setenta e cinco euros), para um período de vigência de 60 (sessenta) meses, sendo a verba 

distribuída do seguinte modo: para o ano de 2013 prevê-se uma verba de EUR 426.981,14 

(quatrocentos e vinte e seis mil, novecentos e oitenta e um euros e catorze cêntimos), para o ano 

de 2014 prevê-se uma verba de EUR 826.415,10 (oitocentos e vinte e seis mil, quatrocentos e 

quinze euros e dez cêntimos), para o ano de 2015 prevê-se uma verba de EUR 826.415,10 

(oitocentos e vinte e seis mil, quatrocentos e quinze euros e dez cêntimos), para o ano de 2016 

prevê-se uma verba de EUR 826.415,10 (oitocentos e vinte e seis mil, quatrocentos e quinze 

euros e dez cêntimos), para o ano de 2017 prevê-se uma verba de EUR 826.415,10 (oitocentos e 

vinte e seis mil, quatrocentos e quinze euros e dez cêntimos) e, para o ano de 2018, prevê-se uma 

verba de EUR 399.433,96 (trezentos e noventa e nove mil, quatrocentos e trinta e três euros e 

noventa e seis cêntimos). A todos estes valores acresce o IVA à taxa legal em vigor; 3.º O valor 

referente ao ano 2013 encontra-se cabimentado na rubrica 02022508, pela Proposta de 

Cabimento n.º 268/13 (I/11601/2013), possuindo o enquadramento financeiro n.º 629/2013; 3.º 

Que, nos termos da alínea a), n.º 6, do artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012 (LOE 2013), de 31 de 

dezembro, o serviço em questão não carece de parecer prévio vinculativo nem é aplicável a 

redução remuneratória, dado estarmos perante uma prestação de serviços recolha de resíduos 

sólidos urbanos, sendo esta enquadrável em “serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos”, 

nos termos e para os efeitos da Lei n.º 23/96, de 26 de Julho com a redação dada pela Lei 

12/2008, no seu art.º 1.º, n.º 2 al. g); 5.º Que, nos termos da regra geral de escolha do 

procedimento (prevista no artigo 18.º do CCP) e do valor máximo do benefício económico que 

pode ser obtido pelo adjudicatário com a execução do contrato a celebrar, de acordo com os 

limites ao valor do contrato constantes na alínea b), do número 1, do artigo 20.º do CCP, 

propõe-se a adoção de um concurso público com publicidade internacional. Propõe-se ao 

Órgão Executivo: 1) Que aprove a RQI 370/13 com as quantidades e valores estimados; 2) Que, 

em cumprimento do estipulado no n.º 1, do artigo 67º, do CCP, sejam nomeados os elementos 

constitutivos do júri, sendo proposto, para o efeito, as seguintes pessoas: Presidente – Vereador, 

Dr. António Isidro Marques Figueiredo; 1.º Vogal – Responsável do Núcleo de Competências 

dos Serviços Urbanos Ambientais, Dr. Mário Jorge Almeida Sousa; 2.º Vogal – Responsável do 

Gabinete de Contratação Pública, Dr.ª Elsa Susana da Costa Félix; 3.º Vogal – Chefe da 

Divisão Municipal de Planeamento e Projetos, Arq.ª Ana Filomena Farinhas Silveira Carvalho; 

4.º Vogal - Técnica Superior, Dr.ª Vera Lúcia Azevedo Silva; 1.º Suplente – Técnica Superior, 

Eng.ª Ândrea Susana Silva Pinho Ferreira; 2.º Suplente – Técnica Superior, Dr.ª Susana 

Cristina da Rocha Cruz; 3) Que seja delegada a competência para a realização de todas as 

formalidades procedimentais, no júri do concurso, em respeito pelo estipulado no artigo 109º, 

do CCP, com exceção, de acordo com o previsto no número 2, do artigo 69º, do C.C.P, da 
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competência para adjudicação; 5) Que autorize o envio de anúncio para publicação no Diário 

da República e Jornal Oficial da União Europeia (JOUE); 6) Que aprove as respetivas peças 

procedimentais: Programa do Concurso e Caderno de Encargos, documentos estes que ficam 

arquivados em pasta anexa ao libro de atas; 7) Que determine que se proceda à dispensa da 

realização do leilão eletrónico. Por tratar-se de um compromisso plurianual e encargos 

orçamentais em mais do que um ano económico, propõe-se ainda que o Órgão Executivo 

submeta ao Órgão Deliberativo: a) nos termos da alínea c), do nº. 1 do art.º 6º, conjugado com 

a alínea b) do art.º 3º da Lei nº 8/2012, de 21 de Fevereiro a autorização prévia para o referido 

compromisso plurianual, de acordo com os valores (estimados) acima indicados, podendo 

ocorrer variações de acréscimo e/ou de redução nos valores a pagar em cada ano económico 

em função do início da vigência do procedimento e das eventuais revisões de preços, o que 

implicará os ajustamentos respetivos nos compromissos de fundo disponível em cada momento, 

sem que ultrapasse o limite total máximo previsto do encargo plurianual global; b) a repartição 

de encargos orçamentais em mais do que um ano económico, de acordo com os valores 

estimados (mencionados no ponto 2.º), nos termos do previsto no n.º 1, conjugado com o seu n.º 

6, do artigo 22º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho.” ===================== 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos. =================== 

 

======== Senhor Presidente resumindo aquilo que o Senhor disse, estamos a falar da 

recolha e do tratamento dos lixos e do concurso público internacional que levamos a efeito e 

que aprovamos em reunião de câmara e queremos também submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal. Portanto, o valor do concurso são quatro milhões, cento e trinta e dois mil e setenta 

e cinco euros (4.132.075,00€) que são o valor base do concurso. O período de vigência deste 

concurso são 60 meses, portanto cinco anos e basicamente mantém com ligeiríssimas alterações 

o objeto do caderno de encargos do contrato anterior, do concurso anterior, com um acrescento 

entre outras situações de pormenor, mas permitam-me que destaque aqui uma situação que 

julgo que é importante, que tem a ver com a limpeza urbana que é feita atualmente nesta 

vigência do contrato que temos feito com a SUMA, a quem foi adjudicado esse serviço, a 

limpeza urbana da cidade de Oliveira de Azeméis seja também ela feita em certas ruas da Vila 

de Cucujães. Qual é que é a questão que aqui é levantada? Estamos a falar de aglomerados 

urbanos com grande densidade populacional e portanto não com a periocidade que é feita na 

cidade de Oliveira de Azeméis, mas que em ruas principais da Vila de Cucujães possa também 

ser feita essa limpeza urbana, tipo uma vez por semana, de quinze em quinze dias e portanto isso 

terá de ser depois os concorrentes a apresentarem as suas propostas e o júri a decidir 

relativamente aquela que é a melhor solução para o Município de Oliveira de Azeméis. Portanto 

estão feitos também a repartição dos encargos pelos anos seguintes, pelo ano de 2013 e 

seguintes e portanto é importante nós aprovarmos isto em sede de Assembleia Municipal para 
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que rapidamente se ultrapasse e se resolva esta questão. Só também uma explicação, que tem a 

ver o último concurso que a Câmara Municipal lançou foi por três anos e desta vez é por cinco 

anos, há municípios que o estão a fazer por dez anos, por oito, por sete, como sabem isto é 

limitado pelo Tribunal de Contas também a questão da periocidade, mas os cinco anos pareceu-

nos razoável tendo em conta os investimentos e aí depois mexe no preço a praticar, os 

investimentos que são feitos pelos privados quando ganham um concurso a compra de viaturas, 

os equipamentos. E portanto aqui há a garantia no mínimo quem ganhar de prestar este serviço 

durante cinco anos e não só durante três anos que provoca alguma incerteza no prestador do 

serviço e portanto, acho que também do ponto de vista do nosso objetivo, acho que esta questão 

dos cinco anos é perfeitamente razoável e vai ao encontro dos nossos objetivos. Muito obrigado. 

 

======== Aberto o período de inscrições, não se registaram pedidos.============== 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia colocou o ponto número sete à votação, tendo 

sido deliberado por unanimidade autorizar a assunção de compromisso plurianual para a 

Prestação de Serviços para Recolha, Transporte e Deposição de Resíduos Sólidos Urbanos e 

Limpeza Urbana, bem como a repartição de encargos em mais do que um ano económico. === 

 

======== Ponto oito: Aquisição de serviços, modalidade de avença, para efeitos de 

assessoria técnica no âmbito da arquitetura paisagista – Autorização para assunção de 

compromisso plurianual; ========================================== 

 

======== Pela Câmara Municipal foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando: - 

Que nos termos do artigo 75º, da Lei n.º 66-B/2012 (LOE 2013), de 31 de dezembro, carece de 

parecer prévio vinculativo, por parte do órgão executivo das Autarquias Locais, a celebração de 

contratos de aquisição de serviços; - Que, nos termos das alíneas a), e), f), l), n) e o), do n.º 1, 

do artigo 13º, da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, os municípios dispõem de atribuições nos 

domínios: equipamento rural e urbano; património, tempos livres e desporto; ambiente; 

promoção do desenvolvimento e ordenamento do território; - Que o Parque de La Salette, para 

além de ser um local de devoção, é uma referência histórica, cultural, desportiva e de lazer; - 

Que o mesmo engloba uma área arborizada, contendo uma diversidade única de árvores do 

país, possuindo uma mancha florestal classificada de interesse público pela Autoridade 

Florestal Nacional, sendo o "ex-libris" da cidade de Oliveira de Azeméis; - Que o mesmo 

integra ainda um conjunto de equipamentos arquitetónico paisagísticos, que urge preservar, 

defender e dinamizar; - A aprovação formal da extinção da Fundação La-Salette, entidade que 

procedia à sua gestão; - Os projetos em curso de reabilitação do Parque, incluindo os 

aprovados e financiados pelo Quadro de Referência Estratégico Nacional - QREN, que 

implicam o seu acompanhamento técnico e uma abordagem integrada de 

projeto/planeamento/conceção/execução/manutenção; - A necessidade de preservação do meio 
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ambiente natural e construído do Parque de La-Salette e do seu património histórico 

paisagístico, bem como o planeamento de sistemas de lazer e recreação e, sinteticamente, o 

planeamento espacial; - Que a arquitetura paisagista é um ato de cultura, é a construção da 

memória individual e coletiva, pela qual todos somos responsáveis; - A ausência de recursos 

próprios (no mapa de pessoal do Município), com qualificação profissional para a 

especificidade dos serviços supra referidos, os quais, apoiados numa formação e experiência 

adequada, englobam um vasto conjunto de atividades e responsabilidades; - Que tendo por base 

a RQI n.º 405 (I/10908/2013), se torna necessário assegurar, pelo período de março de 2013 a 

31 de dezembro de 2015 (34 meses), a aquisição de serviços na modalidade de avença, para 

efeitos de assessoria técnica no âmbito da arquitetura paisagista, de acordo com informação do 

Serviço Requisitante, e nos termos do previsto no Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 

na sua atual redação, na Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro e demais legislação aplicável; - 

Que a presente aquisição de serviços não se encontra abrangida na Deliberação n.º 

