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======== ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA 

DE AZEMEIS REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2014: Aos vinte dias do mês de 

março do ano dois mil e catorze, nesta cidade de Oliveira de Azeméis e sala de reuniões, no 

edifício da Câmara Municipal (antigo liceu) sito à Rua António Alegria, n.º 184, reuniu 

ordinariamente, o Executivo Municipal, sob a Presidência do Senhor Dr. Hermínio José Sobral 

de Loureiro Gonçalves, Presidente do mesmo, encontrando-se presentes os seguintes 

Vereadores: Vereador Dr. António Isidro Marques Figueiredo, Dra. Gracinda Rosa Moreira 

de Pinho Leal, Dr. Ricardo Jorge de Pinho Tavares, Dr. Pedro João Alves de Carneiro 

Marques, Eng.º Joaquim Jorge Ferreira, Hélder Martinho Valente Simões, Dra. Ana Maria 

de Jesus Silva e Dr. Manuel Alberto Marques Dias Pereira. ===================== 

 

======== Secretariou a presente reunião, a Secretária do Executivo Maria Isabel dos Santos 

Miranda Bastos. =============================================== 

 

======== Depois de todos terem ocupado os seus lugares, o Senhor Presidente declarou 

aberta a reunião, eram 9h e 40m. ===================================== 

 

 

============== PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ================ 

 

======== Dando início à reunião o Senhor Presidente concedeu o uso da palavra ao 

Vereador Dr. Manuel Alberto que disse: Bom dia a todos. Senhor Presidente, algumas notas. 

Uma delas tem a ver com a questão que já foi colocada aqui, o Senhor Presidente ficou 

naturalmente de ver a programação da marcação das ruas que foram executadas em Agosto. 

Continuamos exatamente na mesma situação, era saber até porque constitui perigo para quem 

circula nas ruas, quer para os peões, quer para os automobilistas, saber exatamente quando é 

que temos as ruas marcadas. Há um conjunto de pessoas que já fizeram chegar reclamações, 

quer peões, quer automobilistas, porque de facto esta é uma situação que se prolonga há muito 

tempo. Mas ainda prolonga-se ainda há mais tempo, Senhor Presidente, e essa era uma situação 

que eu gostaria de saber em que pé é que está, é a marcação da Via do Nordeste e que na altura, 

acerca de quatro anos sensivelmente, o Senhor Presidente, em fase de execução da A32, referiu 

que depois da execução das obras iria fazer um levantamento, iria proceder à sua remarcação e 

até ao momento temos a situação cada vez mais grave, com algumas zonas com falta de 

iluminação e com falta de marcação. Era só saber se está previsto, quando é que está previsto e 

como é que vai ser este processo de marcação da Via do Nordeste. Falando da Via do Nordeste, 

já agora se está previsto algum prolongamento da Via do Nordeste, como é que está este 

processo, nós estamos numa fase evidente de transição de aplicação de fundos comunitários que 

estão no Quadro Comunitário, esta via só pode ser executada obviamente com ajuda de fundos 
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comunitários em princípio, saber se está previsto alguma obra de conclusão e em que medida é 

que nós podemos contar com a conclusão daquela via. Um outro aspeto que gostaria de colocar 

ao Senhor Presidente tem a ver com a construção de uma esplanada na via pedonal, uma rua 

que é importante sob o ponto de vista da cidade, portanto, é uma via que em termos da cultura 

histórica tem para todos um sentido que é importante e de facto gostaríamos de saber se a 

esplanada que surgiu em frente ao antigo Art Club, não me recordo agora do nome do café, é 

uma parte daquilo que é a recuperação do nosso urbanismo, portanto, na execução de algo que 

nós queremos para a nossa cidade. De facto aquela esplanada sob o ponto de vista estético não 

faz qualquer sentido, estou a falar do meu ponto de vista também, não faz sentido do ponto de 

vista de segurança, porque se nós quisermos fazer passar um carro de bombeiros ou um tanque 

de água para fazer apoio a um incêndio que existe naquela zona, é um obstáculo claro, sob o 

ponto de vista de segurança é um problema. E de facto é uma questão que em termos turísticos 

acho que não faz qualquer sentido, pode ser importante para o espaço em termos individuais, de 

quem explora o espaço, mesmo assim eu tenho as minhas dúvidas, mas nem sequer vou 

considerar isso, porque é um aspeto que tem a ver com o privado que propôs provavelmente e já 

agora saber o licenciamento e em que moldes foi feito daquela esplanada. Uma coisa é uma 

esplanada que pode ser facilmente amovível e outra coisa é uma esplanada que parece 

aparentemente que é fixa durante todo o ano, portanto, ficará ali permanentemente. A 

contrastar com esta situação de urbanismo queria salientar um prémio que foi atribuído pelo 

Instituto de Habitação (IRU) que atribuiu ao Arq. André Tavares, Cesarense, um prémio 

relativo a um restauro de uma habitação. É sempre bom salientarmos aspetos positivos, embora 

nós também não possamos esquecer que há aspetos negativos que têm que ser também 

discutidos e tratados. Senhor Presidente, eram estes os pontos que eu tinha para colocar nesta 

reunião. Seguidamente o Senhor Presidente concedeu o uso da palavra ao Vereador Dr. Pedro 

Marques que fez a seguinte intervenção: Bom dia a todos. Fazer referência a algumas 

iniciativas que aconteceram e que merecem esse registo. Começaria por salientar o X 

aniversário do Futsal Azeméis, ou seja, uma década é sempre uma década, excelente trabalho 

levado a cabo por este clube, conseguiu o seu espaço de respeitabilidade no nosso panorama 

desportivo, portanto, nesta década de trabalho em prol do desporto. Depois começa a ser 

também uma questão habitual aqui na reunião de Câmara e não só, o Ossela continua-nos a 

trazer grandes feitos no âmbito do futsal, neste caso foram campeões distritais de juniores 

femininos e campeões interdistritais de juniores masculinos, bem como a equipa sénior feminina 

foi vencedora da taça de futsal do distrito de Aveiro. Recordo que o Ossela é o único clube 

português que tem três escalões nas taças em Portugal, portanto, é um feito único e, portanto, 

merece aqui o nosso destaque e mais uma vez acho que seria de todo conveniente nós os 

recebermos para a sua devida homenagem. Salientar que foi mais uma vez comemorado entre 

nós o Dia Mundial do Consumidor, com várias realizações, culminado depois com uma Sessão 

de Informação e Esclarecimento onde tivemos um público até bastante heterogéneo, na 

Biblioteca Municipal, onde tivemos a presença da Diretora do Tribunal Arbitral do Consumo do 
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Porto e também a Responsável pelo Gabinete de Sobre-endividamento da Deco que connosco 

tem uma parceria e que connosco tem trabalho estas matérias relacionadas com o consumo, 

referindo que 2013 foram mais de 1000 requerimentos no nosso Gabinete de Apoio ao 

Consumidor, na Loja 28 do Mercado Municipal. Tivemos uma taxa de sucesso bastante elevada, 

tivemos 32 processos encaminhados para o Tribunal Arbitral e temos também tido, no que diz 

respeito aos conflitos de mediação, algum sucesso. Esta cooperação com a Deco bem como com 

a SCAP tem-nos trazido de facto muita utilidade para os nossos concidadãos que recorrem a 

estes serviços. Depois salientar que decorreu dentro do esperado, de facto o nosso concelho é 

um concelho solidário, que se uniu na causa da Liga Portuguesa contra o Cancro e fruto das 

inscrições no valor de € 3 conseguimos chegar à quantia de € 985 para apoiar esta importante 

Liga Portuguesa. Por último destacar a boa adesão, a boa organização, na promoção do que 

melhor temos no nosso concelho na Bolsa de Turismo de Lisboa, que decorreu a meu ver muito 

bem, tivemos a ajuda das forças vivas do nosso concelho, desde os grupos musicais, culturais, 

gastronómicos, passando também por promover o que de bom temos a nível cultural e 

patrimonial. Fizemos um grande destaque à nossa gastronomia, ao Pão-de-Ul e Regueifa de Ul, 

todos os restantes condimentos gastronómicos; tivemos também a promoção do nosso Parque de 

La-Salette, que está claramente em franca recuperação e remodelação, sendo que neste caso, 

não só neste mas noutros, parece que de facto precisamos de fazer com que a nossa capacidade 

de informação relativamente a este equipamento que agora vai-se apresentar concretamente 

novo seja efetivamente uma realidade mais adequada. Notei isso, notei que as pessoas 

procuravam saber muito sobre o Parque de La-Salette, muito sobre este parque histórico e 

tivemos uma perplexidade no que diz respeito a essa procura de informação e de facto senti que 

precisamos de aumentar a nossa capacidade de informação, ou seja, uma das coisas que eu 

notei na BTL é que o Parque de La-Salette continuará a ser o Parque de La-Salette, continuará 

a ser o nosso ex-libris turístico e precisamos de melhorar a nossa capacidade de comunicação 

relativamente a isso, talvez diversificando essa comunicação porque nós temos tido nos últimos 

anos alguns avanços nesta área do turismo, em alguns espaços que de facto hoje são atrativos, 

mas agora temos de facto oportunidade de estar a meses de ter um parque novo, um parque 

bonito, um parque séc. XXI, um parque atualizado. Senti isso durante a feira, muitas pessoas 

que passaram por Oliveira de Azeméis, que passam por Oliveira de Azeméis, que são de 

Oliveira de Azeméis e que vivem hoje fora do nosso concelho sentem que o Parque continua a 

fazer parte da sua história, da sua identidade e provavelmente seremos nós também capazes de 

passar esse testemunho para outros que por cá ainda irão passar. Posteriormente o Senhor 

Presidente concedeu o uso da palavra ao Vereador Helder Simões, que disse: Bom dia a todos. 

Senhor Presidente, só duas questões. Uma delas até já foi bastante falada nas reuniões de 

Câmara e tem a ver com o ponto de situação do edifício do antigo Centro de Saúde. Acho que 

chega de desculpas para esta situação estar como está, seja da responsabilidade da Câmara 

Municipal, seja da ARS, seja do Ministério da Saúde, o que não faz sentido é que o novo edifício 

já tenha sido inaugurado em 2011 e, portanto, três anos depois a situação do edifício permaneça 
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tal como está sem que o mesmo possa ser objeto de intervenção por parte do município, que 

decidiu em devida altura negociar aquele espaço, negociar a aquisição e, portanto, temos um 

espaço a degradar-se e a dar um mau exemplo. Devemos fazer a nossa reabilitação urbana 

dentro daquilo que nos compete, dar o exemplo aos oliveirenses e acima de tudo pôr este 

equipamento que se pretende que seja um polo ou fórum da juventude a funcionar o quanto 

antes. Portanto, Senhor Presidente, eu acho que se a responsabilidade não é nossa nós devemos 

dar um ultimato à Direção Regional de Saúde ou ao Ministério da Saúde para clarificar esta 

situação, não sei exatamente o que é que está em causa, mas se não temos responsabilidade e se 

pagamos o que devíamos e nos comprometemos a pagar em determinada altura, fazermos um 

ultimato ao Ministério da Saúde. Os Oliveirenses e os Jovens Oliveirenses, assim o esperam, 

portanto, não os devemos fazer esperar mais. Uma outra questão que me parece muito estranha, 

Senhor Presidente, eu confesso que não consegui perceber a sua resposta a um requerimento, e 

por falar em requerimentos ainda falta resposta a dois mas continuaremos a esperar 

serenamente até que haja disponibilidade na Câmara Municipal para enviar esses dois emails 

com essas respostas, mas sobre as respostas que o Senhor Presidente já nos deu, há uma que me 

parece muito estranha e que tem a ver com os relvados sintéticos do Cesarense e do 

Carregosense. Eu não quero acreditar que aquelas obras não estão concluídas e que não 

estando concluídas estão a ser usadas indevidamente ou usadas sem estar concluídos porque 

isso seria um problema de segurança. Portanto, estranhamente estando as obras concluídas não 

percebo a disponibilidade financeira destas duas entidades para não solicitarem as verbas à 

Câmara Municipal ou se as solicitaram para a Câmara Municipal não as protocolar. Eu acho 

que estamos aqui a encapotar a dívida da Câmara Municipal ou então, Senhor Presidente, diga 

aqui que não se comprometeu e que não vai assumir qualquer pagamento sobre estes dois 

processos. Era só. Usando da palavra o Vereador Dr. Isidro Figueiredo disse: Bom dia. 

Também gostaria de deixar aqui algumas notas relativamente a alguns eventos e alguns 

acontecimentos que ocorreram. Começava pela ação que foi desenvolvida na última sexta-feira, 

na Biblioteca Municipal, orientada para o Apoio ao Associativismo no que diz respeito à 

apresentação do Programa Erasmus+ que congrega todos os antigos programas existentes no 

âmbito da mobilidade e no âmbito do apoio às várias iniciativas que podem ser desenvolvidas 

pelas associações, em particular as associações mais vocacionadas para os jovens e que contou 

com a presença do Diretor Nacional do Programa Erasmus+, o José Gonçalo Regalado, que 

apresentou para além das questões do Programa Erasmus a forma como cada uma das 

entidades deve prosseguir os passos para se registar, para fazer as respetivas candidaturas. 

Lembro que estamos a falar do novo Programa Comunitário, já entrou em vigor o novo 

Programa Comunitário que vai até 2020 e cuja abertura de candidaturas começou já e vai até 

final de abril, a 1.ª fase e depois haverá uma segunda fase ainda este ano até final de outubro. É 

uma oportunidade que a Câmara naturalmente vai apoiar, inclusivamente do ponto de vista 

interno haverá uma equipa que irá dar apoio às próprias associações que o solicitarem depois 

da manifestação do interesse, no sentido de congregarmos não só internamente esta questão do 
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apoio à realização das candidaturas, como também da parte da agência nacional a 

disponibilidade para preparar uma nova sessão mais em concreto de ajuda à formulação destas 

candidaturas que poderão resultar e resultam sempre num apoio direto às iniciativas que as 

associações desenvolvem. Permite-lhes também uma perspetiva de mobilidade ao nível europeu 

e, portanto, é uma janela de oportunidades entre tantas que se podem e devem aproveitar. 

Depois gostava de falar também de uma iniciativa que decorreu anteontem na Escola Básica e 

Secundária Ferreira de Castro, que foi as Jornadas Distritais do Parlamento Jovem que reuniu 

os jovens do Distrito de Aveiro que não só elegeram o projeto que quiseram escolher em relação 

à participação a nível nacional como também os representantes distritais para participarem no 

Parlamento Jovem. Uma iniciativa que decorreu uma vez mais em Oliveira de Azeméis, este em 

particular na Escola Básica e Secundária Ferreira de Castro que muito bem soube acolher quer 

a Senhora Deputada Dra. Carla Rodrigues, quer o Representante da Câmara Municipal, quer o 

Representante do Delegado Regional do IPJ e naturalmente todos os jovens deputados que 

participaram ativamente e que desta forma também prepararam a sua participação cívica e 

democrática na sua participação ainda que simulada do Parlamento. Depois gostava de focar 

aqui dois outros aspetos, por sinal que ocorrem hoje. Em primeiro lugar, estamos a falar do 

Prémio Mil Escolas à Escola EB1 do Brejo, que mais uma vez é distinguida ao nível de um 

concurso que abrange vinte municípios, que é a área de abrangência das Águas do Douro e 

Paiva, e que vai ser atribuído hoje à tarde, no Porto, à Escola EB1 do Brejo por uma iniciativa 

relativa à área ambiental e em particular um trabalho ambiental relacionado com o Rio Negro 

que passa um pouco abaixo da própria escola. Também hoje é atribuído o Prémio Pilar Moreno 

à Escola Básica e Secundária Soares de Basto, que é um primeiro que distingue a nível nacional 

os alunos de espanhol, que desenvolvem um trabalho a nível de espanhol. Esse prémio é 

atribuído hoje em Lisboa, às 15h e, portanto, vai estar uma delegação de alunos de espanhol da 

Escola Soares de Basto, alunos que foram distinguidos e que participaram neste projeto e a 

Câmara Municipal também colaborou disponibilizando transporte para que os alunos pudessem 

condignamente irem a esta atribuição a Lisboa, que é mais uma distinção para uma das nossas 

escolas e que eu acho que nos deve orgulhar a todos. Finalmente, gostava de dar nota a este 

Executivo de que foram efetuados testes de ambiente, tal como prometi aqui quando nos 

referimos a esta questão, à Escola JI de Alumieira que está integrada na EB1 da Alumieira, e os 

testes deram negativos, portanto, abaixo do limite máximo permitido. De qualquer maneira e 

disso já demos a devida nota à Autoridade das Condições do Trabalho, que foi a entidade que 

acompanhou este processo, que nos orientou de alguma forma neste sentido de contratarmos 

uma entidade credenciada para fazer as medições e o que resultado das medições já foi 

transmitido à Autoridade das Condições do Trabalho. Uma nota final relativamente a esta 

matéria, é que mantemos o projeto que já tínhamos inicialmente antes desta situação ter sido 

despoletada, de que vamos fazer a transferência dos alunos independentemente dos resultados 

serem os que são, portanto, ainda serem admissíveis, vamos fazer a transferência dos alunos no 

início do próximo ano escolar, podemos fazer algumas obras de adaptação na altura de 
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interrupção das aulas de maneira a que no início do próximo ano os alunos que estão no JI da 

Alumieira que funciona junto à sede da Junta de Freguesia, passem para a Escola EB1 de 

Alumieira, no centro da Alumieira, com acesso muito mais perto da própria EB2,3, naquela 

lógica de envolvimento de todos os intervenientes, desde a Junta de Freguesia, Associações de 

Pais e Câmara Municipal e criarmos aqui, digamos, uma solução mais duradoura, esperando 

que os alunos continuem a justificar a existência desta escola, como de todas as outras, porque 

como sabem temos tido alguns problemas ao nível do decréscimo de alunos, mas ainda assim 

conjugando um outro aspeto que é: a Escola EB1 conjugará com a EB2,3 na medida em que os 

alunos mais velhos deixarão de estar EB1, aliás alguns já lá estão, passarão para a EB2,3 num 

sistema integrado e devidamente gerido com a própria direção do agrupamento que está 

naturalmente de acordo com este processo. O Senhor Presidente concedeu o uso da palavra ao 

Vereador Eng.º Joaquim Jorge que disse: Muito bom dia a todos. Antes de abordar aqui 

algumas notas dizer que vejo com alguma preocupação o facto da participação do público nas 

nossas reuniões ser praticamente inexistente e julgo que a autarquia devia fazer um esforço no 

sentido de promover a participação das pessoas nas reuniões públicas e tem várias formas de o 

fazer, por exemplo, pedindo a colaboração às Juntas de Freguesia na divulgação, publicação no 

site da Câmara, outros documentos de comunicação que a Câmara utiliza com frequência. 

Agora, obviamente, que nós não podemos interpretar esta falta de adesão dos munícipes às 

reuniões da autarquia como um fator positivo, ou seja, significando esta ausência de 

participação que nada existe, tudo está bem e que as pessoas não têm nada a apresentar ao 

Executivo camarário. Nós, todos nós Membros do Executivo, temos interesse, temos vantagem 

em receber contributos da sociedade civil, ouvir os munícipes é fundamental para o exercício da 

nossa atividade e, portanto, julgo que caberá aqui à autarquia um papel importante no incentivo 

que se queira dar às populações para que elas participem neste fórum e eventualmente noutros 

fóruns, mas evidentemente que me estou a referir a este que estou diretamente ligado. Em 

relação a questões concretas, Senhor Presidente, uma delas é procurar sensibilizar o Executivo 

para um problema que julgo que já foi apresentado ao Executivo variadas vezes e que tem a ver 

com a iluminação da Travessa Presa da Cachana, acima dos prédios do Senhor Diamantino, 

muito perto de onde eu tenho o meu espaço. Julgo que fará algum sentido ter ali iluminação 

pública já que a via é pública e obviamente que aquilo à noite é muito escuro. Chamava também 

a atenção para um pormenor, isto tem a ver com o meu “umbigo, um muro na Rua Augusto 

Brandão, onde resido, um muro que ameaça ruir há vários anos. Já no mandato anterior o 

Senhor Presidente de Junta, Senhor António Silva, foi alertado para esta situação, entretanto 

não sei se a Câmara, se a Junta de Freguesia, isso é absolutamente irrelevante, fecharam a rua 

ao trânsito, obviamente que passado mais de um mês essas barreiras foram arrastadas para o 

lado, já ninguém respeita o que está lá e obviamente isso pode revestir-se em situações 

perigosas porque esse muro está a apresentar realmente uma barriga muito grande, uma 

barriga extremamente perigosa e podemos ter ali alguma chatice que podemos evitar. Eu não 

sei quem é o proprietário do muro, sei quem era o antigo proprietário, entretanto sei que a casa 
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foi alvo de leilão, sei que já foi adquirida por um familiar do Marques, que é o suíço que tem a 

fábrica de calçado, sendo certo que esta informação necessita de ser confirmada. Uma outra 

situação e esta é uma nota positiva, tem a ver com o facto do Treinador do Clube Desportivo de 

Cucujães Manuel Fonseca, Treinador de Patinagem Artística se sagrar campeão nacional de 

patinagem desta modalidade, numa versão desta modalidade que é show de precisão e, 

portanto, temos mais um Campeão Nacional a representar o nosso concelho. Uma outra nota 

que eu gostaria de deixar aqui, tem a ver com as repavimentações que foram feitas na altura das 

eleições, algumas delas estão a apresentar já um avançado estado de degradação. Senhor 

Presidente, é só deixar aqui uma nota muito simples, no sentido de nós responsabilizarmos os 

empreiteiros envolvidos nessas tarefas e exigir-lhes qualidade no serviço. Efetivamente esta 

prática, esta prática de um mau serviço, se continuar a manter nós não recorrermos a estes 

empreiteiros para fazerem este tipo de serviços, porque é manifestamente inqualificável que nós 

tenhamos asfaltamentos recentes que apresentem já más condições de transitabilidade, que não 

são de forma alguma desculpáveis com as intempéries, porque nós temos outros asfaltamentos 

que foram feitos na mesma altura e não apresentam essas condições de degradação. E, portanto, 

objetivamente nós temos que de uma vez por todas, já que pagamos e às vezes a peso do ouro 

esses asfaltamentos, temos de exigir responsabilidades, temos de exigir qualidade no trabalho 

que é prestado por esses empreiteiros. Eu continuo a achar que tenho direito, eu vou insistir 

nisto, em saber objetivamente quanto é que nós gastamos nos asfaltamentos que foram feitos 

naquele período de campanha eleitoral. Bom, mais uma questão, que só quero deixar aqui esse 

registo, tive a oportunidade de o afirmar em campanha eleitoral, tive oportunidade de o afirmar 

noutros fóruns, efetivamente na sequência dos sucessivos que fui fazendo ao Senhor Presidente 

para que me disponibilizasse o visto do Tribunal de Contas, percebi no documento que me 

apresentou que afinal o visto do Tribunal de Contas não era necessário e nós tivemos aqui 

algum desconhecimento processual e objetivamente andamos aqui algum tempo a acusar a 

morosidade do Tribunal de Contas quando efetivamente não precisávamos da decisão do 

Tribunal de Contas e estivemos aqui a esperar por um visto que afinal não era necessário e 

obviamente quando temos atrasos estes motivam alguns prejuízos para a autarquia. Uma outra 

questão que eu queria aqui colocar ao Executivo é uma mera reflexão, nós sabemos que a 

autarquia tem a obrigação de promover o desenvolvimento económico do concelho com o 

objetivo de melhorar a qualidade de vida das populações, um desenvolvimento que nós temos 

obviamente que suportar pelo respeito da sustentabilidade e conservação dos nossos recursos 

locais. Nós temos de definir, alguns investimentos que têm sido feitos no município apresentam 

essa definição, estratégicos que promovam as capacidades locais; que promovam o 

empreendedorismo, a iniciativa, a criatividade e de certa forma uma coisa que começa a valer 

no mundo empresarial que é a rebeldia intelectual, que é importantíssimo para as organizações. 

Uma estratégia que devemos concertar e que de certa forma também devíamos ir fazendo com 

outros agentes promotores do desenvolvimento económico e também com outras associações 

que são associações representativas desses agentes. A Área de Acolhimento Empresarial está a 
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ser ultimada a sul do concelho, é uma realidade que acaba por consubstanciar tudo isto que eu 

acabei de referir, mas obviamente que todos nós percebemos que temos que disseminar e 

estender esta realidade a outras zonas do concelho, onde a atividade industrial é importante, em 

alguns casos muito mais importante até do que a atividade industrial que existe a sul do 

concelho e uma necessidade de espaços industriais adequados, devidamente infraestruturados é 

também óbvio. Senhor Presidente, nós sabemos que num quadro atual como o atual, que é um 

quadro com bastantes dificuldades, com uma atividade económica muito debilitada, honra seja 

feita às empresas com forte vocação exportadora que tem segurado as pontas no nosso tecido 

económico, nós sabemos que se abre uma janela, uma janela de oportunidade para os 

municípios, para que se promovam zonas industriais devidamente infraestruturadas, zonas 

industriais a preços competitivos, que atraiam empresas, que criem postos de trabalhos, que 

criem riqueza e que alimentem os cofres da autarquia com impostos. Obviamente que nós 

percebemos que este tipo de investimento em infraestruturas produtivas fixa pessoas, dinamiza a 

economia local das freguesias onde está instalada, portanto, sabemos de toda essa realidade. 

Isto para chegar aonde? Para chegar aos Planos de Urbanização já aprovados, que devem 

merecer por parte da autarquia, temos feito essa chamada de atenção com frequência, toda a 

atenção e toda a preocupação. Nós temos os Planos de Urbanização de Nogueira do Cravo e 

Pindelo, mas sobretudo e particularmente o da Costa Má/ S. Roque, que está prestes a caducar, 

que têm de ser executados. Nós devemos dar passos definitivos no sentido de perceber se estes 

planos de urbanização vão passar do papel para uma realidade no terreno, porque podemos 

estar aqui a perder uma oportunidade para tornar este concelho mais forte, ainda mais 

competitivo sob o ponto de vista empresarial. Nós temos um quadro comunitário de apoio 

2014/2020 que poderá permitir que estes planos de urbanização sejam consequentes e, portanto, 

a minha chamada de atenção é neste sentido. E perguntar-lhe também que perspetivas podemos 

ter, que perspetivas pode ter o executivo, que perspetivas podem ter os Oliveirenses sobre a 

concretização destes planos e se está prevista algum desenvolvimento nomeadamente do plano 

de urbanização da zona industrial Costa Má/ S. Roque. Era só. Usando da palavra a Vereadora 

Dra. Gracinda Leal fez a seguinte intervenção: Bom dia a todos. Queria deixar aqui um registo 

muito positivo de algumas iniciativas que decorreram neste período. Começava por uma 

iniciativa que associou o desporto à solidariedade social e que foi levada a cabo pela 

Associação de Cicloturismo do Centro no Parque Temático Molinológico, onde houve uma 

primeira prova de BTT construindo assim a Rota do Moleiro, em que a inscrição correspondia a 

um quilo de arroz. O produto recolhido, a Associação de Cicloturismo entregou alguns quilos de 

arroz a várias instituições de solidariedade social e também a grupos informais, nomeadamente 

a Conferências Vicentinas. Também na área do social, queria partilhar aqui uma outra situação 

que ocorreu também no dia 15 de março, que foi a apresentação de um filme documentário 

sobre a Cassandra, aquela menina de Cucujães, que gerou um movimento de amigos para a 

aquisição de uma carrinha de transporte adaptada. Esse filme é um filme documentário sobre o 

dia-a-dia da Cassandra, mas que é uma forma muito importante de sensibilizar a comunidade 



                                   

                                14              20       03       2014 

 

 

  

 

 

para estas doenças neuro degenerativas que se espalham e que existem em Portugal e no 

mundo. Nesta senda também comunicar que ainda ontem a nossa GNR levou a cabo também 

uma iniciativa interessante de abertura à comunidade, nomeadamente às pessoas portadoras de 

deficiência, aos utentes da nossa Cerciaz, mas também aos utentes de uma associação de Vale 

de Cambra, alargando também às crianças, a algumas crianças e IPSS e escolas no sentido de 

lhes explicar e de lhes proporcionar uma tarde diferente no quartel da GNR. Havia várias 

iniciativas, algumas estações como eu costumo dizer, uma que era dinamizada pela equipa do 

ambiente, alertando para a preservação do nosso ambiente; depois havia outra de defesa, em 

que as crianças e os jovens podiam manusear alguns utensílios e alguns acessórios da GNR; 

havia demonstração de cães e cavalos, portanto, foi uma tarde pedagógica e de abertura 

realmente ao meio e que é interessante para que as crianças possam entender a atividade desta 

força policial de proteção. Esta atividade foi pedagógica, muito interessante e importante para 

despistar muitas vezes alguns mitos e alguns receios que as pessoas, nomeadamente as crianças, 

têm da Guarda Nacional Republicana. Também no sentido de promover cada vez mais uma 

melhoria e o trabalho em rede e a articulação dos recursos que temos, foram realizadas as II 