I/3649/2013, referente ao Pedido de Parecer Prévio favorável Genérico, dado não se verificar o 

cumprimento dos requisitos cumulativos na sua totalidade, designadamente no que respeita ao 

valor do contrato (que ultrapassa os 5.000,00€ S/ IVA), ao objeto (não se encontra previsto) e 

ainda no que respeita à duração do mesmo (superior a 20 dias), pelo que necessita da respetiva 

autorização/parecer prévio favorável; - Que, para efeitos de justificação do artigo 6º, do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, na sua atual redação, se trata da execução de trabalho não 

subordinado, para a qual se revela inconveniente e inaplicável o recurso a qualquer modalidade 

da relação jurídica de emprego público, dado tratar-se de uma necessidade pontual de caracter 

técnico-especifico a desenvolver por meios próprios e baseado na conceção de propostas/ideias 

técnicas individuais, por um período necessário e limitado no tempo considerando a fase de 

internalização, execução dos projetos de intervenção em curso e consolidação dos mesmos na 

fase posterior; - Que a natureza e o objeto da aquisição de serviços não se revela aplicável à 

verificação da existência de pessoal em situação de mobilidade especial apto para o 

desempenho das funções subjacentes à contratação em causa; não se mostrando, ainda, também 

exigível a verificação desta situação dado que ainda não foi publicada a portaria a que se refere 

o n.º 2, do artigo 33-A, da Lei n.º 53/2008 e respetivas alterações; - Que o valor estimado 

(Preço Base apresentado pela unidade orgânica requisitante) para celebração do referido 

contrato é de 49.300,00€ (quarenta e nove mil e trezentos euros), para um período de vigência 

de trinta e quatro meses, prevendo-se que a verba seja distribuída do seguinte modo: para o ano 

de 2013 (março a dezembro) prevê-se uma verba de 14.500,00€ (catorze mil e quinhentos 

euros); para o ano de 2014 (janeiro a dezembro) prevê-se uma verba de 17.400,00€ (dezassete 

mil e quatrocentos euros); para o ano de 2015 (janeiro a dezembro) prevê-se uma verba de 

17.400,00€ (dezassete mil e quatrocentos euros). A todos os valores mencionados acresce o IVA 

à taxa legal em vigor; - Que, por ser um procedimento com novo objeto e contraparte, o preço 

contratual não está sujeito à aplicação de redução remuneratória, de acordo com o n.º 1 e 2, do 

artigo 75º, da LOE 2013; - O valor referente ao ano 2013 encontra-se cabimentado na rubrica 
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020220, pela Proposta de Cabimento n.º 267 (I/11359/2013) e Registo de Enquadramento 

Financeiro n.º 600. - Que nos termos da regra geral de escolha do procedimento (prevista no 

artigo 18.º do CCP) e do valor máximo do benefício económico que pode ser obtido pelo 

adjudicatário com a execução do contrato a celebrar, de acordo com os limites ao valor do 

contrato constantes na alínea a), do artigo 20.º, do CCP, propõe-se a adoção de um ajuste 

direto em regime geral, considerando o conhecimento e a experiência da entidade/titular, e por 

não se considerar necessário e exigível o recurso a procedimento mais complexo, em respeito 

pelo princípio da proporcionalidade, da economia e da eficiência processual. Submete-se ao 

Órgão Executivo o presente pedido de parecer prévio para que: 1. nos termos do artigo 75º, da 

LOE 2013, o mesmo obtenha deliberação/parecer favorável para abertura de procedimento de 

“aquisição de serviços na modalidade de avença, para efeitos de assessoria técnica no âmbito 

da arquitetura paisagista”, por ajuste direto com convite à apresentação de proposta à seguinte 

entidade: Arqtª. Maria Luís Oliveira da Costa Gonçalves, dado possuir habilitação reconhecida 

e conhecimento do Parque La-Salete, conforme comprova o Curriculum Vitae; 2. nos termos do 

artigo 6º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, e posteriores alterações, o mesmo 

obtenha deliberação/parecer favorável, dado que se encontram preenchidos os requisitos 

previstos na alínea a), n.º 2, do artigo 35, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, conforme 

fundamentado nos considerandos acima mencionados. Por tratar-se de um compromisso 

plurianual, propõe-se ainda que Órgão Executivo, nos termos do disposto na alínea c), do n.º 1, 

do artigo 6º conjugada com a alínea b), do artigo 3º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 

submeta à autorização prévia do Órgão Deliberativo o referido compromisso plurianual de 

acordo com os valores (estimados) acima indicados, podendo ocorrer variações de acréscimo 

e/ou de redução nos valores a pagar em cada ano económico função do início da vigência do 

procedimento e condições de pagamento propostas, o que implicará os ajustamentos respetivos 

nos compromissos de fundo disponível em cada momento, sem que ultrapasse o limite total 

máximo previsto do encargo plurianual nos 34 meses. Mais se declara que, de acordo com os 

dados e elementos conhecidos pelo Município, a esta data não existe qualquer situação de 

conflito de interesses, que possa pôr em causa a transparência do processo, designadamente, 

que não existe relação ou participação na empresa/titular com a qual se propõe a celebração 

dos referido contrato de ex-colaboradores do Município, bem como do respetivo cônjuge, algum 

parente ou afim em linha reta ou até ao 2.º grau da linha colateral, ou de qualquer pessoa com 

quem viva em economia comum.” ===================================== 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos. =================== 

 

======== Senhor Presidente o que aqui trazemos à Assembleia Municipal prende-se com a 

candidatura que temos em curso para o Parque de La-Salette, como sabem nós estamos numa 

fase de obra, de concursos lançados, temos obra a decorrer, obra feita, isto foi dividido por 
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operações e estamos a entrar numa altura muito critica que precisa de um acompanhamento 

muito próximo e estamos a falar aqui da contratação de uma prestação de uma assessoria 

técnica, numa modalidade de avença, no âmbito da arquitetura paisagista que se enquadra 

perfeitamente naquelas que são as necessidades identificadas para o Parque da La-Salette. O 

que trazemos aqui, é evidente que podíamos optar por outros mecanismos tendo em conta a 

especificidade da matéria em causa, mas também entendemos que e no caso concreto a pessoa 

que aqui está e que é proposta esta avença, é uma arquiteta que acompanhou muito por perto, 

ao serviço da Fundação La-Salette, o trabalho das candidaturas do parque da La-Salette. E 

portanto estamos a falar de uma jovem arquiteta, apesar de jovem, com um vasto currículo, 

premiada em concursos internacionais, é de Oliveira de Azeméis e portanto nós entendemos que 

é também uma oportunidade para o município nesta matéria da arquitetura paisagista nós 

podermos contratar em regime de avença, pelo prazo que aqui definimos, esta arquiteta, que é a 

arquiteta, Maria Luís Oliveira da Costa Gonçalves, portanto é essa a proposta que aqui 

trazemos e julgamos importante que possamos fazer este contrato de avença. =========== 

 

======== Aberto o período de inscrições, não se registaram pedidos.============== 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia colocou o ponto número oito à votação, tendo 

sido deliberado por maioria autorizar a assunção de compromisso plurianual para aquisição de 

serviços, na modalidade de avença, para efeitos de assessoria técnica no âmbito da arquitetura 

paisagista, com a seguinte votação: votos a favor - vinte e um do PSD, dois do CDS/PP, um do 

Presidente da Junta de Freguesia Cesar e um Presidente da Junta da Freguesia de S. Roque; 

abstenções - nove do PS.========================================== 

 

======== Ponto nove: Cedência e Utilização de Veículos Municipais de Transporte de 

Passageiros – Proposta de isenção de taxas; ============================== 

 

======== Pela Câmara Municipal foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando que: 

1) O anterior regulamento de cedência e utilização dos veículos municipais de transporte de 

passageiros estabelecia as condições de cedência e utilização das viaturas municipais de 

transporte de passageiros (art.º 3.º); 2) Os encargos com a utilização e isenções estavam 

previstos no art.º 9.º e 10.º do Regulamento anteriormente referido; 3) Nos termos e para os 

efeitos do art.º 12.º n.º 2 da LFL e 128.º n.º 1 e 2ª) do CPA foi deliberado isentar o pagamento 

das taxas devidas às entidades constantes numa listagem anexa e pelos serviços constantes na 

mesma lista (Aprovado na AM de 29/04/11); 4) Posteriormente foram cedidas utilizações de 

viatura às entidades constantes na listagem anexa tendo sido emitidas guias, não estando essas 

cedências compreendidas nas isenções previstas no art.º 10.º do RCUVMTP; 5) O novo 

regulamento estabelece que são isentos de pagamento da taxa de utilização todos os pedidos 

inerentes às atividades e funções dos serviços municipais bem como a cedência e/ou utilização, 
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desde que enquadrados como de interesse público municipal, mediante despacho do presidente 

da Câmara Municipal ou vereador com competência delegada (art.º 11.º n.º 1 e n.º 2); 6) Os 

municípios dispõem de atribuições em vários domínios, destacando-se: educação, património, 

cultura e ciência, tempos livres e desporto; saúde, ação social, ambiente e saneamento básico; 

promoção do desenvolvimento (art.º 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro e posteriores 

alterações); 7) O ato administrativo produz os seus efeitos desde a data em que for praticado, 

salvo nos casos em que a lei ou o próprio ato lhe atribuam eficácia retroativa ou diferida (art.º 

127.º do CPA); 8) O autor do ato pode atribuir eficácia retroativa quando a retroatividade seja 

favorável para os interessados e não lese direitos ou interesses legalmente protegidos de 

terceiros, desde que à data a que se pretende fazer remontar a eficácia do ato já existissem os 

pressupostos justificativos da retroatividade (art.º 128.º n.º 2 alínea a) do CPA); 9) Por 

deliberação da câmara municipal de 04/11/12 e da assembleia municipal de 21/12/12, foram 

isentadas as taxas constantes da listagem que fica anexa ao livro de atas; 10) Por lapso dos 

serviços houveram guias que não foram contempladas e que se encontravam na mesma 

situação; Pelo exposto, propõe-se, nos termos e para os efeitos do art.º 11.º do atual 

regulamento, a isenção das cedências constantes da listagem que fica igualmente anexa ao livro 

de atas, com efeitos retroagidos à data da prestação do serviço (art.º 128.º n.º 2 do CPA), com o 

fundamento de que as atividades desenvolvidas pelas entidades requerentes se inserem nas 

atividades e funções do município e tem enquadramento no interesse público municipal (art.º 

13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro).” =============================== 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos. =================== 

 

======== Muito obrigado, Senhor Presidente. Nós já aprovamos aqui um mapa semelhante 

a este e na altura o Senhor Vice-presidente, Dr. Ricardo Tavares tinha dito que ficava tudo 

limpo, ou seja as isenções iam ser todas aprovadas e que não havia mais nada pendente, o que 

não correspondeu à realidade e portanto depois os serviços informaram-nos que ainda haviam 

estas situações pendentes, nomeadamente, estas guias de receita que estavam emitidas e não 

estavam pagas por transportes de passageiros efetuados pelo Município de Oliveira de Azeméis. 