Jornadas Técnicas da ADRITEM relativamente à União de Freguesias de Oliveira de Azeméis, 

Santiago de Riba-Ul, Ul, Macinhata da Seixa e Madail. Também queria agora referir alguns 

acontecimentos que irão ser alvo nesta semana. Está a decorrer a nível da cultura a semana da 

leitura, de 17 a 22 de março, o tema da semana da leitura desta edição são os Oitocentos Anos 

da Língua Portuguesa e uma Homenagem aos Autores Locais, estão a decorrer nos nossos 

agrupamentos escolares e através das nossas bibliotecas escolares várias iniciativas. Nós 

também na Biblioteca Municipal vamos ter e vamos acolher amanhã, no Dia Mundial da Poesia, 

o II Encontro de Poetas de Terras de La-Salette, uma iniciativa em parceria com a Universidade 

Sénior de Oliveira de Azeméis e onde também se fará o lançamento ou a abertura do XV 

Concurso de Poesia Agostinho Gomes. Dentro ainda da Semana da Leitura, queremos fechá-la 

com chave de ouro no dia 22 de março na Estalagem do Parque de La-Salette com a 

apresentação da peça “A Missão” de Ferreira de Castro, a cargo do Centro de Iniciação 

Teatral Ester Carvalho, portanto, a partir das 21h quem quiser poderá participar e assistir a 

esse espetáculo “A Missão” que é extremamente interessante, eu já tive a oportunidade de o ver 

em Cucujães, mas será também uma boa oportunidade para todos verem a recriação desta obra 

literária do nosso escritor Ferreira de Castro. Também no Dia Mundial da Poesia, no Caracas, 

à noite, portanto, amanhã à noite, às 21h30m, teremos um espetáculo “Jazz in Poesia” com 

João Galante Fontes, que também merece a nossa assistência. No dia 28 de março, queria 

referir que iremos ter um filme “Quem é que se Importa”, que é um filme sobre 

empreendedorismo social, seguido de um debate sobre esta temática, onde iremos acolher o Dr. 

Daniel Neiva que é um grande empreendedor na área social, que nos irá divulgar o seu projeto, 

um projeto mais para as questões do daltonismo, mas que a Área Metropolitana do Porto tem 

trabalhado e vai trabalhar no sentido de ser implementado nos dezassete municípios do Porto. A 

par deste projeto teremos também a empresa Viarco que faz parceria com Loureiro e a nível a 
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local a experiência da nossa Cerciaz como instituição empreendedora na área social. É só. O 

Senhor Presidente concedeu o uso da palavra à Vereadora Dra. Ana de Jesus que disse: Duas 

ou três coisas muito rápidas. Primeiro para acrescentar duas coisas à intervenção do Dr. 

Manuel Alberto relativamente à segurança, uma das coisas urgentes e da qual já andamos a 

falar há quatro anos, espero que a tinta tenha sido encontrada, mas efetivamente há passadeiras 

em todas as freguesias completamente apagadas e já é uma questão realmente de segurança. 

Penso que nós comemoramos bem os dias sem carros, promoção do peão, mas eu acho que mais 

importante do que essas semanas comemorativas é no dia-a-dia darmos condições para que os 

peões possam andar em segurança nas estradas. O outro complemento prende-se também com a 

dita esplanada da zona pedonal, eu não chamaria àquilo uma esplanada, aquilo é claramente 

uma marquise, é um espaço fechado, é um prolongamento da área coberta do próprio café, 

portanto, aquilo nunca poderá ter sido licenciado como esplanada. Também não podia deixar de 

referir que sobre a perspetiva estética não trouxe nada de bom à nossa rua pedonal. Falando do 

Parque de La-Salette, já aqui referimos uma vez o impacto negativo que tem aquele muro 

grande que visualizamos quando passamos na variante, para uma zona verde acho que aquilo 

não está bem, poderemos tentar colmatar aquilo com umas heras que percorram o muro, 

portanto, seria importante salientar e alertar para a necessidade de irmos plantando porque 

isso vai levar algum tempo a percorrer. É só para lembrar, não é demais lembrar, a minha 

intervenção é numa perspetiva pedagógica, não numa perspetiva crítica. Por último, falando de 

muros, saber se já tem alguma coisa para nos informar sobre o muro de Bustelo. Ao longo deste 

tempo que passou também eu própria tentei perceber algumas coisas sobre zonas expropriadas, 

estradas que se constroem, o que é que fica para domínio público e o que é que fica para 

domínio privado e parece que não restam dúvidas nenhumas de que os taludes de uma estrada 

são sempre domínio público. O muro está claramente construído no talude daquela estrada, por 

isso parece-me não haver dúvidas que o muro está em espaço público e gostaria de saber o que 

o Senhor Presidente apurou sobre isso e se vai haver uma retificação no sentido de recuar o 

muro para que respeite o domínio público e que garanta aquela rua uma zona que um dia possa 

ser aproveitada também pelos peões para caminhar e com alguma segurança e não à saída da 

rua impactar logo ali num muro que está construído exatamente onde não deve. E era só. O 

Senhor Presidente prestou os seguintes esclarecimentos: Quanto à questão que foi colocada 

quer pelo Vereador Dr. Manuel Alberto, quer pela Senhora Vereadora Dra. Ana de Jesus 

relativamente à questão da marcação das ruas e em algumas circunstâncias do avivamento das 

pinturas feitas e que estão desgastadas com o tempo, nós tivemos inclusive uma reunião com o 

Senhor Comandante da GNR, o Senhor Capitão Canatário, que apresentou essa situação 

também como um problema do ponto de vista da segurança rodoviária, portanto, vem acrescer 

às vossas e nossas preocupações relativamente a essa matéria. Portanto, devemos ir fazendo 

mais pinturas, como foi dito numa primeira fase procuramos pintar as passadeiras em locais de 

grande tráfego e com maior perigosidade, pelo menos foi isso que o nosso departamento de 

trânsito assim o indicou, zona industrial, zonas escolares e vamos agora naturalmente procurar 
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fazer essa intervenção, porque o tempo aparentemente assim o vai permitir, porque é 

completamente impossível fazer marcações com condições atmosféricas adversas. Já agora, 

ainda relativamente à Via do Nordeste há um problema acrescido que é para além de todas as 

outras dificuldades a iluminação, há ali uma zona que é de nevoeiro, quando se desce de 

Pindelo para Nogueira do Cravo, é também uma situação complicada nomeadamente para 

condutores com mais idade que ficam mais atrapalhados, são dados que nos são dados pela 

GNR e, portanto, estamos a procurar resolver esse problema que não pode ser feito de um 

momento para o outro, nem em todos os sítios, mas vamos procurar resolver, assim como 

algumas questões que estão a resultar das intempéries e que ainda não estão totalmente 

resolvidas. Tivemos uma preocupação enorme e mais rápida na prioridade que elencamos, no 

acesso que ligava as freguesias de Palmaz, Pinheiro da Bemposta e Travanca, nomeadamente 

na Senhora das Flores; vamos agora intervir, não sei se já estamos, mas pelo menos foi essa a 

decisão de resolver aquela zona do Requeixo em Macinhata da Seixa, que é uma zona que 

também está cortada e que tem muito movimento e claro está estão lá as grades que se arrumam 

para o lado e pode ser perigoso, mas também não conseguimos intervir em todos os lados ao 

mesmo tempo. A questão da IV Fase da Via do Nordeste, a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional ficou até ao final do mês de março, portanto, até ao dia 31, de 

decidir quais os avisos que abria, ou seja, quais as tipologias de candidatura que abria para 

ainda esgotar verbas QREN, ou seja verbas 2007/2013. Sabemos que resultante da operação 

limpeza e resultante nomeadamente de verbas afetas a pontos específicos económicos com falta 

de contrapartida nacional, verbas que ficaram disponíveis, ainda não está apurado o valor 

certo, há uma presunção das mesmas a nível nacional e depois outra a nível dos PO’s regionais 

e ficaram até 31 de março, como eu disse, de poderem apresentar para que os municípios e não 

só os municípios se poderem candidatar. Como sabe tem duas perspetivas no que diz respeito à 

Via do Nordeste, uma é esta situação do aproveitamento do QREN em que pode ser feita 

despesa até 2015 e no Portugal 2020, no novo Quadro Comunitário de 2014/2020, naquilo que 

diz respeito às vias de comunicação, no acordo de parceria está escrito que vias rodoviárias só 

se respeitarem o conceito last mile. O conceito last mile é uma via que foi considerada em média 

uma via de 10kms que normalmente serve ou para terminar obras ou para fechar redes e 

também muito ligadas ao desenvolvimento económico. Portanto, estamos atentos, queremos 

fazê-lo, é o nosso compromisso, de todos, mas temos naturalmente de encontrar a melhor fonte 

de financiamento. Estamos a aguardar ainda a decisão QREN e a possibilidade ou não de 

podermos candidatar ao novo Quadro Comunitário de Apoio. Há uma fase, eu já dei instruções 

aos serviços, que é se dividirmos a IV fase da Via do Nordeste em sublanços, há uma fase que 

nós queríamos avançar rapidamente até porque provoca ali um estrangulamento que tem a ver 

com a rotunda do Restaurante Lindolfo e aquela via está quase feita, pelo menos sabemos para 

onde é que ela vai, o problema é onde ela entronca, na estrada Fajões/ Carregosa e depois o 

cimento até Fajões. O Senhor Presidente da Junta ainda esta semana me fez saber essa 

necessidade que é importante para a freguesia e é interessante nós concluirmos isso e, portanto, 
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vamos procurar encontrar essa solução. Quanto à questão da esplanada na rua pedonal que o 

Vereador Manuel Alberto e a Vereadora Ana de Jesus falaram, eu deixava depois para a parte 

final e para o Senhor Vice-Presidente da Câmara poder dar algumas explicações. A questão 

técnica da legalidade deixo para o Senhor Vice-presidente, mas dizer-vos que nós, e já várias 

vezes aqui à volta desta mesa falamos sobre a necessidade e o esforço que o município e os 

privados têm que ter no sentido de tornar esta zona pedonal numa zona apetecível. Aquilo que se 

diz é: devemos fazer bares, esplanadas, devemos procurar criar condições de atrair os jovens e 

fixar os jovens e, portanto, esta nossa posição insere-se claramente nessa estratégia, 

naturalmente sem procurar desvirtuar. Posso-vos dizer que a um município também chegaram 

preocupações semelhantes àquelas que os Senhores Vereadores falaram aqui hoje, mas também 

chegaram muitas outras também a tirar satisfação. Nós não conseguimos agradar a todos e nós 

temos que nos cingir ao princípio da legalidade e procurar criar dinâmica do ponto de vista 

social, que seja atrativo e que fixe os jovens na nossa cidade. Quanto à questão que o Senhor 

Vereador Pedro Marques falou, nos diversos temas que abordou, há um que me parece que é 

importante e tem a ver com a nossa participação na BTL e a questão da forma como nós 

apresentamos, ou promovemos ou distribuímos os folhetos, a promoção daquilo que nos 

distingue, ou seja, estamos a falar do Parque Temático Molinológico, no Parque de La-Salette e 

muitos outros eventos como foi a Noite Branca, o Mercado à Moda Antiga e, portanto, há uma 

coerência naquela que é a nossa comunicação do ponto de vista da distribuição desses mesmos 

folhetos, brochuras, mas eu acho que nós temos que melhorar e devemos obviamente também 

aproveitar todas as questões e ainda através dos fundos comunitários para podermos melhorar 

também essa mesma situação. Concordo com o Senhor Vereador Pedro Marques nessa matéria, 

portanto, nós melhorarmos, aqui talvez não quantitativamente mas se calhar qualitativamente. E 

o Parque de La-Salette naturalmente com a transformação que está a ter precisa de se atualizar 

do ponto de vista da informação, até pelas novas valências que vai ter. Quanto à questão 

colocada pelo Senhor Vereador Helder Simões, eu já tive uma reunião na ARS só com esse 

objetivo da questão da disponibilidade do edifício para a Câmara Municipal. Deixe-me só dizer-

lhe que para além da sua preocupação, que também é minha e que é de todos nós, há ainda uma 

situação que é chocante, é que o edifício tem lá material dentro que não serve para nada neste 

momento estando lá dentro e que podia ser muito útil a muitas IPSS’s e a muitas associações do 

concelho e da região. Eu vou reforçar, até na sequência da reunião de Câmara, citando a 

introdução deste ponto no período de antes da ordem do dia, vou reforçar junto do Senhor 

Presidente da ARS para ver se ele nos entrega a chave para podermos fazer essa intervenção. 

Há tempos tivemos lá os nossos serviços técnicos, até para irem pensado e irem já trabalhando 

na própria adaptação do edifício. Também aqui dentro da Câmara havia várias versões e nós 

optamos por uma versão minimalista, naturalmente até porque é um espaço para a juventude e 

também por questões relacionadas com os custos. Temos apresentado e feito uma candidatura à 

CCDRN relativamente a esse espaço. Quanto à outra questão que o Senhor Vereador colocou, 

usou as palavras “estranhamente” e “encapotar”, essas coisas todas, é como lhe digo, a 
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questão dos dois sintéticos não está fechada, logo que esteja terá acesso a ele. Aquilo que eu sei 

é que são espaços que estão ao serviço das crianças, dos jovens, tem uma utilização 

extraordinária, ninguém se queixa e as coisas estão lá ao serviço das populações envolventes. 

Logo que o processo esteja fechado o Senhor Vereador terá acesso a toda a informação sobre a 

matéria. Não está fechado, não está sequer encerrado um caso nem outro, logo que assim esteja 

o Senhor Vereador terá conhecimento. Quanto à questão colocada pelo Senhor Vereador 

Joaquim Jorge, à participação do público, eu não consigo Senhor Vereador, não consigo ter a 

certeza disto que vou dizer, mas eu acho que hoje é a primeira vez que não está público nas 

reuniões de Câmara públicas e o Senhor Vereador pegou logo por ser a primeira vez, ou a única 

vez que não temos público na reunião de Câmara, para dizer que nós precisávamos estimular. 

Nós estimulamos, nós diariamente, como o Senhor Vereador imagina, qualquer um de nós que 

estamos deste lado, recebemos dezenas de pessoas, recebemos centenas de emails sobre 

questões que afetam o dia-a-dia da nossa população. Pode não haver aqui uma presença física, 

mas há concerteza nos nossos gabinetes durante todo o dia, através de emails, das redes sociais. 

Mas, naturalmente que eu concordo consigo, devemos estimular a população, mas dá-me a 

impressão que foi a primeira vez que não esteve público, ou ainda não está porque pode ainda 

chegar, presente na reunião para além obviamente da comunicação social que nos acompanha 

sempre de forma tão intensa e tão positiva. Tomei boa nota da questão dos muros que o Senhor 

Vereador falou, da Travessa Presa da Cachana que é perto lá do seu estabelecimento, na zona 

das Barrocas. Quanto ao Campeão Nacional de Patinagem Artística, aliás nós temos hoje que 

aprovar aqui um apoio ao Clube Desportivo de Cucujães, eu ia falar nessa altura, mas 

estivemos reunidos com o Presidente que orgulhosamente nos deu essa informação e também 

acho que devemos aprovar aqui, se todos me acompanharam, um voto de louvor ao Miguel 

Fonseca, enquanto Campeão Nacional nesta variante da patinagem artística. Quanto às 

repavimentações, Senhor Vereador, eu já lhe disse, julgo que na última reunião, que nós já 

tínhamos acionado as garantias com os empreiteiros, nomeadamente aquilo que ficou menos 

bem para fazer essa mesma repavimentação e os nossos serviços já o fizeram, o empreiteiro já 

esteve cá e esperamos fazer isso o mais rápido possível. Quanto à questão que colocou das 

zonas industriais, já falamos várias vezes sobre isso e temos naturalmente também que 

aproveitar os instrumentos comunitários para podermos concretizar uma série de objetivos. Há 

uma questão, isso já foi na discussão do acordo de parceria e nos trabalhos que têm vindo a ser 

feitos, ainda hoje há uma reunião na Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, era à 

mesma hora desta reunião e eu não pode ir, mas fiz-me representar naquilo que diz respeito às 

questões da Região Norte. Há uma coisa que ficou decidida, é que não vai haver nenhuma Área 

de Acolhimento Empresarial financiada sem ter um plano de negócios e sem ter uma perspetiva 

de terrenos vendidos e de instalação de empresas. Há na Região Norte um conjunto significativo 

de áreas empresariais totalmente infraestruturadas feitas com terrenos à venda sem uma única 

empresa instalada, sem gerar um único posto de trabalho, sem dar nenhum retorno económico a 

essas regiões e, portanto, isso vai ser impossível de fazer nos próximos tempos, nos próximos 
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anos. Felizmente que o exemplo da Área Empresarial de Ul/Loureiro tem sido muitas vezes 

utilizado, que as obras e as infraestruturas ainda não estão concluídas e já temos empresas 

instaladas, já se criaram postos de trabalho, assinaram-se contratos de investimento, consegue-

se captar investimento estrangeiro, é um bom exemplo que eu acho que nos deve deixar todos 

satisfeitos, mas não nos deixa confortáveis naquilo que diz respeito a outras áreas, 

nomeadamente do Nordeste do concelho. O Senhor Vereador falou do visto do Tribunal de 

Contas relativamente à questão da concessão. O Senhor Vereador disse aí uma coisa que eu 

tenho que lhe dar outro tipo de informação: nós não podíamos fazer rigorosamente nada sem 

recebermos a comunicação que recebemos do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas pediu 

um conjunto significativo de esclarecimentos, posso-lhe dizer que foram resmas e resmas de 

papel, estudos e mais estudos e chegou à conclusão que chegou e foi isso que eu lhe distribuí e 

só a partir do Tribunal de Contas nos ter enviado aquela comunicação, aquele parecer, aquela 

opinião, é que nós podemos dar andamento, ou seja, um processo daquele tinha que ter a 

posição do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas analisou durante meses, pediu n 

esclarecimentos e foi-lhe fornecido tudo. Como sabe o próprio Tribunal de Contas emitiu 

recentemente pareceres relativamente às concessões que foram imediatamente contestados por 

autarcas que têm uma experiência diferente e que discordam frontalmente daquela que foi a 

postura do Tribunal de Contas. Recordo, por exemplo, o posicionamento do Senhor Presidente 

de Câmara de Matosinhos que foi radicalmente contra aquilo que o Tribunal de Contas disse, 

até porque também o Tribunal de Contas não pode generalizar porque também não há uma 

concessão igual, não pode dizer que as concessões são todas isto e aquilo, se elas são todas 

diferentes, mas essa é uma posição do Tribunal de Contas e não é isso que estamos hoje aqui a 

discutir. A Senhora Vereadora Ana de Jesus também falou na questão da esplanada da rua 

pedonal e falou na questão dos muros de Bustelo. Os muros de Bustelo ainda não tenho resposta 

definitiva para lhe dar, tenho esse compromisso e aqui falaremos sobre esse assunto, mas deixe-

me só dar-lhe esta nota, Senhora Vereadora, porque a Senhora segue isto com muita atenção e 

passa lá muitas vezes seguramente, face à estrada toda, aquela zona da rotunda dos Paulinos 

até à rotunda de Nogueira do Cravo também há lá um sítio que se calhar também me vem aqui 

perguntar porque é que está lá uma garagem encostada, aquilo também não está lá muito bem, 

se lá passar olhe para lá. Isto não serve de justificação rigorosamente para nada. Eu também já 

lhe disse aqui em reunião de Câmara que eu próprio também passei por lá e fiquei a olhar para 

aquilo e falei com o Senhor Presidente de Junta de Freguesia de S. Roque sobre aquela matéria. 

Não vamos fazer suposições, vamos deixar chegar as informações todas e depois a Senhora 

Vereadora terá acesso e cá estaremos para tomar decisões. O processo ainda não está 

concluído, naquilo que é o pedido que eu fiz na sequência aqui da nossa reunião de Câmara. O 

Senhor Presidente concedeu o uso da palavra ao Vereador Dr. Ricardo Tavares para prestar 

esclarecimentos sobre a esplanada na rua pedonal: O Senhor Presidente, acabou no fundo por 

dar a justificação do porquê do acolhimento na nossa perspetiva do espaço, claro que 

respeitando a opinião estética ou sobre a estético de cada um, já tivemos opiniões favoráveis e 
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outras desfavoráveis, respeitamos, não concordamos, achamos que não ofende o contexto 

paisagístico do espaço que até é bastante diferenciável ao longo da zona pedonal, mas não 

posso dizer mais do que respeitar as opiniões que são contrárias. Se nós queremos dinamizar a 

zona pedonal, tem que ser com o acolhimento de vários espaços diferenciados e este tem de ser 

um espaço diferenciado que pode gerar outras vivências e, portanto, acolhemos este espaço. A 

esplanada foi licenciada no cumprimento do regulamento municipal de ocupação de espaços 

públicos, não afeta ou não ocupa mais espaço do que uma esplanada aberta, portanto, o espaço 

que existia na esplanada aberta foi o espaço que foi ocupado pelo espaço fechado. Tivemos o 

cuidado de ao longo da apreciação do processo verificar que passa lá um autotanque, para 

além disso mesmo que haja outros problemas que exijam a escada de bombeiros aquela estrada 

tem duas entradas, tem uma entrada por cima e uma entrada por baixo, e facilmente desloca-se 

lá um carro de bombeiros e é possível instalar-se ali para um combate a um incêndio, tem três 

saídas, não tem qualquer problema de acessibilidade neste aspeto. Mas eu não posso deixar 

mais uma vez de registar que os Senhores Vereadores do Partido Socialista são demasiado 

zelosos em tudo o que é novo na cidade, qualquer investimento que seja na cidade, qualquer 

edificação que seja na cidade, tudo é criticável ou censurável. Eu estou aqui há nove anos com 

este pelouro do urbanismo e ainda não vi nenhum investimento ou algo que de novo pudesse ser 

instalado em Oliveira de Azeméis a solicitação vossa ou indicado por vocês para que fosse 

investido aqui em Oliveira de Azeméis. Vocês falam ao longo destes anos todos de que é preciso 

dinamizar, investir, criar condições, mas eu nunca vi nada que fosse novo aqui em Oliveira de 

Azeméis que merece da vossa parte regozijo, mas só vejo da vossa parte censura e crítica, ou é 

negociata ou é alguém que se quer instalar tipo Frango da Guia, nem é Frango da Guia é tipo 

Frango da Guia, e vocês pelo vistos devem ter aconselhado, é a tal coisa das negociatas, tudo 

merece este reparo. O que é que vocês têm contribuído para qualquer investimento ou algo de 

novo que venha para a cidade de Oliveira de Azeméis ou para o concelho? Nada. O Senhor 

Presidente concedeu novamente a palavra ao Vereador Dr. Manuel Alberto que disse: Senhor 

Presidente, eu sinto-me atingido por esta observação tão impulsiva do Senhor Vereador Dr. 

Ricardo Tavares. Estava a correr tão bem e de facto o Senhor Dr. Ricardo Tavares com tanto 

espalhafato, eu estou-me a defender porque aquilo que foi aqui dito é muito grave. O Senhor 

Presidente disse: O Senhor Vereador pediu-me para falar e eu vou dar-lhe a palavra em que 

condições? Para defender a honra? O Vereador Dr. Manuel Alberto disse: Em condições de 

esclarecer o Senhor Dr. Ricardo Tavares sobre aquilo que ele acabou de referir relativamente a 

posição dos Vereadores do Partido Socialista, da Oposição. Eu fui durante três mandatos, com 

muita honra, Vereador em representação do Partido Socialista e gostaria de dizer claramente 

ao Dr. Ricardo que infelizmente o Dr. Ricardo aproveitou este momento, é um daqueles 

momentos deprimentes, não tem razão nenhuma para falar sobre a posição dos Vereadores do 

Partido Socialista. Os Vereadores do Partido Socialista estão abertos, sempre estiveram naquilo 

que é importante para os oliveirenses, infelizmente há posições e decisões que tomaram, e o 

Senhor Dr. Ricardo é um caso que tem muita responsabilidade nessa matéria, porque tem 
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responsabilidades na área do urbanismo, e que são de facto decisões erradas. Não podemos 

estar de acordo com decisões que são completamente erradas, por exemplo: Largo do Gemini, 

nós fomos favoráveis e inclusivamente estive a responder no Tribunal de Contas num processo 

em que houve condenações sobre prática de atos que foram da responsabilidade de quem tinha 

os pelouros e na altura eu associei-me a essas decisões, desconhecendo alguns factos, é um 

facto, mas não os critiquei e não me desvinculei deles. Portanto, o Senhor Dr. Ricardo Tavares 

não tem razão naquilo que está a dizer, está a radicalizar o discurso. Eu percebo que quer 

colocar os Vereadores do Partido Socialista como se fossem agora o início dessa contratura. A 

verdade é que nós até agora temos tido razão num conjunto de aspetos. Esta esplanada, Senhor 

Dr., eu gostaria de ver o parecer dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azeméis 

relativamente à esplanada, se tiver esse relatório que eu acho que é importante tê-lo no 

processo, eu gostaria de vê-lo já agora, na próxima reunião de Câmara se quiser facultá-lo era 

importante nós consultá-lo. Não tenho nada contra o investidor, o investidor pode ter a melhor 

das intenções, aquela esplanada pode agradar a todas as pessoas, nós temos é que ter em 

relação a isto a segurança, um serviço que passa para além daquilo que é o senso comum. Eu 

acho que isso é feito com pareceres externos, com questões que estão relacionadas com a 

segurança de quem passa por ali. Agora, se toda a gente gostaria, ou a maioria, tudo bem, 

agora não vai querer que eu como cidadão goste de uma esplanada daquele tipo, eu não vou 

gostar pelo facto do Senhor Dr. achar que ela está lá bem e que deve ser assim. Agora vou-lhe 

perguntar uma coisa: o Senhor Dr. Ricardo Tavares vai recusar todas as esplanadas que 

aparecerem por esta rua abaixo, em frente aos estabelecimentos que tenha possibilidade de 

fazer uma esplanada? É que se for assim nós vamos ter aí uma série de esplanadas desse género 

e eu acho que não fica bem. Esta é a minha opinião, respeito a sua discordando dela, eu acho 

que não fica bem numa rua histórica nós termos aqueles apontamentos, mas esta é a minha 

opinião. Quanto ao resto, os Vereadores do Partido Socialista não dizem mal de tudo, dizem mal 

daquilo que os Senhores fazem mal e que tem sido seguido na prática. Não vou citar mais 

exemplos. Seguidamente o Senhor Presidente concedeu o uso da palavra ao Vereador Eng.º 

Joaquim Jorge que disse: Para o efeito de responder, porque me senti também ofendido com 

esta intervenção e também para lhe colocar algumas questões aos esclarecimentos que não 

foram completamente satisfatórios. Um deles, Senhor Presidente, começaria exatamente por 

citar a expressão que o Senhor utilizou, o Senhor aliás tem utilizado esse registo de utilizar as 

expressões utilizadas pelos diferentes Vereadores, eu não fiz nenhum aproveitamento pelo facto 

de não ter aqui ninguém do público, tanto mais que eu não sei se vem público ou se não vem. Eu 

fiz aqui uma coisa absolutamente óbvia que é procurar sensibilizar o Executivo Camarário para 

a importância de promovermos a participação dos munícipes naquilo que é a vida política no 

nosso concelho. Nessa perspetiva uma observação feita de uma forma absolutamente 

desprendida, com toda a naturalidade, foi entendida como uma crítica, aliás o Senhor é 

absolutamente sensível à crítica, não a acolhe normalmente com a serenidade como a deve 

acolher, não procura dessas críticas obter ensinamentos, aliás temos aqui um outro exemplo 
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claro disse e nessa perspetiva é absolutamente natural este tipo de intervenções que são 

intervenções que alteram e adulteram significativamente aquilo que se pretende dizer. E aquilo 

que eu procurei dizer é que efetivamente o nível de participação do público oliveirense naquilo 

que são, digamos, as reuniões públicas do Executivo é francamente má. Para mim é irrelevante 

saber se tivemos em algum momento um ou nenhum oliveirense no público, é um facto que 

tivemos várias reuniões com um único elemento do público que era sempre a mesma pessoa e 

sobre isso não há qualquer problema, conforme já veio aqui dizer não pode continuar a marcar 

presença. Mas aquilo que eu defendi foi uma coisa completamente diferente, foi a Câmara 

promover e se promove promover melhor, promover ainda mais a participação das pessoas, 

chamando-as a envolver-se nestas reuniões do Executivo, onde são decididas e discutidas coisas 

importantes para o seu futuro e para o seu quotidiano também e não no resumir, digamos, essa 

leitura, essa interpretação que fez, portanto, aos munícipes que são ouvidos nas reuniões nos 

gabinetes com os respetivos Vereadores. O Executivo somos nós e nessa perspetiva julgo que 

todos os munícipes terão contributos a dar, mas terão também informações a receber, a 

democracia aprofunda-se quando as pessoas são chamadas e envolvidas nos processos de 

discussão e decisão. O Senhor interpretou isto como um aproveitamento pelo facto de não estar 

aqui ninguém, enfim, fica aqui esse registo que para mim é absolutamente secundário. Queria só 

deixar uma nota relativamente ao Tribunal de Contas, Senhor Presidente, objetivamente o que 

eu quis dizer com isto foi um conjunto de papelada que nós fomos obrigados a mandar para o 

Tribunal de Contas, o que eu quis dizer foi uma coisa que eu já sabia há muitos meses, com um 

pequeno esforço de me manter informado, é que o visto do Tribunal de Contas não era 

necessário. O que o Senhor andou a dizer que aguardávamos o visto do Tribunal de Contas, que 

esse visto do Tribunal de Contas era fundamental para que nós avançássemos com o processo. 