E aqui está, não era para dizer isto, mas aqui está mais uma forma de apoiar o movimento 

associativo e as associações propriamente ditas, ou seja estamos a falar de oito mil euros 

(8.000,00€) de transportes das mais diversas associações, ou seja: da Universidade Sénior de 

Oliveira de Azeméis; do Futsal Clube de Azeméis, da União Desportiva Oliveirense; do Futebol 

Clube Cesarense; da Academia de Música de Oliveira de Azeméis; do Grupo Cultural e 

Recreativo de Ossela; do Grupo Desportivo de S. Roque e julgo que são estas as associações 

que nós propomos que seja aprovada a isenção ao abrigo do Regulamento que como sabem já 

foi aprovado aqui também em sede de Assembleia Municipal e aqui o “mea culpa” de não 

termos trazido tudo da última vez, mas foi por lapso dos serviços e esquecimento e o Senhor 
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Vice-presidente depois apresentou essa proposta à Câmara e hoje trazemos à Assembleia 

Municipal. ================================================== 

 

======== Aberto o período de inscrições, não se registaram pedidos.============== 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia colocou o ponto número nove à votação, 

tendo sido deliberado por unanimidade aprovar a isenção de taxas relativas às cedências de 

veículos municipais de transportes de passageiros, de acordo com a listagem que se anexa, com 

efeitos retroagidos à data da prestação do serviço, dado que as atividades desenvolvidas se 

inserem nas atividades e funções do Município e têm enquadramento no interesse público 

municipal. =================================================== 

 

======== Ponto dez: Adenda ao protocolo de colaboração celebrado com a UAC – 

Associação de Unidade de Acompanhamento e Coordenação do Centro Urbano de Oliveira de 

Azeméis – Autorização; =========================================== 

 

======== Pela Câmara Municipal foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando: - 

Que em 05 de Junho de 2012, foi celebrado Protocolo de Colaboração entre o Município de 

Oliveira de Azeméis e a UAC; - Para concretização do seu objetivo há a necessidade de 

proceder à alteração da alínea a), da cláusula primeira do referido protocolo, propõe-se: - A 

aprovação da minuta de adenda ao referido Protocolo de Colaboração a celebrar com a UAC, 

documento este que fica arquivado em pasta anexa ao livro de atas; - Que os encargos e despesa 

resultantes dos mesmos sejam imputados como custo ao exercício de 2012, possuindo 

compromisso de fundo disponível número 568/2013, conforme estabelece a Lei n.º8/2012, de 21 

de Fevereiro e Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho; - Que a mesma seja remetida à 

Assembleia Municipal, para os devidos efeitos.” ============================ 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos. =================== 

 

======== Muito obrigado, Senhor Presidente. Esta adenda tem a ver com o seguinte, esta 

adenda deste protocolo com a UAC, tem a ver diretamente com o evento “FANZON 2012”, tem 

a ver com, se bem se recordam esteve marcado um concerto com os Quinta do Bill e, nesse dia 

chovia torrencialmente, não houve concerto. Decidiu-se que o concerto iria ser feito numa outra 

data, sem chuva, com outras condições e essa alteração provocou este aumento de encargos que 

não estava previsto no protocolo, ou seja, estamos a falar de som, estamos a falar de outras 

despesas que foram feitas para este concerto se realizar, não estava contratualizado, tem que 

ser também aprovado em sede de Assembleia Municipal esta alteração. Estamos a falar do 

protocolo anterior era de quarenta e cinco mil euros (45.000,00€) e este passa a ser de 
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cinquenta e dois mil e quatrocentos euros (52.400,00€), ou seja, há aqui uma diferença de sete 

mil e quatrocentos euros (7.400,00€) que é justificada com a explicação que eu acabei de dar, 

Senhor Presidente. ============================================== 

 

======== Aberto o período de inscrições, não se registaram pedidos.============== 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia colocou o ponto número dez à votação, tendo 

sido deliberado por maioria autorizar a celebração de adenda ao protocolo de colaboração com 

a UAC - Associação de Unidade de Acompanhamento e Coordenação do Centro Urbano de 

Oliveira de Azeméis, com a seguinte votação: votos a favor - vinte e um do PSD, dois do 

CDS/PP e um do Presidente da Junta de Freguesia Cesar; abstenções - dez do PS. ======== 

 

======== Ponto onze: Protocolo de colaboração a celebrar com a Academia de Música de 

Oliveira de Azeméis, com vista ao desenvolvimento das atividades e projetos no ano de 2013 – 

Autorização; ================================================= 

 

======== Pela Câmara Municipal foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando: - 

Que todos têm direito à educação e à cultura, cabendo ao Estado promover a democratização 

da educação e demais condições para que a educação, realizada através da escola e de outros 

meios formativos, contribua para a igualdade de oportunidades, a superação das desigualdades 

económicas, sociais e culturais, o progresso social e para a participação democrática na vida 

coletiva (art.º 73.º n.º 1 e 2 da CRP); - Que os municípios dispõem de atribuições no domínio da 

educação e cultura (art.º 13.º n.º 1, alíneas d), e), art.º 19.º e 20.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro); - Que compete à Camara Municipal no âmbito do apoio a atividades de interesse 

municipal, apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a atividades de interesse 

municipal, de natureza social, cultural, desportiva recreativa ou outra (art.º 64.º n.º 4, alínea b) 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro e posteriores alterações); - Que Academia de Musica tem 

como missão assegurar o ensino artístico, desde a iniciação à formação pré-profissional, 

proporcionando ao mais elevado número de estudantes o acesso à prática musical 

especializada. Tem, ainda em vista o desenvolvimento de projetos de vida pessoal e/ou 

profissional e, consequentemente, o enriquecimento da sua região e do país no domínio cultural; 

- O interesse público municipal, tendo em conta relevância, antiguidade e qualidade do ensino 

artístico e musical da Academia de Música, e dado que estão a promover e assegurar uma 

função crucial inerente às atribuições Municipais, designadamente promovendo a inclusão, a 

democratização do ensino musical nas várias camadas da população e o seu impacto neste 

Município; - Os encargos resultantes do Protocolo estão suportados em termos orçamentais, 

possuindo compromisso de fundo disponível n.º 562/2013, conforme determina a Lei nº 8/2012, 

de 21 de Fevereiro, propõe-se: - Nos termos e com os fundamentos expostos, a aprovação da 

minuta de Protocolo de Colaboração a celebrar com a Academia de Música de Oliveira de 
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Azeméis, que estabelece a forma de cooperação entre as partes, no respeitante ao apoio para o 

desenvolvimento das atividades e projetos a prosseguir pela mesma, no ano de 2013, documento 

este que fica arquivado em pasta anexa ao livro de atas.” ======================= 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos. =================== 

 

======== Muito obrigado, Senhor Presidente. Como sabem, não vou aqui roubar-vos tempo 

a explicar o trabalho que é desenvolvido na Academia de Música de Oliveira de Azeméis, tem 

também paralelamente a este contrato, este protocolo de colaboração tem uma candidatura 

POPH, que é aos fundos comunitários, que naturalmente é feita depois de alterações que foram 

produzidas pelo ministério da educação e que levaram a que as Academias de Música tivessem 

que optar por este sistema candidatando-se ao POPH e portanto aquilo que nós propomos neste 

protocolo de colaboração e reparem estamos a falar de um protocolo de colaboração que não 

era normal ser feito desta forma, mas lá está, depois das recomendações que fomos tendo das 

diversas inspeções levaram-nos a fazer um conjunto de alterações também no relacionamento 

com estas instituições, aquilo que nós propomos é um protocolo de colaboração com a 

Academia de Música no valor de vinte mil euros (20.000,00€), Senhor Presidente. ======== 

 

======== Aberto o período de inscrições, não se registaram pedidos.============== 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia colocou o ponto número onze à votação, 

tendo sido deliberado por maioria autorizar a celebração do protocolo com a Academia de 

Música de Oliveira de Azeméis, com vista ao desenvolvimento das atividades e projetos no ano 

de 2013, com a seguinte votação: votos a favor - vinte e um do PSD, dois do CDS/PP e um do 

Presidente da Junta de Freguesia Cesar; abstenções - dez do PS. ================== 

 

======== Ponto doze: Protocolo de colaboração a celebrar com o Centro de Línguas de 

Oliveira de Azeméis, com vista ao desenvolvimento das atividades e projetos no ano de 2013 – 

Autorização; ================================================= 

 

======== Pela Câmara Municipal foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando: - 

Que a atividade do Centro de Línguas de Oliveira de Azeméis assume-se como de relevante 

interesse para este Município, porquanto tem vindo a contribuir de forma permanente e 

significativa para a promoção e difusão das línguas e fundamentalmente no desenvolvimento, 

formação e integração cultural da população; - O enquadramento atual e futuro da construção 

europeia e a importância da capacitação do cidadão europeu a nível linguístico, como essencial 

de todo o processo, por ser nele que radica a chave do sucesso do maior projeto de integração 

cultural e social; - O teor do ofício do Centro de Línguas de Oliveira de Azeméis, pelo qual 
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solicita comparticipação financeira do Município; - Que os municípios dispõem de atribuições 

no domínio da educação e cultura (art.º 13.º n.º 1, alíneas d), e), art.º 19.º e 20.º da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro); - Os encargos resultantes do Protocolo estão suportados em termos 

orçamentais, possuindo compromisso de fundo disponível n.º 567/2013, conforme determina a 

Lei nº 8/2012, de 21 de Fevereiro, propõe-se: - Nos termos e com os fundamentos expostos, a 

aprovação da minuta de Protocolo de Colaboração a celebrar com o Centro de Línguas de 

Oliveira de Azeméis, que estabelece a forma de cooperação entre as partes, no respeitante ao 

apoio para o desenvolvimento das atividades e projetos a prosseguir pela mesma, no ano de 

2013, documento este que fica arquivado em pasta anexa ao livro de atas.” ============ 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos. =================== 

 

======== Muito obrigado, Senhor Presidente. Aqui no Centro de Línguas de Oliveira de 

Azeméis não temos candidatura POPH, porque se tivéssemos naturalmente que estes valores 

seriam certamente diferentes. Também não vou voltar aqui a explicar o que é que o Centro de 

Línguas de Oliveira de Azeméis faz, acho que é reconhecido e é conhecido o trabalho que é ali 

desenvolvido do ponto de vista pedagógico, educativo para as todas as gerações. O valor que é 

proposto para a celebração deste protocolo é de cem mil euros (100.000,00€), Senhor 

Presidente. Muito obrigado. ======================================== 

 

======== Aberto o período de inscrições, registaram-se os pedidos de inscrição dos 

Senhores José Lourenço e Dr. Miguel Portela. ============================= 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra ao Senhor José 

Lourenço, do PS. =============================================== 

 

======== Obrigado, Senhor Presidente. Á cerca desta questão queria aqui também deixar 

um ponto prévio e não querendo fazer, mas faço-o também dirigido aos dirigentes associativos 

aqui presentes, obviamente não na qualidade de provedor das coletividades porque não o sou 

nem fui nomeado, mas como pessoa que faz parte de um órgão fiscalizador que tem a 

competência de questionar quem gere os meios e o erário público. Então venho falar aqui de um 

ponto que trata da aprovação de uma transferência de cem mil euros (100.000,00€), tal como foi 

referido, para o Centro de Línguas. Dou conta então que esta é uma Associação de direito 

privado e que é representada pelo Município na pessoa da nossa cara Dr.ª Gracinda Leal com o 

cargo de Presidente da Direção. O dossier Centro de Línguas é um exemplo como não deve ser 

gerido o erário público, ao longo deste mandato, esta entidade (Centro de Línguas), custará aos 

cofres do Município cerca de novecentos mil euros (900.000,00€). Senão vejamos: quarenta mil 

euros (40.000,00€) em 2010, como subsídio ordinário; quarenta mil euros (40.000,00€) em 
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2011, como subsídio ordinário; cento e oitenta e sis mil euros (186.000,00€) também em 2011 

com base numa deliberação ilegal e posteriormente revogada, mas cujo montante não foi 

devolvido ao Município; cento e noventa e seis mil euros (196.000,00€) ainda em 2011; cento e 

trinta mil euros (130.000,00€), em 2012, de referir que estas verbas foram religiosamente pagas. 