Não é verdade, não era nada fundamental visto que o Tribunal de Contas não era necessário, 

porque o visto do Tribunal de Contas só é necessário quando existe investimento por parte da 

autarquia e quando esse investimento excede os trezentos mil euros. O Tribunal de Contas 

obviamente que pede um conjunto de informação na fase processual, porque depois em fase da 

auditoria poderá ser necessária e então não terá que o fazer porque já o tem disponível e poderá 

auditar com mais facilidade se aquilo que está a ser feito corresponde àquilo que era proposto 

fazer. Senhor Presidente, uma outra questão tem a ver basicamente com a resposta que me deu 

sobre os planos de urbanização. Eu fiquei sem perceber se vamos aguardar efetivamente com 

todo esse constrangimento que referiu, inclusivamente com esse conjunto de exemplos que citou 

de zonas industriais no norte do país que não tem uma única empresa instalada, eu julgo que 

não estamos a falar da realidade do nosso concelho, julgo que não estaríamos a falar dessa 

realidade se concretizássemos o plano de urbanização de Nogueira do Cravo/ Pindelo e Costa 

Má/ S. Roque, julgo que teríamos uma realidade completamente diferente, não tenho dúvidas 

sobre isso. São uma região geográfica de um concelho com uma forte implementação industrial 

e com empresas, com sabem, mal localizadas e que teríamos algum interesse em localizar 

devidamente, porque o facto de estar mal localizadas impede a competitividade dessas 
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empresas, o acesso a fundos comunitários inclusive. E, portanto, nessa perspetiva, Senhor 

Presidente, eu gostava de saber se realmente por parte do município existe alguma vontade e 

alguma disponibilidade para investir nesta zona industrial cujo plano de urbanização está a 

caducar e a sua premência em discutirmos em primeiro lugar este caso, com o objetivo de 

perceber se até de uma forma faseada, reconheço essa possibilidade, nós virmos a fazer. Era 

essa a resposta que eu queria ouvir da parte do Senhor Presidente e não, digamos, resumir essa 

resposta ao que poderá vir a acontecer ou não no próximo quadro comunitário de apoio. Bom, 

sobre esta intervenção, só para terminar, não vou utilizar o mesmo tipo de abordagem que o 

Senhor Vereador utilizou, porque isso é claramente desvirtuar aquilo que é a nossa função 

dentro deste Executivo. Eu também sou Membro deste Executivo há vários anos, sou mais antigo 

em termos de exercício de vereação, porque em 1993 já era Vereador deste Executivo, com 

muita honra também, e obviamente a única coisa que eu lhe quero dizer é que claramente aquilo 

que nós vamos deixar é completamente diferente daquilo que o Senhor Vereador vai deixar e 

ainda bem que assim é, porque o legado que o Senhor Vereador vai deixar deste Executivo é um 

legado com o qual nós discordamos e com o qual nós combatemos. Era só isto que eu lhe queria 

dizer. E, portanto, objetivamente essa tentativa que tem vindo a ser feita de classificar os 

Vereadores do Partido Socialista como um bando de malfeitores, eu só lhe quero dizer que a 

única coisa que nós somos é rigorosos e responsáveis. É só isso. O Senhor Presidente disse: 

Senhor Vereador, dar-lhe nota do seguinte: quanto à questão do Tribunal de Contas falaremos 

na próxima reunião, dar-lhe-ei a explicação legal que contraria aquilo que o Senhor acabou de 

dizer, não vou estar a perder tempo. Precisámos que o Tribunal de Contas interviesse no 

processo e dizer aquilo que disse ou dizer outra coisa. O processo não podia andar sem o visto 

do Tribunal de Contas. O Vereador Eng.º Joaquim Jorge disse: Também se quiser falar verdade, 

também terá que dizer, terá que concordar, que não me ouviu aqui dizer que não era preciso a 

apreciação do Tribunal de Contas. O visto de Tribunal de Contas, o Senhor Presidente disse 

repetidas vezes de que era necessário e que estávamos a aguardar, mas não é necessário o visto 

do Tribunal de Contas. O Senhor Presidente disse: é imprescindível o visto do Tribunal de 

Contas, é condição. Senhor Vereador, o que eu lhe estou a dizer é factual. E já agora para lhe 

dizer que a nossa postura relativamente à questão do público estar presente nas nossas reuniões 

de Câmara, só lhe vou contar este episódio: houve uma reunião pública que não foi numa 

quinta-feira de manhã, mas que foi numa quinta-feira à tarde, porque houve necessidade de 

alterar as agendas e foi feito um telefonema para o jornal Correio de Azeméis a ver se ainda 

podia ser divulgado o facto de a reunião não ser de manhã mas à tarde, não foi possível e, no 

entanto, a reunião teve bastante público. O Senhor Presidente concedeu novamente a palavra ao 

Vereador Dr. Ricardo Tavares que fez a seguinte intervenção: Senhor Presidente, eu ainda 

relativamente à questão da esplanada mantenho tudo o que disse, espero não ter sido ofensivo 

relativamente à posição que eu acho que o Partido Socialista tem tomado, que é a que eu acho e 

se ofendi penitencio-me por isso. Eu só tenho de referir aqui a preocupação do Vereador 

Joaquim Jorge relativamente à participação do público porque permanentemente intitula-se e as 
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posições do Partido Socialista como rigorosas e responsáveis e só queria que refletisse nisto: 

qual a autoridade ou exemplo que pode dar relativamente a esta questão se ainda há bem pouco 

tempo numa sessão da Assembleia Municipal incentivou o abandono de todos os Membros 

Autárquicos eleitos pela população para participar num Órgão Autárquico? O Senhor foi o 

primeiro a incentivar o abandono, como é que o Senhor pode exigir a participação do público 

numa reunião de um Órgão Autárquico quando o Senhor é o primeiro a não respeitar um órgão 

autárquico? Peço que reflita sobre essa matéria com o rigor e a responsabilidade que afirma 

que tem relativamente aos assuntos. O Senhor Presidente concedeu o uso da palavra ao 

Vereador Eng.º Joaquim Jorge que disse: Só para rematar este assunto muito rapidamente, 

porque o objetivo que se está aqui a procurar obviamente que eu não vou alimentar. Eu só lhe 

vou dizer uma coisa Senhor Vereador, já lhe disse muitas vezes mas o Senhor tem uma 

dificuldade de aprendizagem que é assustadora. Eu já ouvi naquele fórum insultos lamentáveis 

por parte de V. Exas. em relação a intervenções de deputados, alguns deles chegando ao uso e 

ao recurso ao calão. O Senhor Presidente interveio da seguinte forma: Senhor Vereador 

Joaquim Jorge, peço-lhe imensa desculpa, não leve a mal, mas o Senhor agora acabou de dizer, 

está gravado e eu tomei nota, o Senhor diz as coisas de uma forma que acha que não fere as 

pessoas. O Senhor acabou de dizer ao Senhor Vereador Ricardo Tavares, na cara dele disse 

assim e passo a citar “o Senhor tem uma dificuldade de aprendizagem notável”, o Senhor acha 

normal, acha que é simpático da sua parte estar a dizer isso a um representante da Câmara 

Municipal. O Senhor a seguir disse que eu tinha uma inteligência bacoca, o Senhor pensa que 

pode dizer o que lhe apetece e que ninguém lhe pode dizer nada. O Vereador Eng.º Joaquim 

Jorge disse: o Senhor sabe que isto só aconteceu porque em consequência de um pedido seu ao 

Senhor Vereador para responder concretamente a interpelações naturais dos Vereadores do 

Partido Socialista, o Senhor Vereador resolve fazer este exercício. Senhor Presidente de 

Câmara, o que eu lhe estou a dizer é que não fomos nós que conduzimos as nossas intervenções 

para chegarmos até aqui, foi o Senhor Vereador que fez uma intervenção dizendo que na 

sequência da apreciação que nós fizemos sobre um investimento que foi feito na rua pedonal 

questionamos a qualidade dessa intervenção. Temos o direito de o fazer, aliás acabaram por 

dizer que até havia pessoas que concordavam com o que estava feito e pessoas que já tinham 

manifestado a sua discordância. O Senhor Vereador aproveitou esse facto para dizer que o 

Partido Socialista está contra tudo, não se lembra do Parque do Cercal, da Área de acolhimento 

Empresarial. É claro que nós estamos de acordo com as Vias do Nordeste, mas é com as Vias do 

Nordeste concluídas; estamos de acordo com as Vias Estruturantes, mas é com as Vias 

Estruturantes concluídas; estamos de acordo com a Estalagem de S. Miguel, mas é com a 

Estalagem de S. Miguel concluída; estamos de acordo com os estaleiros municipais, mas os 

estaleiros municipais feitos exatamente como aquilo que o senhor disse. Objetivamente, Senhor 

Vereador, para lhe dizer o seguinte: o senhor sabe tão bem como eu, o Senhor também estava 

presente nessa Assembleia, o que foi dito e também sabe que o Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal disse. Eu não vou discutir a intervenção, para que esta explicação fique registada em 
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ata porque é importante, eu não vou comentar a intervenção do Senhor Presidente da Câmara, 

na nossa opinião e foi por isso que eu intervim não tinha que a fazer, mas na sequência daquilo 

que eu disse o Senhor Presidente da Assembleia Municipal e que foi o seguinte “não tendo 

estado presente, não tendo ouvido aquilo que o Senhor Presidente da Câmara disse, eu não 

estive presente mas devia, mas entretanto sobre esse Senhor tudo o que foi dito foi pouco e esse 

Senhor não merece da minha parte nenhuma consideração nem nenhum respeito”. Se o Senhor 

acha que isto é digno daquele órgão, que é digno de um Presidente daquele órgão, que é digno 

de um concelho, que é digno dos deputados que representam o concelho, é a sua opinião. Na 

nossa opinião nós não temos que aguentar esse tipo de insulto e gostaríamos que o Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal tivesse pedido desculpa por aquela intervenção, porque nós 

várias vezes reconhecemos que o Partido Socialista cometeu excessos, o CDS cometeu excessos, 

o PSD cometeu excessos e nunca em circunstância alguma nós acabamos por sair dali sem nos 

entendermos. Eu sei que quando nós replicamos, quando nós discutimos de forma acesa muitos 

assuntos podemos chegar a um tipo de linguagem que é uma linguagem que ofende as pessoas, 

mas quando alguém ofende as pessoas e se ofende de forma pessoal, porque obviamente a 

ofensa política tem algum enquadramento. O Senhor Presidente disse: O Senhor acabou de me 

perguntar se eu tinha ouvido a intervenção do Vereador Ricardo Tavares e eu agora também 

pergunto se o Senhor também ouviu a intervenção do Senhor Deputado Carlos Afonso. O Senhor 

revê-se naquilo? O Vereador Eng.º Joaquim Jorge disse: Eu revejo-me na intervenção do Dr. 

Carlos Afonso. O Senhor quando está a falar nos conteúdos podemos fazer uma apreciação; 

quando está a falar na forma podemos fazer outra apreciação. Eu vejo deputados ali com 

grandes responsabilidades a mentir com quantos dentes têm, sem nenhum medo, sem nenhuma 

vergonha e isso eu nunca o farei. Nas nossas intervenções, naquele que é o nosso papel, que eu 

acho que é da relevância total para o município, que é relevante para o município, que revela 

tanto o papel de todas as oposições em todos os municípios, sob o ponto de vista da verdade, 

procuramos ser não atacáveis, procuramos ser inatacáveis. ===================== 

 

 

=================== ORDEM DO DIA (ARTº 87º) ==================== 

 

======== DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DAS COMPETÊNCIAS 

DELEGADAS E/OU SUBDELEGADAS: Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 65º 

da Lei 169/99, de 18 de Setembro na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro o 

Senhor Presidente e os Vereadores com competências delegadas e/ou subdelegadas, informaram 

a Câmara Municipal dos despachos proferidos no âmbito daquele instituto, no período 

compreendido entre os dias seis e dezanove do corrente mês, despachos esses exarados nos 

documentos que integram os respetivos procedimentos administrativos e que constam das 

relações que ficam arquivadas em pasta anexa ao livro de atas. =================== 
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======== APROVAÇÃO DE ATA: O Senhor Presidente Dr. Hermínio Loureiro colocou à 

votação as atas número 12 e 13, as quais foram aprovadas por unanimidade. =========== 

 

=============== ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO ================ 

 

======== REVOGAÇÃO DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO COM A 

FREGUESIA DE CUCUJÃES, PARA A CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM GABINETE 

DESCENTRALIZADO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE (I/22373/2014): Retirado para 

melhor análise. ================================================ 

 

======================== PESSOAL ======================== 

 

======== RATIFICAÇÃO DE DESPACHO, ATRIBUIÇÃO E RECONHECIMENTO DO 

DIREITO A ABONO PARA FALHAS (I/23289/2014): Retirado para melhor análise. ===== 

 

=============== CULTURA, DESPORTO E TEMPOS-LIVRES =============  

 

======== AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERREIRA DE CASTRO – CEDÊNCIA DO 

CINE-TEATRO CARACAS (I/22664/2013): Pela Vereadora Dra. Gracinda Leal, foi 

apresentada a seguinte proposta: “De acordo com o disposto no art.º 7º do Regulamento de 

Funcionamento, Segurança e Utilização do Cine-Teatro Caracas, e considerando: - Que o 

espaço se encontra disponível nas datas requisitadas; - Os fins artísticos, educacionais e de 

lazer da iniciativa; - A importância que este evento representa para a entidade requisitante e 

para a pessoas envolvidas. Proponho: - A cedência do Cine-Teatro Caracas ao Agrupamento de 

Escolas Ferreira de Castro, com isenção de taxa de locação, no dia 30 de Maio de 2014.”Após 

análise da mesma e votação na forma legal, foi deliberado por unanimidade aprovar a proposta 

apresentada. ================================================= 

 

======== FESTAS DE LA-SALETTE 2014 – AUTORIZAÇÃO (I/23096/2014): Pelo 

Vereador Dr. Ricardo Tavares, foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando: - O 

interesse público municipal da realização das Festas em honra da N.ª Senhora de La Salette, 

com a dignidade, respeito pela história e cultura da comunidade oliveirense; - Que as Festas de 

La Salette são de grande tradição na cidade e consideradas as festas do Município, 

reconhecidas a nível nacional e mesmo internacional, com grande impacto ao nível da atração 

de visitantes, sendo um importante veículo de promoção e dinamização da economia local, 

constituindo um denominador comum de identidade e vontade coletiva da população; - A 

vontade do Município de que as festas de 2014, sigam o formato das anteriores, aliando a 

vertente religiosa às vertentes lúdica, desportiva, cultural e recreativa; - O empenho, as 

qualidades e vocações demonstradas pela Comissão de Festas (ao abrigo do art.º 199 do 
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Código Civil), na organização das edições anteriores, - A vontade e manifestação de atribuição 

de donativos em espécie por parte do tecido empresarial e de particulares para o 

engrandecimento dos recursos a utilizar na realização das festividades do município; - O 

disposto nos art.º 61º e 62º do Estatuto dos Benefícios Fiscais no que concerne ao mecenato, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho (e posteriores alterações), proponho: Ao 

abrigo da alínea j) e u) nº 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º75/2013 de 12 de Setembro, 

conjugado com os artºs 61º e 62º do EBF, que: - Que o Município assegure de acordo com o 

Plano de eventos as despesas e encargos estimados até 50.000,00 € (cinquenta mil euros), com a 

realização das Festas de La Salette; - Sejam aceites de entidades públicas ou privadas, os 

donativos em dinheiro ou em espécie, como contribuição para o citado evento municipal 

(valores a registar contabilisticamente nos termos do POCAL bem como depositar em conta 

específica e exclusiva para este efeito, já autorizada por deliberação de 09 de abril de 2013); - 

Que seja mandatado para presidir à Comissão de Festas o Sr. Jorge Manuel Santos Coelho, 

considerando as suas qualidades, capacidade, experiência e resultados demonstrados, cabendo 

a este promover a adesão e a escolha dos elementos que a constituem e a sua comunicação a 

este município; - Se autorize a Comissão de Festas: a realizar as habituais atividades (peditório, 

tômbola e/ou outros), cujo resultado será afeto ao mesmo fim e verbas entregues na Tesouraria 

de acordo com os procedimentos instituídos; a colaborar na organização e gestão dos espaços 

correspondentes à área de intervenção das Festas de La Salette e na definição do programa de 

animação, apresentando relatório final e contas das mesmas; - Seja concedida isenção à 

Comissão de Festas de eventuais taxas de licenciamento.” Após análise da mesma e votação na 

forma legal, foi deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada. ========== 

 

======== APROVAÇÃO DAS NORMAS DE PARTICIPAÇÃO – CAMINHAR POR 

AZEMÉIS (I/23866/2014): Pelo Vereador Dr. Pedro Marques, foi apresentada a seguinte 

proposta: “Considerando que: O Gabinete de Desporto visa melhorar a qualidade de vida da 

população, servindo os cidadãos através da produção direta ou indireta de serviços de 

Desporto, com elevados níveis de qualidade, ao nível da prática de atividades desportivas e de 

lazer, com vista à satisfação das suas necessidades, procurando a sua fidelização à prática 

regular de actividade física e desportiva. Proponho: A aprovação das Normas de Participação - 

"Caminhar por Azeméis", documento este que fica arquivado em pasta anexa ao livro de atas”. 

Após análise da mesma e votação na forma legal, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

proposta apresentada, com a inclusão de um ponto para que todos os participantes aquando da 

inscrição fiquem automaticamente seguros para qualquer eventualidade. ============= 

 

======== MINUTA DE CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

DESPORTIVO A CELEBRAR COM O CLUBE DESPORTIVO DE CUCUJÃES 

(I/24244/2014): Pelo Senhor Presidente Dr. Hermínio Loureiro, foi apresentada a seguinte 

proposta: “Considerando: - As atribuições dos Municípios em matéria de Cultura, Tempos 
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Livres e Desporto, (alíneas e) e f) do n.º 2 do art.º 23.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de 

setembro); - Que o desenvolvimento de atividades nesse âmbito destinadas às camadas mais 

jovens, traduz-se positivamente na formação pessoal e social dos mesmos, criando espírito de 

grupo e vivência mais saudável; - As competências das autarquias no apoio aos projetos de 

melhoria das instalações permitirá promover a formação e divulgação das práticas desportivas 

junto da população como fator de motivação da prática de exercício físico, e aumento de 

interesse pelo desporto; - A importância do desporto, no domínio de uma política para a 

juventude, destinado a proporcionar uma ocupação ativa e saudável dos tempos livres dos 

jovens, de modo a facilitar a sua inserção na sociedade; - Que nos termos do n.º 3 do art.º 46º 

(Apoios Financeiros) da Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto - Lei n.º 5/2007, de 16 

de janeiro: ”3 - Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelo Estado, pelas 

Regiões Autónomas e pelas autarquias locais, na área do desporto, são tituladas por contratos-

programa de desenvolvimento desportivo, nos termos da lei;” correspondendo ao compromisso 

de fundo disponível n.º 24244/2014, conforme determina a Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro e 

Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho. Proponho: A aprovação da minuta de Contrato-

Programa de Desenvolvimento Desportivo, documento este que fica arquivado em pasta anexa 

ao livro de atas, a celebrar com CDC – Clube Desportivo de Cucujães, nos termos das 

disposições legais e fundamentos atrás invocados.” Após análise da mesma e votação na forma 

legal, foi deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada. O Vereador Eng.º 

Joaquim Jorge não participou na votação deste ponto por se considerar impedido. ======== 

 

======================= AÇÃO SOCIAL ========================  

 

======== REALOJAMENTO DE AGREGADOS FAMILIARES NA URBANIZAÇÃO 

QUINTA DE LAÇÕES (I/23387/2014): Pela Vereadora Dra. Gracinda Leal, foi apresentada a 

seguinte proposta: “Tendo por referência a informação do Gabinete de Projetos Sócio 

Habitacionais, referente aos agregados familiares a realojar na Urbanização Quinta de Lações, 

no âmbito do Programa Acordos de Colaboração, propõe-se o seguinte: - Realojamento dos 

dois agregados familiares propostos: Libânia Delfina Grilo Carvalho – Bloco 5 – T3 e Abílio 

Jesus Silva – Bloco 6 – T2; - Celebração do respetivo contrato de arrendamento, com efeitos a 

partir do mês de abril de 2014.” Após análise da mesma e votação na forma legal, foi 

deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada. ==================== 

 

======== PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA – PROGRAMA DE 

EMERGÊNCIA SOCIAL CELEBRADO COM A ÁREA METROPOLITANA DO PORTO – 

RATIFICAÇÃO (I/16922/2014): Pela Vereadora Dra. Gracinda Leal, foi apresentada a 

seguinte proposta: “Considerando: - Que o Programa Metropolitano de Emergência Social da 

Área Metropolitana se destina a disponibilizar um apoio financeiro excecional e temporário a 

agregados familiares carenciados, em situação de emergência social grave, nomeadamente no 
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âmbito da habitação, carência alimentar, cuidados de saúde e de apoio à educação das crianças 

e jovens que residam num dos municípios que integram a AMP; - Que em 11 de fevereiro do 

corrente ano foi celebrado, com a Área Metropolitana do Porto, protocolo de cooperação 

financeira, no âmbito do Programa Metropolitano de Emergência Social, proponho: a) Ao 

abrigo das alíneas u) e v) do art.º 33º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e art.º 

137º do CPA, a ratificação do Protocolo acima referido, documento este que fica arquivado em 

pasta anexa ao livro de atas; b) - Que o mesmo seja remetido à Assembleia Municipal, para os 

devidos efeitos.” Após análise da mesma e votação na forma legal, foi deliberado por 

unanimidade aprovar a proposta apresentada. ============================= 

 

================= FINANÇAS E CONTABILIDADE ================== 

 

======== ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À FREGUESIA DE LOUREIRO – 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO (I/21784/2014): A Câmara deliberou por unanimidade 

ratificar o despacho do Senhor Presidente Dr. Hermínio Loureiro, datado de 10 de março de 

2013, o  qual se passa a transcrever: “Considerando: Que compete ao município deliberar 

sobre as formas de apoio às freguesias; Que as receitas que as mesmas dispõem são 

insuficientes, face ao leque de atribuições e competências que lhe estão cometidas pelo novo 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, não lhe permitindo fazer face às necessidades atuais 

das populações; Que o atual contexto de conjuntura económica e as medidas de austeridade que 

afetam de forma direta e indireta a ação das freguesias, agravou ainda mais a sua já reduzida 

capacidade de gerar receitas próprias, colocando também em causa a realização de projetos e 

atividades, entre outros, ligados à promoção e dinamização dos produtos, marcas, das suas 

gentes e territórios; Os princípios instituídos como base de atuação da administração 

autárquica, da cooperação, da subsidiariedade e da promoção do desenvolvimento, do 

património gastronómico, da cultura e tempos livres; Que as Freguesias de Ul e Travanca 

(atualmente designadas por “União de Freguesias de Oliveira de Azeméis, Santiago de Riba-Ul, 

Macinhata da Seixa e Madaíl” e “União de Freguesias de Pinheiro da Bemposta, Travanca e 

Palmaz”, respetivamente), e a Freguesia de Loureiro integram um projeto associativo de 

parceria (Parque Temático Molinológico) e que, entre outras ações, visa dinamizar, promover 

atividades e projetos de valorização de produtos e marcas das suas gentes, território e 

equipamentos tradicionais com transmissão de conhecimentos e técnicas às gerações mais 

jovens; Os compromissos assumidos pela Freguesia de Loureiro e dadas as circunstâncias 

excecionais e urgentes, não é possível reunir os órgãos municipais em tempo útil; - Para esta 

fazer face aos referidos compromissos e despesas já ocorridas e em curso, que urge satisfazer de 

imediato, uma vez que o ato ratificador/autorizador só ocorrerá aquando da realização da 

reunião do órgão executivo e sessão do órgão deliberativo, decorrendo destas circunstâncias a 

prioridade do pagamento antecipado; Determino ao abrigo do nº 3 do art.º 35º do Anexo I da 

Lei nº 75/2013, de 18 de setembro, a atribuição de um apoio financeiro no valor de € 6 000,00 



                                   

                                14              20       03       2014 

 

 

  

 

 

(seis mil euros) à Freguesia de Loureiro, em complemento do apoio anterior, tendo em conta o 

reconhecido interesse público municipal destes projetos, ações e atividades, nos termos do art.º 

23º; al. u) do nº 1 do artº 33º, art.º e al. j), do n.º1 do art.º 25º do Anexo I do referido diploma; 

Que o pagamento seja efetuado da seguinte forma: - € 2 000,00 (dois mil euros), na presente 

data; - Os restantes € 4 000,00 (quatro mil euros), no início do mês de abril do corrente ano, 

sendo condicionado à apresentação do relatório destes projetos/ações, correspondendo ao 

compromisso de fundo disponível ao nº 1543/2014, conforme estabelece a Lei n.º 8/2012, de 21 

de fevereiro (e posteriores alterações) e Decreto-Lei n.º127/2012, de 21 de junho (e posteriores 

alterações). Submeta-se o presente despacho a ratificação e convalidação dos atos praticados, 

quer da atribuição, quer dos efeitos do pagamento, ao órgão executivo e deliberativo, 

respetivamente, com efeitos reportados à data a que os mesmos respeitam ou foram praticados, 

de acordo com o estabelecido na alínea j), do nº 1 do art.º 25º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 

12 de setembro.” =============================================== 

 

======== ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO DE 

MELHORAMENTOS PRÓ-OUTEIRO, DESTINADA AO SERVIÇO DE APOIO 

DOMICILIÁRIO (I/23169/2014): Pela Vereadora Dra. Gracinda Leal, foi apresentada a 

seguinte proposta: “Considerando: - O teor do ofício de 12 de março do ano corrente da 

Associação de Melhoramentos Pro-Outeiro (E/7721/2014), pelo qual solicita comparticipação 

financeira para apoio na prestação de serviços a idosos (40 utentes), do qual não recebem 

comparticipação da Segurança Social; - Que os serviços de apoio ao domicílio tem diversas 

componentes de apoio às pessoas idosas; - Que as Instituições Particulares de Solidariedade 

Social (IPSS), são instituições constituídas sem fins lucrativos, por iniciativa privada, e têm por 

objetivo essencial facultar respostas de ação social, através da concessão de bens e da 

prestação de serviços, nomeadamente apoio a crianças, jovens, famílias e pessoas idosas 

(Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de fevereiro); - Que as IPSS`s integram a economia social (art.º 

4º da Lei n.º 30/2013, de 8 de maio - LBES); - A experiência, missão, competências e capacidade 

já instalada nestas instituições, designadamente em termos materiais, humanos e de 

equipamentos; - Que os municípios dispõem de atribuições no domínio da ação social e 

promoção do desenvolvimento (alínea h) e m) do n.º2 do art.º 23 do Anexo I da Lei n.º75/2013, 

de 12 de setembro; - Que os poderes públicos, no âmbito das suas competências em matéria de 

políticas de incentivo à economia local, devem, designadamente promover os princípios e os 

valores da economia social; fomentar a criação de mecanismos que permitam reforçar a 

autossustentabilidade económico-financeira das entidades da economia social; apoiar a 

diversidade de iniciativas próprias deste setor; potenciando-se como instrumentos de respostas 

inovadoras aos desafios que se colocam as necessidades locais; bem como assegurar o princípio 

da cooperação, considerando nomeadamente, no planeamento e desenvolvimento dos sistemas 

sociais públicos, a capacidade instalada material, humana e económica das entidades da 

economia social, bem como os seus níveis de competência técnica e de inserção no tecido 



                                   

                                14              20       03       2014 

 

 

  

 

 

económico e social do país (art.º9º e 10ª da Lei de Bases da Economia Social); - Que se 

verificam as condições e enquadramento desta resposta social à comunidade sénior, como de 

relevante interesse municipal e dentro da ação e promoção dos valores e princípios que compete 

às Autarquias assegurarem e estimularem o fomento da economia social e a melhoria das 

condições de vida da sua população, proponho: Ao abrigo das alíneas o), u) e v) do nº 1 do 

artigo 33º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e com os fundamentos nas 

disposições acima referidas, seja concedido à Associação de Melhoramentos Pro-Outeiro uma 

comparticipação no valor de € 40 000,00 (quarenta mil euros), para apoio à resposta social 

(serviço de apoio domiciliário) nas suas diferentes componentes a quarenta idosos, cuja 

transferência/pagamento ocorrerá em Março do ano corrente, devendo ser entregue relatório da 

atividade em questão. A esta despesa corresponde o número de compromisso de fundo 

disponível 1708 de 2014, conforme determina a Lei nº 8/2012, de 21 de Fevereiro e Decreto-Lei 

n.º 127/2012, de 21 de junho.” Após análise da mesma e votação na forma legal, foi deliberado 

por unanimidade aprovar a proposta apresentada. =========================== 

 

======== ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS E DE PRODUTORES PARA A 

VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PRODUTOS TRADICIONAIS PORTUGUESES 

– QUALIFICA – PAGAMENTO DE QUOTA ANUAL (I/22370/2014): Pelo Vereador Dr. 