Agora, temos mais cem mil euros (100.000,00€) em 2013 e obviamente, também esperámos 

agora que sejam pagas, ou que seja pago quando for possível, em paridade com todas as outras 

associações. Para além destes valores ainda foram pagos duzentos mil euros (200.000,00€) de 

rendas ao longo dos últimos quatro anos. A transferência que se pretende aprovar agora, apesar 

de não se afirmar como tal, todos sabemos que mais não é do que um financiamento encapotado 

para pagamento de dívidas ao fisco e à segurança social, ou seja, continua a ser o pagamento 

das dívidas por parte da Câmara Municipal a uma instituição privada, o que é claramente 

proibido por lei conforme consta da informação prestada pela Inspeção-Geral das Autarquias 

Locais. Desta forma o que se pretende é habilidosamente contornar a legislação em vigor e com 

isso o Partido Socialista não pactua, por isso votaremos contra. =================== 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra ao Dr. Miguel 

Portela, do CDS/PP. ============================================ 

 

======== O relatório do IGAL pedia que se notifique a Autarquia no sentido de informar 

esta Inspeção-Geral, de forma documentalmente suportada quanto à devolução efetiva das 

verbas transferidas para o Centro de Línguas de Oliveira de Azeméis. É inquestionável o valor 

do Centro de Línguas, nunca isso esteve em causa. Este Centro de Línguas foi vítima do desvio 

de fundos como já aqui foi dito e que se encontra em segredo de justiça. Relativamente a este 

ponto o CDS-PP vem questionar o executivo que sendo proibida a atribuição de subsídios a 

entidades que tenham dívidas à segurança social e finanças vimos questionar a autarquia da 

situação em que se encontra o Centro de Línguas neste âmbito. Preocupa-nos a legalidade desta 

transferência e confessamos que não nos sentimos muito informados sobre a situação do Centro 

de Línguas e da evolução que isto tudo tem tido. Como vocês sabem a nossa posição nunca é 

contra as instituições é precaução para que a legalidade seja cumprida. ============== 

 

======== Para dar resposta às intervenções anteriores, o Senhor Presidente da Assembleia 

concedeu o uso da palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, para prestar 

esclarecimentos. =============================================== 

 

======== Senhor Presidente, às vezes há males que vêm por bem, sabe e esta postura e esta 

intervenção do Senhor Deputado José Lourenço, ainda bem que ele a fez pausada para ficar 

gravada e ficar bem claro, aquilo que ele disse. Porque é bom nós percebermos e depois termos 

que assumir as responsabilidades daquilo que dizemos. E deixe-me dizer-lhe que há coisas que 

não vale a pena insistirmos, porque não é por repetirmos muitas vezes que conseguimos atingir 
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os nossos objetivos, mas cada um terá que assumir as suas responsabilidades e responder pelos 

atos que faz. Quanto ao Senhor Deputado Miguel Portela, deixe-me dizer-lhe o seguinte, aquilo 

que o relatório da IGAL/IGF faz sobre o Centro de Línguas e pediu e que nós notificamos, foi o 

plano de pagamentos, eu não tenho aqui, estava a falar com a Drª Gracinda a ver se ela o tinha 

aqui, para poder dar nota. Conforme disse o Senhor Deputado José Lourenço, a decisão foi 

revogada e a Câmara Municipal notificou o Centro de Línguas para a devolução do dinheiro e o 

Centro de Línguas respondeu e isso foi tudo comunicado às Inspeções e ao Tribunal de Contas e 

a outros sítios. Mas sobre outras matérias não podemos falar, para já. E o Centro de Línguas 

respondeu com um plano de pagamentos de valores à Câmara Municipal, que a Câmara 

Municipal aceitou e que por acaso começa a vigorar no ano de 2013, eu peço perdão pode não 

ser correta esta informação que eu estou a dizer, em 2013 é de certeza, a Dr.ª Gracinda diz que 

é em Junho e portanto em Junho o Centro de Línguas começa a devolver o dinheiro à Câmara 

Municipal de acordo com o plano e pagamentos que foi feito e que foi dado conhecimento ao 

IGAL, ao IGAT, à IGF, ao Tribunal de Contas, a toda a gente, está a ver essa é a questão que o 

Senhor Deputado Miguel Portela aqui fez referência. Relativamente à questão das dívidas, ou 

não tendo dívidas, ou dos planos de regularização, naturalmente que a Câmara Municipal nesse 

aspeto, nesse aspeto e noutros, é muito minuciosa e não faz nenhum pagamento a nenhuma 

instituição e estão aqui vários dirigentes que sabem disso, que não tenha a sua regularizada ou 

em curso, ou seja, que a própria segurança social ou outras dívidas do ponto de vista fiscal não 

seja manifestado por essa instituição que tem a sua situação tratada com a segurança social, aí 

até às vezes há as passwords que são dadas para se poder ver e que se pode ver agora online, 

perceber se as coisas estão ou não estão resolvidas, se está ou não está em atraso, o que é que 

se passa e portanto essa matéria é tratada pela nossa Divisão Económica Financeira e os 

pagamentos são feitos de acordo com a legislação em vigor. ===================== 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia colocou o ponto número doze à votação, 

tendo sido deliberado por maioria autorizar a celebração do protocolo de colaboração com o 

Centro de Línguas de Oliveira de Azeméis, com vista ao desenvolvimento das atividades e 

projetos no ano de 2013, com a seguinte votação: votos a favor - vinte e um do PSD e um do 

Presidente da Junta de Freguesia Cesar; votos contra - dez votos do PS; abstenções - duas do 

CDS/PP. ==================================================== 

 

======== Ponto treze: Contrato-programa a celebrar com a Associação Recreativa e 

Cultural de Loureiro, Banda de Música de Loureiro, Sociedade Musical Harmonia Pinheirense 

e Freguesia de S. Roque, no âmbito das candidaturas apresentadas ao PRODER – Autorização, 

convalidação e ratificação de todos os atos entretanto praticados e demais efeitos, bem como a 

autorização de assunção de compromisso plurianual; ========================= 
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======== Pela Câmara Municipal foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando: · O 

quadro de atribuições e competências das Autarquias Locais, instituído pela Lei n.º 159/99 de 

14 de Setembro, designadamente na prossecução de uma política globalizante de promoção do 

desenvolvimento local, sociocultural e de tempos livres; · O teor dos ofícios remetidos pela 

Associação Recreativa e Cultural de Loureiro, Banda de Música de Loureiro, Sociedade 

Musical Harmonia Pinheirense e Freguesia de S. Roque, respetivamente; · Que os pedidos das 

entidades acima referenciadas, mencionam que o pedido de apoio destina-se a executar 

candidaturas aprovadas no âmbito do PRODER e supervisionadas pela ADRITEM, destinadas a 

obras e aquisição de equipamentos; · Os fortes constrangimentos financeiros decorrentes das 

medidas de austeridade das Leis de Orçamento de Estado, bem como da aplicação da Lei n.º 

8/2012 de 21 de Fevereiro, LCPA, que se traduzem numa atuação segundo as regras de 

capacitação efetiva de pagamentos dos compromissos financeiros assumidos, conduzindo neste 

momento a que a respetiva atribuição de apoios reflitam de forma permanente essa mesma 

capacidade de fundos disponíveis, propõe-se: 1 - A aprovação das minutas de Contrato 

Programa a celebrar com cada uma das entidades, documentos estes que ficam arquivados em 

pasta anexa ao livro de atas; 2 - Que se autorize desde já a outorga com as entidades 

mencionadas do Contrato Programa e a respetiva produção de efeitos; 3 - Que a mesma seja 

remetida à Assembleia Municipal para efeitos de autorização, convalidação e ratificação de 

todos os atos entretanto praticados e demais efeitos; bem como autorização de compromisso 

plurianual, para efeitos do art.º 6º da LCPA. 4 – Os encargos resultantes da presente proposta 

de Deliberação estão suportados em termos orçamentais, possuindo compromisso de fundo 

disponível n.º565, 566, 564 e 563/2013, conforme determina a Lei nº 8/2012 de 21 de 

Fevereiro.” ================================================== 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos. =================== 

 

======== Muito obrigado, Senhor Presidente. Retirando a Freguesia de S. Roque, o Senhor 

Presidente ao ler e a introduzir o ponto na ordem e trabalhos falou em três associações e falou 

naturalmente de apoio ao movimento associativo, nós hoje já aqui ouvimos coisas sobre o apoio 

ao movimento associativo, que eramos uns maus da fita, que não apoiávamos ninguém, nem de 

propósito, hoje estamos aqui a aprovar três protocolos, três, não, quatro. Um com a Associação 

Recreativa e Cultural de Loureiro, estamos a falar da beneficiação da sua sede, para quem não 

sabe o que é estamos a falar é da Quinta do Barão, aquela alteração dos pisos e das janelas e 

estamos a falar de uma candidatura no valor cento e oitenta e dois mil e cinquenta e nove euros 

e cinquenta e oito cêntimos (182.059,58€), o apoio da Câmara ao movimento 

associativo/Associações Recreativa e Cultural de Loureiro é de trinta e seis mil quatrocentos e 

onze euros e noventa e um cêntimos (36.411,91€). Na questão da Banda de Música de Loureiro 

estamos a falar de apoio à Banda de Música de Loureiro na compra de instrumentos e de um 
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financiamento PRODER superior aquilo que é normal, num financiamento de 75%, daí que o 

apoio da Câmara não tenha sido 20% tenha sido diferente, estamos a falar de uma candidatura 

de cento e vinte e um mil cento e vinte euros e oitenta e dois cêntimos (121.120,82€) e estamos a 

falar de um apoio de dezoito mil cento e sessenta e oito euros e doze cêntimos (18.168,12€). Na 

sociedade Musical Harmonia Pinheirense, no Pinheiro da Bemposta, estamos a falar de uma 

candidatura para a requalificação da Sede da Banda de Musica da Sociedade Musical 

Harmonia Pinheirense, que teve uma candidatura aprovada em PRODER de duzentos mil euros 

(200.000,00€) e que tem um apoio da Câmara Municipal de quarenta mil euros (40.000,00€) 

que é hoje aprovado aqui em sede de Assembleia Municipal. A freguesia de S. Roque está a fazer 

uma obra muito interessante de requalificação daquele espaço junto à Junta de Freguesia, tem 

um investimento de candidatura aprovada de cento e quarenta e três mil novecentos e doze 

euros e vinte e oito cêntimos (143.912,28€) e tem uma comparticipação da Câmara Municipal a 

ser aprovada hoje de vinte e oito mil setecentos e oitenta e dois euros e quarenta e cinco 

cêntimos (28.782,45€). Estamos a falar de um investimento de candidaturas à ADRITEM, de três 

associações e de uma junta de freguesia que ronda os seiscentos e cinquenta mil euros 

(650.000,00€) e que o apoio da Câmara Municipal a estes quatro projetos, todos eles muito 

interessantes e todos eles muito importantes, o apoio da Câmara Municipal é de cento e vinte e 

três mil trezentos e sessenta e um euros e quarenta e cinco cêntimos (123.361,45€). Para quem 

não apoia as associações parece-me um bocadinho significativo. Muito obrigado. ======== 

 

======== Aberto o período de inscrições, não se registaram pedidos.============== 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia colocou o ponto número treze à votação, 

tendo sido deliberado por unanimidade autorizar a celebração de Contrato-programa com a 

Associação Recreativa e Cultural de Loureiro, Banda de Música de Loureiro, Sociedade 

Musical Harmonia Pinheirense e Freguesia de S. Roque, no âmbito das candidaturas 

apresentadas ao PRODER, bem como convalidar e ratificar todos os atos entretanto praticados 

e demais efeitos, assim como a autorizar a assunção de compromisso plurianual. ========= 

 

======== Ponto catorze: Protocolos de delegação de competências a celebrar com as 

Freguesias de Pinheiro da Bemposta, Loureiro, S. Roque e Macieira de Sarnes – Autorização, 

convalidação e ratificação de todos os atos entretanto praticados e demais efeitos, bem como a 

autorização de assunção de compromisso plurianual. ========================= 

 

======== Pela Câmara Municipal foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando: - As 

atribuições dos Municípios no domínio do ambiente e saneamento básico, competindo aos 

órgãos municipais o planeamento, a gestão de equipamentos e a realização de investimentos nos 

sistemas municipais de drenagem e tratamento de águas residuais urbanas (alínea l) do n.º1 do 

art.º 13º; n.º1, alínea b) do n.º1 do art.º 26º da Lei n.º159/99, de 14 de setembro; - Que o Lei n.º 
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169/99, de 18 de Setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, permite 

que as Câmaras Municipais deleguem competências suas nas Juntas de Freguesia, incluindo a 

realização de investimento constantes das Opções do Plano e do Orçamento Municipal; - Que a 

delegação de competências deve ser acompanhada da transferência dos meios necessários ao 

seu adequado exercício, num quadro de acentuada escassez financeira e obedecer a critérios e 

princípios claramente definidos e subjacentes à legislação em vigor, com as indispensáveis 

adaptações exigidas por imperativos de equidade e subsidiariedade, propõe-se: - A aprovação 

das minutas de protocolo de delegação de competências a celebrar com as Freguesias de 

Pinheiro da Bemposta, Loureiro, S. Roque e Macieira de Sarnes, documentos estes que ficam 

arquivados em pasta anexa ao livro de atas; - Que os encargos e despesa resultantes dos 

mesmos sejam imputados como custo ao exercício de 2012, possuindo compromisso de fundo 

disponível números 558/13; 559/13; 560/13 e 561/13, respetivamente, conforme estabelece a Lei 

n.º8/2012, de 21 de Fevereiro e Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho; - Que se autorize 

desde já a outorga dos Protocolos e respetiva produção de efeitos, com as entidades em apreço; 

- Que a mesma seja submetida à Assembleia Municipal para efeitos de autorização, 

convalidação e ratificação de todos os atos entretanto praticados e demais efeitos, bem como 

autorização de compromisso plurianual, para efeitos do art.º 6º da LCPA.” ============ 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos. =================== 

 

======== Muito obrigado, Senhor Presidente. Basicamente, até pegando na intervenção de 

hoje do Senhor Deputado Bruno Aragão que falou nos setecentos quilómetros de rede viária no 

Município de Oliveira de Azeméis. Aqui está também um contributo de colaboração em parceria 

sempre com as juntas de freguesia para resolver problemas da nossa extensíssima rede viária e, 

rede viária, que não está nas melhores condições e portanto, não vale a pena estarmos aqui a 

dizer que temos estradas excelentes, que não temos, temos muitos buracos que temos de os 

tapar, mas temos também que ter condições económico-financeiras para o poder fazer, como 

também hoje já percebemos, não aumentado a dívida e cumprindo com os nossos compromissos. 

Estamos a falar de um conjunto significativo de pavimentações, de vinte mil euros (20.000,00€) 

na Freguesia de Pinheiro da Bemposta, de vinte mil euros (20.000,00€) na Freguesia de 

Loureiro, de cinco mil euros (5.000,00€) na Freguesia de S. Roque e de vinte e cinco mil euros 

(25.000,00€) na Freguesia de Macieira de Sarnes, portanto os protocolos são explicativos dizem 

os nomes das ruas onde são feitas as intervenções. Permitam-me só fazer uma referência, 

porque julgo que ela é importante ser feita com o protocolo de cinco mil euros (5.000,00€) para 

a freguesia de S. Roque, porque se lerem o protocolo não está lá nenhuma rua, está um conjunto 

de intervenções na rede viária e não nenhuma rua específica. Isto tem a ver com o seguinte e é 

uma situação que eu acho que vale a pena ponderarmos sobre ela para futuro, isto, basicamente 

são cinco mil euros (5.000,00€) de massa asfáltica que a junta de freguesia de S. Roque, ela 
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própria com os seus meios, com os seus funcionários com a coordenação do Presidente da Junta 

taparam um conjunto significativo de valas e buracas na freguesia de S. Roque. O que é que 

aconteceu? A Câmara Municipal deu material, ou seja até cinco mil euros (5.000,00€), foi a 

estimativa que foi feita do que é que era preciso para fazer face a um conjunto grande de 

intervenções na freguesia de S. Roque, tinha uma série de valas que estavam por tapar há muito 

tempo e o Senhor Presidente da Junta, numa visita que eu fiz a S. Roque, disponibilizou para 

dizer – eu faço o serviço, se vocês me derem o alcatrão, e eu disse – Senhor Amaro, assunto 

resolvido, o Senhor compre o alcatrão que eu pago e o Senhor faz o serviço e portanto assim foi. 

Agora, vamos ter todos de refletir um bocadinho sobre isto para saber se é bom, ou se não é 

bom, se resulta, se não resulta, sendo certo que nem todas as juntas de Freguesia, também 

convém dizer, têm condições para fazer esse trabalho, há juntas mais bem equipadas do que 

outras e portanto o que eu queria aqui dar nota é esta originalidade neste procedimento, eu na 

minha opinião acho que correu bem, mas naturalmente se for entendido para futuro que se 

possa fazer com outras juntas de freguesia dentro das nossas disponibilidades financeiras, nós 

vamos fazer. Desculpem só ter dado esta nota porque as pessoas podiam dizer, então mas os 

cinco mil euros (5.000,00€) foram para quê? Foram para tapar um conjunto, como disse, de 

valas e buracos e eram muitos, que existiam na freguesia de S. Roque como há outros noutros 

sítios mas a opção foi esta. ========================================= 

 

======== Aberto o período de inscrições, registou-se o pedido de inscrição do Senhor 

Amaro Simões. ================================================ 

 

======== O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal concedeu o uso da 

palavra ao Senhor Amaro Simões, Presidente da Junta de Freguesia de S. Roque. ======== 

 

======== Boa noite. Já vai a noite um bocado adiantada, portanto vou ver se não demoro. 

Senhor Presidente, Senhores Secretários, Senhor Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, 

colegas, público, funcionários, particularmente aos Santiaguenses e muito particularmente ao 

Carlos Silva os meus parabéns pelo acolhimento que nos foi proporcionado. Senhor Presidente 

eu não me sinto muito confortável com este protocolo, no entanto, ele foi pedido por mim e eu 

tenho que o assumir. Só que, como isto demorou bastante a ser protocolado, nós não fizemos a 

despesa dos cinco mil euros (5.000,00€) em 2012. Eu estou aqui com algum receio, porque gato 

escaldado de água fria tem medo, e como tenho tido muitos problemas com os protocolos, eu 

estou perfeitamente de acordo com o espirito deste protocolo. Com a letra? Enfim, penso que 

vamos ter de ser chamados aqui a retificar algumas coisas a fazer algumas adendas porque há 

aqui alguma coisa, quando nos dizem aqui - no ano económico 2012, se disse-se no ano 2012 e 

seguintes como tem no outro protocolo anterior, agora só 2012. Até porque não tinha a certeza 

que este protocolo ia ser assinado, nós metemos as faturas no protocolo de colaboração 

financeira, portanto nós não vamos ter faturas para justificar estes procedimentos. De qualquer 
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forma, concordo com o espirito do protocolo, fomos nós que o pedimos desesperados porque há 

anos que tínhamos lá valas para tapar. E uma coisa são os buracos normais do dia-a-dia, das 

intempéries, outra coisa são que as pessoas não se conformavam foram valas que foram abertas 

por requisições de água e saneamento, as pessoas pagaram na devida altura para lhes fazerem 

os prolongamentos da rede para a água e depois ficaram ali e as pessoas revoltavam-se, 

portanto nós quisemos salvaguardar esta situação. Obrigado por ter colaborado, mas com 

certeza que vamos ser chamados a fazer alguma retificação neste sentido. Muito obrigado. Boa 

tarde a todos e muitas felicidades. ===================================== 

 

======== Para dar resposta à intervenção anterior, o Senhor Presidente da Assembleia 

concedeu o uso da palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, para prestar 

esclarecimentos. =============================================== 

 

======== Eu registo as palavras do Senhor Amaro, mas ainda bem que está ali o Dr. 