Pedro Marques, foi apresentada a seguinte proposta: “Na sequência das deliberações das 

Reuniões de Câmara de 15 de Abril de 2008 e de 5 de Agosto de 2008, que aprovam a adesão da 

Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis à Associação Nacional de Municípios e de 

Produtores para a Valorização e Qualificação dos Produtos Tradicionais Portugueses - 

QUALIFICA, bem como a aceitação dos seus respetivos Estatutos, proponho que seja 

autorizado o pagamento da quota anual no valor de 2.060€ (dois mil e sessenta euros) 

correspondente ao ano 2014 e seguintes. Os encargos resultantes da presente proposta de 

deliberação estão suportados em termos orçamentais, possuindo compromisso de fundo 

disponível o nº 1718 de 2014, conforme determina a Lei nº8/2012 de 21 de Fevereiro.” Após 

análise da mesma e votação na forma legal, foi deliberado por unanimidade aprovar a proposta 

apresentada. ================================================= 

 

======== TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL E.R. – PAGAMENTO DE 

QUOTA ANUAL (I/23023/2014): Pelo Vereador Dr. Pedro Marques, foi apresentada a 

seguinte proposta: “Na sequência das deliberações das Reuniões da Câmara Municipal de 23 

de Setembro de 2008 e da Assembleia Municipal de 29 de Setembro de 2008, que aprovam a 

decisão de adesão do Município de Oliveira de Azeméis à TPNP - Turismo do Porto e Norte de 

Portugal, E.R. e de acordo com o previsto na al. a) do nº2 do artº34 da Portaria nº 1039/2008 

de 15 de Setembro, que aprova os estatutos desta entidade, proponho que seja autorizado o 

pagamento da Quota Anual no valor de 1.500.00€ (mil e quinhentos euros) correspondente ao 

ano 2014 e seguintes. Os encargos resultantes da presente proposta de deliberação estão 
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suportados em termos orçamentais, possuindo compromisso de fundo disponível o nº 1733 de 

2014, conforme determina a Lei nº 8/2012 de 21 de Fevereiro.” Após análise da mesma e 

votação na forma legal, foi deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada. O 

Senhor Presidente não participou na votação deste ponto por se considerar impedido. ====== 

 

======== ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS – QUOTA 

ANUAL (I/24103/2014): Pelo Vereador Dr. Isidro Figueiredo, foi apresentada a seguinte 

proposta: “Considerando: - O papel estratégico da Autarquia no desenvolvimento de projetos 

educativos, para os munícipes, especialmente os mais jovens, visando o seu desenvolvimento e 

realização, enquanto pessoas e cidadãos; - As deliberações da Câmara Municipal e Assembleia 

Municipal, ambas de 29 de Junho de 2004, através das quais foi aprovada a adesão do 

município à Associação Internacional de Cidades Educadoras; - A importância da AICE, 

enquanto estrutura privilegiada na promoção e desenvolvimento da educação, proponho: Seja 

autorizado o pagamento da quota anual no valor de € 330,00, relativamente ao ano 2014 e 

seguintes. Os encargos resultantes da presente proposta de deliberação estão suportados em 

termos orçamentais, possuindo compromisso de fundo disponível o nº 1741 de 2014, conforme 

determina a Lei nº 8/2012 de 21 de Fevereiro.” Após análise da mesma e votação na forma 

legal, foi deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada. ============== 

 

======== MINUTA DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORAÇÃO 

FINANCEIRA (GENÉRICA) A CELEBRAR COM AS JUNTAS DE FREGUESIA 

(I/24021/2014): Pelo Senhor Presidente Dr. Hermínio Loureiro, foi apresentada seguinte 

proposta: “Considerando: - O acréscimo de novas competências decorrente do novo Regime 

Jurídico das autarquias Locais (aprovado pela Lei n.º75/2013, de 12 de setembro), e a 

necessidade de tornar mais célere, eficiente e eficaz a operacionalidade e provisão de bens 

públicos municipais e a aposta do Município em desde já estabelecer formas de apoio financeiro 

(despesas correntes), para o pleno exercício das competências próprias das freguesias; - Que o 

Município na mesma linha dos anos anteriores vem por este instrumento contratual assegurar 

um apoio financeiro global às Juntas de Freguesia da área territorial deste Município, na ordem 

dos 550.000,00 €, sem prejuízo de se iniciar negociações, quer quanto a outros mecanismos de 

contratualização e apoio, quer quanto à celebração de Acordos de Execução com vista a 

assegurar o exercício das competências delegadas legais (art.º132º do Anexo I deste Regime); - 

Esta estratégia e política de apoio e cooperação estreita com as Freguesias e não obstante o 

reforço de meios financeiros destas não permitir acompanhar estas novas responsabilidades, 

justifica que o município estabeleça formas de apoio financeiro para o pleno exercício das 

competências próprias das freguesias, sendo a base de repartição do apoio estabelecida em 

função do critério e valores do Fundo de Financiamento das Freguesias, resultante da 

reorganização territorial autárquica e respetiva agregação; - Que a prossecução das 

atribuições e o exercício das competências das autarquias locais devem respeitar os princípios 
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da descentralização administrativa, da subsidiariedade, da prossecução do interesse público e 

da Igualdade e da Não Discriminação; - Que constituem atribuições das autarquias locais a 

promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações; - Que compete à 

Assembleia Municipal “Deliberar sobre formas de apoio às freguesias no quadro da promoção 

e salvaguarda articulada dos interesses próprios das populações” (alínea j) do n.º1 do art.º25 

do Anexo I da citada lei); - O cumprimento das regras quanto ao cabimento e compromisso 

orçamental da despesa, no respeito pelo estabelecido na alínea c) do n.º1, do art.º 6º da Lei 

8/2012, de 21 de Fevereiro e art.º12º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de Junho, proponho: 

Ao abrigo da alínea j) do n.º1 do art.º25 do Anexo I da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, a 

aprovação da minuta de Contrato Interadministrativo de Colaboração financeira a celebrar 

com as Juntas de Freguesias – Genérica, conforme quadro de distribuição e atribuição, 

documentos estes que ficam arquivados em pasta anexa ao livro de atas, que têm como objeto 

apoiar financeiramente os encargos/despesas correntes de conservação, manutenção e 

reparação por estas realizadas nas infraestruturas e equipamentos, no âmbito das suas 

competências próprias (estatuídas no art.º 16º do Anexo I da Lei n.º75/2013, de 12 de 

setembro); e autorização para a sua celebração bem como a assunção de compromisso 

plurianual, nos termos e para efeitos do disposto na alínea c) do n.º1 do artigo 6º da Lei 

n.º8/2012, de 21 de fevereiro e artigo 12º do Decreto-Lei n.º127/2012, de 21 de junho.”No uso 

da palavra o Senhor Presidente fez a seguinte intervenção: Relativamente a este ponto queria 

dar nota do seguinte: como os Senhores sabem com a aprovação deste contrato 

interadministrativo damos formalmente início à questão do cumprimento da nova legislação que 

enquadra a relação dos municípios nos seus mais diversos patamares, nomeadamente com as 

freguesias, naquilo que diz respeito à Lei n.º 73 e à Lei n.º 75. Portanto, nós vamos voltar a 

comparticipar com as freguesias pelo valor que tínhamos feito nos anos anteriores, ou seja, 

vamos afetar € 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil euros) às freguesias para que elas 

possam desenvolver as suas atividades. A nossa colaboração financeira acresce aos perto dos 

novecentos mil euros que as freguesias recebem do Orçamento do Estado do FFF. Portanto, isto 

é os quinhentos e cinquenta mil euros que o município transfere financeiramente para as Juntas 

de Freguesia. Dizer-vos que o critério que nós decidimos adotar foi o mesmo critério que o 

Orçamento de Estado para 2014 adotou na distribuição e afetação das verbas para as 

freguesias. Nós temos novas realidades territoriais, temos doze freguesias, as percentagens 

foram as mesmas e, portanto, foi multiplicar a percentagem pelos € 550.000,00 e chegamos ao 

valor que chegamos. Dizer-vos também que isto foi tudo conversado com os Senhores 

Presidentes de Junta, com todos eles, uns mais satisfeitos, outros menos satisfeitos, mas 

objetivamente satisfeitos com a transparência e com o haver um critério e todos saberem as 

linhas com que se cosem. Para além disso, conforme os Senhores sabem, há também a questão 

da Lei n.º 75/2013, no seu artigo 133.º que fala nos acordos de execução e, portanto, nós vamos 

agora aqui iniciar o processo de discussão Junta a Junta, porque os protocolos têm que ser 

feitos Junta a Junta e, portanto, conforme nós já falamos aquilo que diz respeito à 



                                   

                                14              20       03       2014 

 

 

  

 

 

descentralização, à transferência de meios financeiros, de meios operacionais, de recursos 

humanos. Esse processo vai ter agora início e logo que essa situação também esteja mais 

avançada falaremos e recolheremos, porque acho que também é importante e fazia aqui esse 

pedido ao Partido Socialista caso queira fazer, algumas sugestões relativamente a isto. Tem-se 

vindo a fazer estudos comparativos em diversos municípios, há municípios que quiseram fazer 

depressa e agora já estão a alterar, nós temos 180 dias, temos até ao final do mês de Abril para 

fazer isso mesmo, mas achamos que está na hora de começar a fechar estes acordos. Há aqui 

um dado novo, para além da Lei n.º 73 que começou a vigorar em janeiro, a Lei n.º 75 e o 

Senhor Secretário de Estado homologou um despacho que é público, um despacho extenso, 

esclarecendo um conjunto significativo de dúvidas que os municípios e as juntas de freguesia 

tinham e, portanto, nós sem essa clarificação não podíamos avançar, pelo menos não estarmos a 

fazer coisas que depois íamos ter de ratificar. Portanto, está feito este primeiro passo na 

descentralização para as Juntas de Freguesia, é a colaboração financeira que está em cima da 

mesa e é isso que trazemos hoje aqui à reunião de Câmara. Traremos aqui no futuro imediato 

um outro que tem a ver com a cedência de materiais, nomeadamente betuminoso para resolver o 

problema dos buracos, coisas mais emergentes nas freguesias, terá que ser também aqui 

aprovado em reunião de Câmara Municipal e terá que ser, porque essa é também uma 

competência que lhe é conferida pela nova Lei, na Assembleia Municipal e, portanto, também 

terá que ser discutida, aprovada em sede de Assembleia Municipal, mas não o pode ser sem ser 

aprovado em primeiro plano na reunião de Câmara Municipal. Seguidamente o Senhor 

Presidente concedeu o uso da palavra ao Vereador Eng.º Joaquim Jorge que fez a seguinte 

intervenção: Eu só queria tecer aqui algumas considerações sobre o que estamos aqui a 

analisar. Eu esperaria é que nós independentemente desse despacho do Senhor Secretário de 

Estado tivessemos aqui hoje um documento que refletisse já algum aprofundamento na reforma 

que nós queremos implementar ao nível do relacionamento entre a autarquia e as Juntas de 

Freguesia e também obviamente que estivéssemos aqui a discutir o modelo de financiamento 

dessas competências. Temos até ao fim do mês de Abril para o fazer, não é muito prazo, não é 

muito tempo, embora pareça que estamos tranquilos não é muito tempo porque estamos a falar 

de matérias de alguma complexidade e de alguma sensibilidade e só o facto de termos de reunir 

com todos os Presidentes de Junta individualmente e depois obviamente fazer se calhar uma 

reunião conjunta com todos os Presidentes de Junta para fazer uma síntese, digamos, da 

abordagem do que se faz e dos resultados que se obtiveram. Enfim, ouvir se calhar a sociedade 

civil, os representantes da sociedade civil, ouvir o Executivo Camarário, ouvir as forças 

partidárias com assento na Assembleia, no fundo um conjunto de entidades que poderão dar 

contributos importantes para estas delegações de competências que queremos transferir e 

também obviamente o modelo de financiamento dessas competências. É um trabalho que é 

árduo e que é moroso, portanto, temos que rapidamente atalhar caminho sob pena de nós depois 

sermos confrontados com uma previsibilidade de tempo que nos obriga a avançar com um 

documento que não corresponde à realidade que queremos. Bom, todos nós concordamos, mais 
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uma vez estamos aqui numa posição de concordância, Senhor Vereador, na importância do 

papel que as Juntas de Freguesia desempenham e obviamente que todos percebemos que as 