Figueiredo Faria que ouviu e portanto já está a partir deste momento mandatado para resolver 

a situação se for preciso resolver, mas acho que não vai haver grandes problemas para 

ultrapassar a situação mas fica indireto responsável por resolver o problema. Muito obrigado 

Senhor Presidente. ============================================== 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia colocou o ponto número catorze à votação, 

tendo sido deliberado por unanimidade autorizar a celebração de protocolo de delegação de 

competências com as Freguesias de Pinheiro da Bemposta, Loureiro, S. Roque e Macieira de 

Sarnes, bem como convalidar e ratificar todos os atos entretanto praticados e demais efeitos, 

assim como autorizar a assunção de compromisso plurianual. ==================== 

 

=== PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO (ARTIGO 21º DO REGIMENTO) === 

 

======== Aberto o período de inscrições, registaram-se os pedidos de inscrição dos 

Senhores Albertino Bastos, Carlos Resende, Leonel Martins, Adriano Duarte e José António 

Pereira. ==================================================== 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra ao Senhor ao 

Senhor Albertino Bastos, residente na freguesia de Santiago de Riba-Ul. ============== 

 

======== Muito boa noite. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhores 

Secretários, Senhor Presidente da Câmara, ilustres Vereadores, Senhores Deputados, 

Santiaguenses, Senhor Presidente da Junta obrigado pelo seu convite e é por isso que eu cá 

estou e para tratar de alguns assuntos. Antes de mais tenho de pedir desculpas, porque eu estou 

bastante doente. Mas começo por enaltecer a obra que Vossa Excelência Senhor Presidente da 
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Câmara tem feito em Oliveira de Azeméis, há sempre os descrentes mas eu como oliveirense 

estou muito satisfeito por aquilo que tem realizado no nosso concelho. De igual modo, este meu 

agradecimento é também extensivo à Junta de Freguesia de Santiago que nunca se fez tanta 

coisa em Santiago como agora e vê-se por este aspeto parece que estamos no Coliseu do Porto, 

noutros tempos vínhamos para aqui tremer de frio e não tínhamos estas condições. As limpezas 

das ruas, falo por exemplo pelo meu lugar, que em frente à minha casa nunca foi limpa no 

“tempo da outra senhora” a não ser uma vez que já havia lá sardões, isto é autentico, não estou 

a mentir e eu chamei lá o Correio de Azeméis para vir fotografar, eu e uma pessoa amiga 

começamos nós a limpar aquilo, veio-o o Correio de Azeméis, mas ao outro dia o Senhor 

Presidente da Junta de então mandou limpar, portanto muito obrigado Senhor Presidente da 

Junta por aquilo que tem feito no meu lugar e simultaneamente na freguesia. Tenho mais uns 

assuntos para tratar também. Senhor Presidente, acerca do Polo Universitário foi realmente 

uma grande obra que veio para o nosso concelho, eu tenho quase a certeza que o Polo 

Universitário deve ter sido tentado desviar-se para outros lados como nos têm roubado muitas 

coisas, a Vossa Excelência se deve com certeza e até talvez aos antecessores, mas também 

gostaria de fazer um reparo, porquê o nome Cercal? Cercal fica em Cucujães. Está na Quinta 

do Comandante. O Comandante João Pais até merecia que lhe desse esse nome porque foi um 

grande santiaguense, um grande oliveirense, um homem que trouxe, na altura não havia 

topógrafos em Oliveira de Azeméis, eu lembro-me, lá está a velhice é um posto, ele arranjou um 

topografo que trouxe do Porto para fazer o projeto do alargamento da estrada no lugar do 

Outeiro. Outra coisa também que anda a dar cabo da minha saúde, é a Associação de 

Melhoramentos Pró-Outeiro. A Associação de Melhoramentos Pró-Outeiro foi a primeira 

instituição no país, eu repito, já tenho dito muitas vezes e as pessoas hão-de julgar que sou eu a 

querer pôr-me em bico de pés, mas não, fui eu por acaso o autor, foi a primeira instituição no 

país a fazer esta assistência à Terceira Idade ao domicílio, a lavar, a desinfetar os velhinhos, 

como eu já tenho dito muitas vezes, a uma criança qualquer pessoa faz isso, mas aos velhinhos 

nem todos têm, nós temos uma equipa maravilhosa que faz um serviço maravilhoso. Tivemos a 

infelicidade de querer construir um lar. Arranjamos um empreiteiro daqueles “mauzinhos”, 

apresentou-nos um orçamento de quatrocentos mil euros (400.000,00€). Nós pedimos ao banco 

Bilbao e Bizcaya, fizemos um pedido de quinhentos mil euros (500.000,00€) considerando que 

os cem mil euros (100.000,00€) seriam para equipamento do lar. O empreiteiro, fino como a 

maior parte deles, não sei se está aqui algum empreiteiro mas são todos finos, não nos disse 

muitas coisas, porque se nos dissesse a verdade do que o que estava no projeto nós nem 

tentaríamos fazer o lar, só para vos dar um exemplo: tinha lá seis janelas, são sessenta e seis, 

faltava um muro de suporte de terras, não tinha elevador, não tinha ar condicionado, resumindo 

e concluindo a obra duplicou. E se, na altura, o orçamento tivesse sido duplicado nós também 

recebíamos um subsídio da Câmara de 20% a duplicar, recebemos vinte mil contos e depois 

mais dois mil e quinhentos contos ou cinco mil contos. Portanto, neste momento, o empreiteiro 

está connosco em tribunal, está nos a penhorar tudo, nós tínhamos cerca de cem mil euros 
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(100.000,00€) nos bancos do nosso fundo de maneio que foi sempre gerido a tempo e horas, os 

fornecimentos de cada mês eram pagos até ao dia 10 do mês seguinte, agora temos que nos 

atrasar, os funcionários sempre em dia, férias, subsídio de férias. Agora, penhoraram-nos as 

contas, não temos dinheiro para pagar aos funcionários, não temos dinheiro para pagar aos 

fornecedores. E o empreiteiro não se esqueceu de nos penhorar também os carros, de nós 

penhorar parte de um subsídio que recebemos da segurança social. Amanhã se deus quiser vou 

com uma colega à segurança social ver o que é que se pode arranjar. Nós fomos contemplados 

com um subsídio, o nosso amigo Senhor Deputado que tem até um nome muito engraçado, que 

até me apetecia chamar Marco Paulo porque eu gosto muito do Marco Paulo, mas é o Marco 

António veio e concedeu-nos um subsídio e com influência da nossa Câmara, do Senhor 

Presidente e de toda a Câmara, concedeu-nos um subsídio de cento e sessenta e seis mil euros 

(166.000,00€). Eu telefonei para Aveiro e uma Dr.ª, se não estou em erro, Raquel, concedeu-nos 

um subsídio de cento e sessenta e seis mil euros (166.000,00€). Eu gostava e queria dar esses 

cento e sessenta e seis mil euros (166.000,00€) ao empreiteiro, por conta da dívida que era mais 

que justo, só que me foi dito, que não senhor, que não podia ser para o empreiteiro, que era 

para pagar ao banco. Reuni com o Diretor do banco, Dr. Manuel Gonçalves, que nos disse e 

muito bem, os Senhores fazem mal nisso, vocês têm um juro muito barato. Admitida a outra 

hipótese, falado com a Senhora Dr.ª da segurança social, - oh Senhora Dr.ª então se tem de ser 

para o banco, eu quero para o empreiteiro, a Senhora Dr.ª diz que não é para o empreiteiro que 

é para o banco, eu posso falar com o banco entrego o dinheiro ao banco, abato na conta e 

paralelamente arranjo um financiamento desse valor. E ela riu-se. Assim já podia ser. Só que 

pus o problema ao gerente do banco e ele disse: - vocês vejam se arranjam outro processo. Nós 

estamos a pagar um juro bastante barato e é um financiamento a pagar em quinze anos, que 

estamos a cumprir religiosamente a prestação juros e tudo. Agora, estamos nesta situação, 

também é uma associação, eu falo agora para o Deputado do Partido Socialista, a nossa 

associação também é uma associação que precisa do auxílio da Câmara, da ajuda da Câmara 

através da segurança social. Mais ainda, nós estamos a prestar assistência a cerca de cem 

idosos, estão nos a dar uma contribuição para quarenta e cinco, se a segurança social nos 

desse, eram quarenta e eu uma vez a chorar deram-me mais cinco, mas se a segurança social 

nos comparticipasse aí uns cem idosos nós não precisávamos de pedir dinheiro a ninguém. 

Portanto a gestão tem sido gerida quase como a Câmara, assim ao pormenor, ao tostão, não ali 

um cêntimo de despesas gerais, não há nada, aquilo ali, ensinei lá o meu pessoal, eu tinha um 

amigo em Braga que me dizia, - Senhor Albertino, as empresas têm de ser geridas e irmos ao 

pormenor do tostão, e a gente assim tem feito. Mas estou a ver que aquilo vai fechar e é pena e 

foi a primeira do país, portanto só com a ajuda valiosa da Câmara é que a gente poderá resistir. 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra ao Senhor ao 

Senhor Carlos Resende, residente na freguesia de Cucujães. ===================== 
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======== Muito boa noite. Chamo-me Carlos Resende, moro em Cucujães na Rua D. Mauro 

da Silva, nº 62. Senhor Presidente, Senhor Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, 

Senhores representantes dos Partidos aqui presentes. O que me trás aqui é uma obra que está a 

ser efetuada numa vizinha abaixo de mim e que em devido tempo recorri à Câmara para saber o 

que se estava a passar porque entretanto a obra começou a ser construída em cima de um muro 

que tem cerca de três metros de altura e vinte a trinta de comprimento e é um muro de suporte 

de terras, penso eu que terá cem, duzentos, trezentos anos, mais, não sei, sei que há documentos 

de mil oitocentos e qualquer coisa, portanto é um muro muito antigo. Enquanto a senhora foi 

fazendo os trabalhos na casa nós não nos preocupamos quando passou a pôr uma placa em 

cima do muro, diz que é meeiro ainda nem sequer discutimos isso e nem é isso que aqui me trás, 

o que aqui me trás é a perigosidade que aquilo tem e tanto perigoso era que a Câmara a 

determinada altura, quando eu entendi que aquilo ia ser grave dirigi-me à Câmara, foi-me 

facultado o projeto e com a Eng.ª Áurea, o projeto tinha n coisas. Aliás, não era para por placa, 

não era mais não sei quantos. Mas a minha preocupação era que a placa estava em cima do 

muro e está, está feito. Recorri à Câmara. Inclusivamente tem lá os tubos da água a descarregar 

para a rua, nunca se viu, eu penso que até estamos no Biafra ou noutro lado qualquer, isto é 

impossível, Entretanto eu recorri à Câmara e demonstrei com fotografias o que é aquilo era, 

como é que aquilo estava, o que é que a Senhora estava a fazer. E o Senhor Vereador Ricardo 

tem aqui por exemplo despachos e neste diz assim: “Transmita-se à denunciada, o teor do 

parecer técnico tal. Transmita-se igualmente o teor de tal parecer à técnica responsável pelo 

projeto de arquitetura, concedendo-lhe o prazo de 15 dias para dizer/fazer o que tiver por 

conveniente findo o qual serão desencadeadas diligenciadas no sentido da reposição da 

legalidade e apuramento da prestação de falsas declarações do processo”, falsas declarações 

do processo, reconhece o Senhor Vereador, Ricardo, que aqui se encontra presente. Depois, 

aquilo estava a tornar-se insuportável e eu vim à Câmara e encontrei o Senhor Presidente que 

me atendeu, muito bem, na rua, estava a sair do seu carro e, faz este despacho, “Na sequência 

do registo da fiscalização, tal e tal, notifica-se de imediato para suspender todas as obras que se 

encontra a executar até à decisão final do aditamento apresentado em 10/07, o que pretende 

licenciar as alterações introduzidas relativamente ao projeto inicial e licenciado sobre pena de 

ser ordenado o embargo das mesmas,” cancelou a obra, está aqui Senhor Presidente. E agora o 

edifício esteve parado meio ano, isto já é de Agosto e ontem apareceram as pessoas a trabalhar 

a terminar a obra. Eu dirigi-me à Câmara, o Senhor Vereador atendeu-me e até nem sabia 

muito bem o que se passa e o que é que não se passa. O que se passa é que, eu entretanto tinha 

metido no GAM um documento a contestar todas estas situações, está aqui como denuncia e eu 

não fui denunciar a senhora porque não tenho nada a ver com a casa, o meu problema é o muro 

que lá está e toda a gente pode ver. E o Senhor Vereador Ricardo deferiu licença e isto pode 

estar na iminência de uma tragédia, porquê? O muro é comprido, como já se aperceberam, tem 

muita altura, portanto aquilo segura toneladas de terra, o Dr. Ricardo na primeira intervenção 

disse-me assim, “qualquer muro que seja de suporte de terras, tem de ser devidamente 
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licenciado.” Ora, este muro terá duzentos ou trezentos anos, não sei, se é meeiro ou não, não 

sei, o que eu sei é que por um passo de mágica, porquê? Porque é uma arquiteta que faz o 

projeto e presta falsas declarações. A Câmara, sim senhor e o Senhor Presidente foi excecional 

tenho que o dizer aqui publicamente. O que é que acontece? Rigorosamente no ponto em que o 

edifício foi cancelado, é dado ordem para avançar outra vez. Quando eu leio aqui, como vocês 

já perceberam, por falsas declarações. Portanto a Eng.ª Áurea foi ao local, tirou fotografias, 

realmente ela ficou abismada porque nada daquilo condizia com o que estava no projeto que era 

só para pôr um telhado novo. A realidade é esta, o que é que eu precisava? De alguém que se 

responsabilizasse pelo muro, foi isso que eu tentei dizer. E, não me podem acusar, eu fiz 

tentativas, gastei uma fortuna em chamadas, sempre que pude fui ter com o Senhor Presidente, 

eu não me acredito Senhor Presidente que o Senhor tenha conhecimento disto, muito 

sinceramente e pus em causa e o Senhor vai-me desculpar, mas o Senhor é responsável por esta 

situação, o Senhor disse-me que não era da formação da urbanização se calhar então está no 

lugar errado. Porque na realidade o que pode acontecer aqui é isto, imaginemos que o muro e 

está lá a prova provada, é que tem chovido muito, é evidente que o tempo que tem estado agora 

também é um bocado anormal, mas está lá marcado no terreno e é um terreno ainda bastante 

grande, a água acumulou ali e a água quando se faz um muro devidamente licenciado, como 

disse o Senhor Vereador, faz-se uns furos, faz-se com cimento como deve ser para ficar com 

capacidade para aguentar. Aquele muro é um muro antigo, tem infiltrações, sai água. Tem lá 

videiras com cem anos. Eu não consigo perceber, mais quando lá foi e já expliquei e o Senhor 

tem de explicar aos presentes porque isto é incrível. Quando os fiscais lá foram, fotografaram a 

norte, a sul e a poente e a nascente, nada. Portanto isto é uma aldrabice. Deus parece que 

marcou bolas com a mão e isto foi um passe de mágica. Senhor Presidente, não acredito e o 

Senhor sabe as expectativas que tive o cuidado de lhe dizer, não acredito que o Senhor tenha 

conhecimento de uma coisa destas. Aquilo que eu lhe peço aqui hoje publicamente é que o 

Senhor se puder amanhã eu venho busca-lo num carro se o Senhor confiar em mim e levo-o lá, 

eu sei que o Senhor é uma pessoa sobrecarregadíssima de trabalho e tem provas dadas. Mas o 

que se passa nisto é assim Senhor Presidente, é preciso evitar aqui se isto cair abaixo vai votar 

a casa abaixo à senhora e mais invadiu uma propriedade inclusivamente há uma queixa na 

Guarda. Na realidade Senhor Presidente, eu não estou no Sobral, nem estou no Beato, nem 

estou na miséria, estou em Cucujães num concelho civilizado de Oliveira de Azeméis que tem 

dado provas disso. Mas na realidade isto é mau de mais, alguém lá dentro, eu não me acredito 

que o Senhor Vereador tenha assinado a licença, sinceramente. Tem tubos de água a 

descarregar, eu não posso entrar em casa porque estão a descarregar na rua. O Presidente 

estava aí, ele já foi embora, é um homem que passa lá. Há outra coisa, o edifício, a senhora fez 

asneiras e, podiam-lhe ter cortado a frente, toda a gente tem a rua alinhada e ela tem quase um 

metro, os carros não passam lá, não circulam. Outro pedido era este, a rua está muito 

movimentada, passam camiões e camiões com bastante tonelagem da Paviazeméis e outros dos 

transportes Transdev e do Inácio, pedia-lhe em nome daquelas pessoas que lá vivem que se fosse 
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possível de fazer um sentido único em termos de subir, porque já lá em cima não se pode 

circular e isso um dia vai ser uma tragédia porque os camiões circulam a grande velocidade e 

as pessoas estão chateadas. Senhor Presidente, apelo mais uma vez à sua generosidade, por 

favor venha ver o que lá está, não me acredito, é que a obra está a prosseguir e aquilo vai dar 

em tragédia Senhor Presidente. Depois ninguém diga que eu que não disse. ============ 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra ao Senhor ao 

Senhor Prof. Leonel Martins, residente na freguesia de Oliveira de Azeméis. ============ 

 

======== Boa noite, a todos os presentes. São só três ou quatro assuntos soltos. Todos nós 

temos um ciclo de vida e todas as coisas têm o seu ciclo de vida e uma delas é o que se passa 

com as árvores, as árvores crescem e chegam a uma determinada altura infelizmente morrem e 

foi o que se passou com as árvores na Feira dos Onze. As árvores na Feira dos Onze, 

(orientando pelas palavras ditas por um técnico e toda gente confiou e confia no que disse o 

técnico), portanto grande parte das árvores estavam doentes, havia algumas que ainda estavam 

sãs, na altura que houve a reunião, eu propus que algumas fossem podadas de forma a ficarem 

com a copa mais baixa, no entanto, o senhor técnico que esta lá assegurou que as árvores, 

embora se pudesse fazer esse trabalho, a breve prazo acabariam por cair portanto a solução 

seria realmente o derrube. Creio que toda a gente concordou com o abate. Mas recentemente 

tem vindo num dos jornais da terra uns artigos de alguém, que eu respeito, conheço há muitos 

anos, respeito, mas de alguém que nas horas podia intervir e que gosta muito depois de fazer os 

comentários e tem feito comentários depreciativos. Eu acho que a Câmara devia tomar uma 

posição e esclarecer as pessoas do real estado em que estavam as árvores. Porque o facto de eu 

andar na rua e as pessoas me conhecerem de à longa data, há pessoa que se dirigem a mim e 

fazem comentários aborrecidos um pouco influenciados pelo que vem no jornal, portanto eu 

apelava que a Câmara elucidasse corretamente. E por outro lado, também já que as árvores 

foram abaixo e que foram apresentadas várias propostas, eu acho que devia-se 

independentemento do que se vai lá fazer em termos de espaço, um espaço também de lazer com 

atividades talvez de carater físico que se apostasse realmente na vertente espaço verde, que se 

recuperassem as árvores, que se colocassem muitas árvores e por favor não coloquem, o CDS 

vai-me desculpar, mas por favor não ponham em prática a proposta do CDS de colocar naquele 

espaço uma zona radical, isso então mais valia deixar ficar lá as árvores, sinceramente. Um 

outro ponto, se me permitem é o seguinte, nós estamos para aí a quatro meses das festas da La-

Salette, parece que é muito tempo mas o tempo voa, ainda parece que os senhores ontem foram 

eleitos e já lá vão quatro anos e eu acho que era interessante até às festas concluírem o projeto 

do Calvário e não deixarem aquilo a meio já que iniciaram, um bocadinho de boa vontade e 

tentarem até às festas. E agora uma outra coisa, também uma outra sugestão que tem a ver com 

o “Azeméis é Desporto”, eu não ponho em causa, eu reconheço que têm realizado muitas 

atividades, mas curiosamente esqueceram-se de uma atividade, uma atividade que movimentava 
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todos os domingos no verão dezenas de pessoas, uma atividade que não custava absolutamente 

nada à Câmara e inclusivamente eu cheguei a oferecer-me para fazer essa atividade, que era - 

os chamados domingos desportivos, realizaram-se anos seguidos, começou no tempo do filho do 

Senhor Ramiro, o meu colega, o Rosa, o Jorge, foram anos seguidos, anos, anos, anos, depois 

que entrou o executivo fez-se um ano e depois nunca mais, eu acho que pelo menos este ano 

para acabar em beleza digamos assim, acho que não seria difícil estabelecer protocolos com o 

Ginásio de Azeméis e pelo menos este ano acabar em beleza. Outra coisa que eu já falei é o 

seguinte, é o que se passa no cemitério de Oliveira de Azeméis eu acho que é um local que 

merece o mínimo de respeito, eu já uma vez falei na situação de pessoas, os carros quando há 

funerais, os carros não entram no recinto propriamente dito, portanto a “salgadeira” (digamos 

assim) é levada transportada num carrinho e há pessoas que vão de carro. Desculpem, eu esta 

semana assisti a uma senhora que foi de carro até à entrada da capela, saiu do carro, tirou um 

balde, uma vassoura, uma garrafa de lixivia e foi lavar uma campa, então a senhora não podia 

deixar o carro cá fora? Outra coisa solta, desculpem lá, eu também já falei, é na rua António 

Alegria, abaixo do Museu, embora tenha uma placa de trânsito proibido os carros passam 

sistematicamente e cada vez passam lá mais carros e agora a situação agravou-se porque abriu 

lá uma casinha da EDP e se passarem lá hão-de reparar que está lá todos os dias muita gente e 

fazem inclusivamente fila fora e passam lá carros, se calhar algum dia vai acontecer ali alguma 

coisa desagradável, se fosse possível fazer ali alguma coisa, não sei? E agora a ultima coisinha 

mesmo, é só para dizer que estava com saudades de cá vir. Adeus, boa noite. =========== 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra ao Senhor ao 

Senhor Adriano Duarte, residente na freguesia de Santiago de Riba-Ul. ============== 

 

======== Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhores Secretários, Senhor 

Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, Senhores Deputados, comunicação social, minhas 

senhoras, meus senhores. Enquanto Presidente da Assembleia de Freguesia de Santiago de 

Riba-Ul queria agradecer ao Senhor Presidente da Assembleia o facto de ter trazido até aqui 

esta Assembleia Municipal, penso não estar errado que isto nunca aconteceu e tal como disse o 

Senhor Presidente, o Senhor Carlos Silva, provavelmente não irá a acontecer mais, visto que 

vamos ter as alterações que já todos nós sabemos. Senhor Presidente da Câmara, todos nós 

sabemos, da conjuntura atual, das dificuldades que a Câmara tem. De qualquer forma queria 

agradecer todo o apoio que tem dado ao Executivo desta freguesia, que não sendo o apoio 

necessário acredito que seja o apoio possível, mas de facto é escasso e já sabemos o porquê. Isto 

leva-me a aproveitar esta oportunidade para deixar aqui uma palavra de grande apreço e de 

admiração pelo trabalho que esta Junta tem feito, pela forma que tem gerido com rigor esta 

Junta de Freguesia. O Senhor Presidente, o Senhor Carlos Silva e o restante Executivo quando 

tomaram posse encontraram esta freguesia numa situação muito complicada, muito difícil, com 

uma situação financeira mesmo muito complicada e conseguiram fazer aquilo que parecia quase 
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impossível foi realmente ultrapassar essa situação difícil, hoje a situação está controlada, a 

situação financeira da freguesia está controlada e conseguiram, o Senhor Presidente e o 

restante Executivo têm conseguido fazer obra, muita obra, com muito pouco. Eu confesso, se 

calhar porque também não conhecia assim tão bem o Carlos Silva, como o que eu pensava que 

conhecia, ele tem vindo a surpreender desde que tomou posse e ainda hoje continua a 

surpreender pela positiva, para além da inteligência que tem, a forma e o rigor que tem em gerir 

tudo aquilo em que se empenha, de facto faz, eu quase diria, autênticos milagres eu deixava aqui 

só um exemplo, alguns dos senhores já lá estiveram, já conhecem embora a obra não esteja 

finalizada, mas eu espero que quando estiver terminada a obra todos tenham oportunidade de 

ver o trabalho que está a ser feito na requalificação da Zona de Lazer, que vai ficar realmente, 

eu diria, espetacular com muitíssimos poucos recursos, o investimento que lá está a ser feito, 

qualquer pessoa se calhar vai-lhe custar a acreditar que tenha sito feito tanto com tão pouco. 

Portanto, como digo, o Carlos Silva tem-me surpreendido desde o início, desde que tomou posse 

e disse-me várias vezes em conversas que temos tido e que tivemos desde essa altura, que ia 

cortar tudo que fosse possível e tentar não perder nada. Eu dizia-lhe, isso é muito difícil. Desde 

negociar nas comunicações a serviços, inclusive assisti até a alguns fornecedores que eram 

fornecedores de fornecedores da junta e que o Presidente acabou com tudo isso e que foi 

comprar diretamente aos fornecedores. Portanto é realmente aquele exemplo de grande gestão, 

eu penso que isto se deve um pouco à experiencia que tem como gestor na vida empresarial e 

isso com certeza também lhe dá aqui uma grande experiência e aquilo que me tenho apercebido 

é que de facto ele gera esta freguesia conforme, por exemplo, eu procuro fazer nas minhas 

empresas e é realmente esse o exemplo que eu acho que qualquer politico, qualquer autarca 

realmente tem que fazer. Penso que ele não vai levar a mal, de algumas conversas que temos 

tido, eu nunca lhe disse diretamente mas eu tenho a sensação de que ele está cansada e que se 

calhar pondera fortemente abandonar a vida de autarca e eu peço-lhe, aqui, em público, que 

não abandone, que não o faça, independentemente de Santiago deixar de ser, digamos, só por si 

uma freguesia, já sabemos que vai ser agregada, não sei exatamente a onde não quero estar 

aqui a lançar nenhuma candidatura antecipada, mas que não abandone a vida de autarca, 

porque Santiago precisa de autarcas como ele, Oliveira de Azeméis precisa de autarcas como 

ele e eu diria Portugal precisa de muitos autarcas como o Carlos Silva. Falando agora para o 

Senhor Presidente da Câmara, como disse no início a conjuntura é muito difícil, mas queria 

aqui felicita-lo por duas grandes obras, que eu considero duas grandes obras, entre outras que 

está a fazer em Oliveira de Azeméis. Uma delas que é precisamente na nossa freguesia, que nos 

deixa muito contentes, que é o Polo Universitário que acredito que vem ajudar a desenvolver e 

muito esta freguesia. A outra refiro-me à nova zona industrial de Loureiro/Ul, que acho que é 

realmente um grande investimento para o nosso concelho, será uma forma e é essa com certeza 

a intenção de chamar novas empresas para o nosso concelho e também permitir aquelas que já 

cá estão poderem crescer. Mas queria-lhe fazer um pedido, Senhor Presidente, não esqueça da 

zona industrial de Santigo de Riba-Ul/Oliveira de Azeméis, que é, penso eu, que é e continuará a 



25                  28         02         2013         

 

 

 

 

                                                                              

 

1789 

ser seguramente a mais importante do concelho, e eu em tempos soube de um estudo para a 

requalificação desta zona industrial, eu peço-lhe aqui também como empresário, peço-lhe que 

não abandone esta hipótese, este estudo, porque realmente é uma necessidade, claro que 

necessidades temos muitas, esta não é única mas eu considero realmente que é uma necessidade 

e se possível a rotunda junto ao Lidl também porque há imensos acidentes, penso que todos nós 

já teremos tido, infelizmente, oportunidade se calhar de testemunhar, pelo menos grande parte 

de nós, algum acidente que se dá ali porque realmente são muitos e muitos deles com resultados 

muito complicados. No fundo era isto que tinha para dizer e já agora a requalificação daquilo 

que o Carlos Silva falou, da entrada da cidade que liga a IC2 precisamente à zona industrial, a 

Santiago, também ao centro da cidade se viesse também na mesma altura então seria ótimo. 

Confesso que realmente tenho tido algumas experiencias com fornecedores, mesmo clientes, mas 

especialmente com fornecedores que trago a visitar neste caso a Multimoto e custa-me um 

bocadinho quando saiu da IC2 e entro neste acesso à cidade e à zona industrial e que sinto-me 

até na obrigação de dar algumas explicações realmente pelas más condições que temos, para 

não falar na segurança ou na falta dela que há na zona industrial. Era só, boa noite a todos. == 

 

======== O Senhor Presidente da Assembleia concedeu o uso da palavra ao Senhor ao 

Senhor António Pereira, residente na freguesia de Santiago de Riba-Ul. ============== 

 

======== Boa noite a todos. Senhor Presidente da Assembleia, Senhor Presidente da 

Câmara, Senhor Presidente da Junta de Santiago de Riba-Ul, Santiago continua a ter homens 

grandes, Santiago está bem entregue, o Senhor é digno dos saudosos Presidentes de Junta que 

cá passaram, Benjamim Freitas e Joaquim Godinho. Agora vamos ao assunto que me traz aqui. 

Senhor Presidente da Câmara, o assunto que me traz aqui resume-se num pedido que desejava 

fazer, que é a encanação ao nosso rio, ao rio Santiago e ao rio Ul. Eu aproveitava para pegar 

nas palavras do Senhor Duarte para dizer, a requalificação de mais um rio. Eu posso fazer um 

bocado de história, eu já ando há quatro ou cinco anos a pedir apoio para o rio entre o troço da 

Ponte de Vila Cova era à Ponte Medieval, mas agora até à estação de tratamento (ETAR). Este 

rio está obstruído em muitos locais, um deles a cerca de cem metros da ponte, se ele tinha vinte 

metros de largura, há quatro anos tinha trinta, há três anos tinha quarenta, o ano passado tinha 

cinquenta e hoje se calhar tem cem num determinado sítio que a nossa Junta de Santiago de 

Riba-Ul tem conhecimento disso. Todos anos me dirijo à Câmara e a Câmara, dá-me sempre 

uma informação (são muito amáveis), - “As margens, é da responsabilidade dos proprietários, - 

o local é zona de cheias.” Nós já sabemos disso tudo. É certo, que as margens nem sempre são 

limpas como deviam de ser por todos os proprietários. Mas eu não sou fiscal nem guarda-rios, 

já houve e faziam um bom trabalho. Portanto a margem esquerda realmente precisava de uma 

limpeza, há árvores caídas, agora com este temporal de janeiro, estão a atravessar o rio um 

pouco abaixo da ETAR, onde está esta dita ilha, que os nossos autarcas de Santiago conhecem, 

acima da ponte, estão lá árvores atravessadas na margem esquerda há três, quatro anos, o que 
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faz? Formou-se aí uma ilha e a água corre encostada à margem direita que é os terrenos de 

lavradios. Nós temos lá um terreno encostado à ponte, mas eu não estou na defesa do meu 

terreno, são todos os campos que estão desde a ponte até à ETAR que serão cerca de vinte, 

trinta, quarenta metros quadrados a água entra logo que acaba a ETAR e há um grande rombo 

que fez na direção da escola, em frente à escola, quando nós erámos catraios íamos para lá 

jogar, porque era a nossa saudosa praia de lazer e a nossa piscina o nosso tanque de 

aprendizagem de natação foi ali para a nossa geração, portanto hoje é com saudades que digo 

isso. Resumindo precisa de um estudo, de uma requalificação do leito, porque o leito está 

obstruído e a água cai para o lado. Há três quatro anos eu ia á CCR-Norte pedir apoio e chegou 

cá a vir o Eng.º Constantino e uma das vezes ligou para a Câmara e veio a Eng.ª Andrea 

também, há três, quatro anos, mas o que ele disse, Senhor Pereira não podemos fazer nada 

porque isto vai mudar, vai para Coimbra e nós não vamos tomar posição nenhuma porque 

estamos em transição. Em 2011, com a colaboração da Junta de Freguesia de Santiago, 

comuniquei para a ARH-Centro, ao final de um tempo surgiu cá um técnico que analisou e deu 

na ocasião disse uma informação de boca que para aqui não importa, aqui uma intervenção no 

leito rio porque a água tem que ser desviada do leito que é para ela correr por ali, de contrario 

na margem não faz nada. Demorava a resposta, voltei a mandar para lá o ofício para ter 

resposta e a 01 de Março de 2012 deram-me a resposta e está aqui Senhor Presidente uma 

abertura, uma janela de abertura para a Câmara trabalhar, entre outras coisas só leio a parte 

final “sem prejuízo dos deveres de limpeza claramente definidos nos termos da lei, 

consideramos ainda que, da visita ao local, se confirma haver motivo para uma intervenção 

integrada num contexto alargado para reposição de cotas de combo limpeza e reposição das 

margens. Assim esta ARH do Centro vai disponibilizar-se junto do Município para a promoção 

conjunta de uma proposta de intervenção na requalificação fluvial do rio Ul”, Senhor 

Presidente era isto que eu pedia, o elo de ligação, às vezes andámos a dar tantas voltas à 

procura do caminho e ele está aqui, pedia-lhe Senhor Presidente que disponibilizasse meia hora 

num dia acompanhado por quem entender e com certeza o Carlos é homem para acompanhar, 

para ver no local porque estar nos gabinetes e ler os ofícios eu sei como é, eu sei como é - 

despacha-se. Mas no local, tenho a impressão de quem lá for possa alguma coisa fazer. E já 

agora, só mais uma, estamos prestes para eleições, se nada for feito ao menos e todos os 

Partidos políticos metam isso nos vossos cadernos de encargos, ou caderno de ação para a 

campanha que seja uma boa arma e ajudavam o local e o ambiente. Recordo-me que há dois, 

três anos também na semana que é a semana da água estive na Assembleia Municipal de 

Oliveira de Azeméis a bradar, mas bradei no zero. Espero Senhor Presidente, os bons ofícios. 

Boa noite e obrigado a todos. ======================================= 

 

======== Antes de terminar o Senhor Presidente da Mesa propôs a aprovação por minuta 

da ata relativa à presente Sessão, sendo a mesma aprovada por unanimidade. =========== 
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======== Para terminar a Sessão o Senhor Presidente da Assembleia Municipal disse: === 

 

======== Portanto só me resta agradecer a todos, principalmente ao Presidente da Junta de 

Santiago de Riba-Ul da maneira como nos recebeu e como nos tratou e um grande abraço aos 

Santiaguenses e dizer que a próxima Assembleia Municipal dentro deste espirito que se tem 

vindo a fazer será em Nogueira do Cravo. Muito obrigado. ====================== 

 

======== E não havendo outros assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal declarou encerrada a Sessão, eram vinte e três horas, da qual para constar se lavrou 

a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos elementos constituintes da 

Mesa. ===================================================== 