Juntas de Freguesia, apesar dos recursos públicos escassos que têm para gerir, fazem um 

trabalho de proximidade muito importante, um trabalho que até é reconhecido nos pressupostos 

destes considerandos e que é fundamental para o reforço do nosso desenvolvimento. Todos nós 

também percebemos que a própria autarquia, que o próprio Executivo percebe que é 

importante, o próprio Estado percebe, que as Juntas de Freguesia assumam a resolução de um 

conjunto de problemas, porque efetivamente tem uma relação de proximidade que lhes permite 

ser mais eficaz na resolução desses problemas. Aqui o que nos preocupa neste documento é o 

seguinte: independentemente das posições dos Senhores Presidentes de Junta, nós temos uma 

posição política, que é uma posição que resulta da nossa reflexão sobre as matérias, sobre as 

questões e obviamente que essa reflexão não é condicionada pelas posições de ninguém. Nós 

estamos objetivamente a falar em quê? Estamos a falar, sendo objetivos e concretos, com um 

quarto do ano volvido, em alterarmos as regras do jogo, ou seja, basicamente o que nós estamos 

a fazer é dizer a algumas Juntas de Freguesia que apanharam o comboio e se calhar não vão ter 

dinheiro para chegar ao fim da viagem e vão ter que sair numa estação ou num apeadeiro 

anterior. O que é que isto quer dizer? Segundo estes novos critérios, porque basicamente aquilo 

que nós estamos a fazer, como disse o Senhor Presidente, é pegar naquilo que era o montante 

que transferíamos e passar a fazê-lo à luz dos critérios do Fundo de Financiamento das 

Freguesias, embora, Senhor Presidente, eu não percebo a congratulação em relação à 

transparência, porque eu quero supor, quero acreditar que também até aqui fazíamos com 

transparência, pelo menos com a tentativa de o fazermos da melhor forma possível e da forma 

mais justa possível que permitisse o desenvolvimento coeso do nosso território. Mas, 

objetivamente, para concretizar, o que nós estamos a falar, é de alguns casos de freguesias que 

vão ser, digamos, beneficiadas à luz destes novos critérios e outras que vão ser claramente 

prejudicadas, chegando em alguns casos em cortes de dois dígitos, a cortes exponenciais como 

acontece, por exemplo, no caso da freguesia de Ossela que tem um corte que ronda quase os 

30%. Portanto, eu percebo que para um Presidente da Junta de Freguesia confrontado com uma 

situação destas, ele até pode ter concordado na reunião que promoveram, é um corte 

substancial que obviamente condiciona aquilo que ele se propôs fazer com o orçamento que 

apresentou em sede da Assembleia de Freguesia. E, portanto, nós temos uma posição que 

queremos colocar à consideração do Executivo que era no sentido de propor que as Juntas de 

Freguesia que não sofreram esses cortes recebessem exatamente o mesmo valor que recebiam e 

que as outras vissem redefinidas, com uma redefinição, com uma reafectação que esta nova 

definição de critérios viesse a traduzir as verbas que iriam receber, ou seja, a freguesia de 

Ossela que teria um corte de 30%, eu não sei quanto era mas era à volta dos € 10.000,00 

recebia na mesma os € 10.000,00 e teria que ser feita uma reafectação nas verbas que todas as 

outras freguesas que não iriam receber cortes iriam receber. Objetivamente o que nós 

estaríamos a fazer era reconhecer na prática o papel que as Juntas de Freguesia desempenham, 
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não ser um reconhecimento meramente discursivo, e objetivamente aquilo que nós estaríamos a 

fazer era com esta nossa decisão dar forma ao nosso apoio e à consideração que temos pelo 

trabalho das Juntas de Freguesia. Eu compreendo que é absolutamente penoso, é evidente que 

estou a falar de doze casos diferentes, há casos onde os cortes são substanciais, há casos onde 

os cortes são residuais, há casos em que os aumentos da prestação que vão receber é residual, 

há casos onde o aumento da prestação que vão receber é substancial. Há outras formas, é 

evidente que podemos discutir aqui outras possibilidades, há outras formas de cortar o impacto 

que esta medida vai ter imediatamente, eu já sei que poderemos dizer “na fase posterior, até 30 

de abril nós vamos encontrar aqui um mecanismo de compensação destas coisas de maneira a 

que isto fique regulado”. Objetivamente o que me preocupa é a decisão que estamos a tomar 

neste momento, são os constrangimentos que esta decisão pode causar para as freguesias e o 

sinal que também estamos a dar. Portanto, para mim, é uma questão de fazermos contas, muito 

honestamente eu digo isto sem nenhum tipo de politização, estamos hoje virados para essa 

tentativa, é perfeitamente possível a autarquia assumir esta responsabilidade de acomodar esta 

proposta que o Partido Socialista está a fazer, é uma questão de fazermos contas e percebermos 

o que é que isto significaria em termos de esforço financeiro para a autarquia, mas eu julgo que 

seguramente, não estou a dizer que eventualmente não tivéssemos que abdicar de uma ou de 

outra coisa que nos propomos fazer, poderíamos ter que chegar a esse facto, mas garanto-lhes 

que teriam um apoio incondicional do Partido Socialista num corte dessas duas ou três 

iniciativas se elas permitissem que nós assegurássemos que as Juntas de Freguesias que hoje 

perspetivaram os seus orçamentos e planos de atividade para determinado montante, para 

determinado nível de comparticipações por transferências por parte da autarquia, não vissem 

comprometidas as transferências e elas se mantivessem. Era só isso, Senhor Presidente. O 

Senhor Presidente disse: Senhor Vereador, não lhe respondendo diretamente, mas dando-lhe um 

conjunto de informação que julgo que é importante para a reflexão que estamos a fazer sobre 

essa matéria, dizendo-lhe o seguinte: o FFF, naquilo que diz respeito às transferências do 

Orçamento de Estado para 2014 e conforme eu já disse nós hoje temos nova legislação de 

enquadramento e a distribuição do FFF mudou e, portanto, antigamente era o art.º 32.º da Lei 

n.º 2/2007 e agora temos na Lei n.º 73/2013 o art.º 38.º e o art.º 38.º explica-nos como é que se 

chega àqueles valores. Nós estamos a ser naturalmente muito objetivos, que é pegando na 

mesma percentagem das transferências do OE 2014 e aplicá-las à verba, aos € 550.000, 00, que 

disponibilizamos para as Juntas de Freguesia. O sinal aqui é positivo, muito positivo, a Câmara 

Municipal mantém esses € 550.000,00 para as Juntas de Freguesia e depois redistribuiu-os da 

mesma forma que o Orçamento de Estado o fez para 2014. É verdade que há freguesias que têm 

mais financiamento e outras menos, mas este financiamento não é financiamento, como o Senhor 

sabe, obrigatório, assim como nós damos há muitas Câmaras Municipais que não fazem isso, 

transferem outras coisas naturalmente, têm outro tipo de relação com as freguesias, mas nós 

achamos que este é o modelo correto e que merece ser aperfeiçoado. Eu acho, Senhor Vereador, 

que nós podemos claramente e vamos ter que o fazer também de forma totalmente transparente, 



                                   

                                14              20       03       2014 

 

 

  

 

 

quando eu digo transparente não é na relação pessoal entre a Câmara e a Junta A ou a Junta B, 

mas é a Câmara e as doze Juntas é assim que temos trabalhado ao longo destes meses, fizemos 

isso na distribuição do tapete, fizemos isso ainda ontem na distribuição destas mesmas verbas 

financeiras e dizer que a compreensão dos Senhores Presidentes de Junta tem sido muito 

positiva. Eu percebo, naturalmente, os Senhores não estão aqui nessa função de Presidentes de 

Junta, estão aqui numa função política e naturalmente para contribuírem e darem a vossa 

opinião, mas no acordo de execução, no art.º 133.º da Lei n.º 75/2013 há possibilidades de 

haver alguma discrepância da situação atual e aí teremos que ter o bom senso e a transparência 

de podermos fazer algumas correções, sem nos desviarmos dos critérios, todos os critérios são 

discutíveis e aqui este critério é discutível obviamente mas é objetivo. As Freguesias têm direito 

a uma participação nos impostos do Estado que equivalem a 2% da média aritmética simples da 

receita do IRS, do IRC, entre outros. O critério aqui é objetivo, é rigoroso, é transparente e é 

discutível. O que nós temos depois aqui de fazer, e é todos os que estão à volta desta mesa e 

todos os Presidente de Junta, na questão do art.º 133.º do acordo de execução, é construir boas 

soluções que de alguma forma corrijam algumas alterações àquilo que agora está a ser 

aprovado. Posteriormente o Senhor Presidente concedeu o uso da palavra ao Vereador Helder 

Simões que disse: Senhor Presidente, o que o Vereador Eng.º Joaquim Jorge aqui assumiu na 

sua intervenção não foi colocar aqui alguns critérios, foi definir um valor máximo de 

transferências para as Juntas de Freguesia, cuja aplicação dos critérios não resultasse em 

perda para nenhuma Junta de Freguesia e, portanto, o limite mínimo neste caso fosse o valor 

garantido noutros anos. Estamos disponíveis para viabilizar alternativas e redução de despesas 

noutras matérias no mesmo montante. Obviamente que nós ainda não discutimos isso, mas 

concerteza que a Câmara Municipal tem um bolo para a nova reafectação de competências, até 

pode eventualmente ser desse bolo, mas que ficasse desde já garantido que nenhum Presidente 

de Junta tem à data de hoje um corte nas suas transferências. O bolo que se pretende transferir 

para as Juntas de Freguesia até pode ser o mesmo, no somatório das duas, mas que ficasse 

assegurado desde já que nenhuma freguesia perde. O Senhor Presidente disse: Senhor 

Vereador, o que eu estou a dizer é precisamente o que o Senhor está a dizer, numa forma 

diferente. Se o Senhor garantir desde já depois não vai poder fazer acordos de execução, porque 

o dinheiro não estica. O acordo de execução, eu até lhe vou dizer que vou pedir ao Partido 

Socialista para participar ativamente nessa discussão, porque acho que é importante, agora 

também estejam disponíveis para perceber que nós temos valores inscritos no orçamento e esses 

€ 550.000,00 neste momento é o que temos e para isso temos que ter compromisso de fundo 

disponível, temos que ter essas coisas todas que vocês sabem e que é a Lei dos Compromissos. O 

que nós estamos aqui a dizer é que vamos pegar no acordo de execução e no acordo de 

execução os Senhores serão chamados a dar opinião, a dar sugestões, a contribuírem para que 

no acordo de execução nós possamos de alguma forma ir ao encontro daquilo que o Vereador 

Helder Simões e Eng.º Joaquim Jorge estão a dizer. Após análise da mesma e votação na forma 

legal, foi deliberado por maioria, com quatro votos contra dos Vereadores do PS, quatro votos a 



                                   

                                14              20       03       2014 

 

 

  

 

 

favor dos Vereadores do PSD e o voto a favor do Senhor Presidente, aprovar a proposta 

apresentada. ================================================= 

 

======================= EMPREITADAS =======================  

 

======== EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DO NÚCLEO CENTRAL 

HISTÓRICO DO PARQUE DE LA-SALETTE” – AUTO N.º 03 TC (I/22986/2014): Relativo à 

empreitada em epígrafe, adjudicada à firma “SINOP – Sociedade de Infraestruturas e Obras 

Públicas António Moreira dos Santos, S.A.”, foi presente para aprovação o auto de trabalhos 

contratuais n.º 03 no valor de € 51.965,36 (cinquenta e um mil novecentos e sessenta e cinco 

euros e trinta e seis cêntimos), ao qual acresce o IVA. Após análise do mesmo e votação na 

forma legal, foi deliberado por unanimidade aprová-lo, autorizando assim o seu pagamento. == 

 

======== EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DO NÚCLEO CENTRAL 

HISTÓRICO DO PARQUE DE LA-SALETTE” – AUTO N.º 04 TC (I/22993/2014): Relativo à 

empreitada em epígrafe, adjudicada à firma “SINOP – Sociedade de Infraestruturas e Obras 

Públicas António Moreira dos Santos, S.A.”, foi presente para aprovação o auto de trabalhos 

contratuais n.º 04 no valor de € 75.703,63 (setenta e cinco mil setecentos e três euros e sessenta 

e três cêntimos), ao qual acresce o IVA. Após análise do mesmo e votação na forma legal, foi 

deliberado por unanimidade aprová-lo, autorizando assim o seu pagamento. =========== 

 

======== EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DO NÚCLEO CENTRAL 

HISTÓRICO DO PARQUE DE LA-SALETTE” – AUTO N.º 05 TC (I/23488/2014): Relativo à 

empreitada em epígrafe, adjudicada à firma “SINOP – Sociedade de Infraestruturas e Obras 

Públicas António Moreira dos Santos, S.A.”, foi presente para aprovação o auto de trabalhos 

contratuais n.º 05 no valor de € 72.215,32 (setenta e dois mil duzentos e quinze euros e trinta e 

dois cêntimos), ao qual acresce o IVA. Após análise do mesmo e votação na forma legal, foi 

deliberado por unanimidade aprová-lo, autorizando assim o seu pagamento. =========== 

 

======== EMPREITADA DE “PARQUE DO CERCAL – CAMPUS PARA A 

INOVAÇÃO, COMPETITIVIDADE E EMPREENDEDORISMO QUALIFICADO” – AUTO 

N.º 16 TC (I/23815/2014): Relativo à empreitada em epígrafe, adjudicada à firma “Costa & 

Carvalho, S.A”, foi presente para aprovação o auto de trabalhos contratuais n.º 16 no valor de 

€ 214.221,32 (duzentos e catorze mil duzentos e vinte e um euros e trinta e dois cêntimos), ao 

qual acresce o IVA. Após análise do mesmo e votação na forma legal, foi deliberado por 

unanimidade aprová-lo, autorizando assim o seu pagamento. ==================== 

 

========================== OUTROS ========================= 
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======== CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO CINEGÉTICO E DA CONSERVAÇÃO DA 

FAUNA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS (I/19016/2014): Pelo Senhor Presidente 

da Câmara Dr. Hermínio Loureiro, foi apresentada a seguinte proposta: “Tendo em 

consideração: - O Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de agosto, com as alterações conferidas pelo 

Decreto-Lei n.º 02/2011, de 06 de janeiro, que estabelece o regime jurídico da conservação, 

fomento e exploração dos recursos cinegéticos, com vista à sua gestão sustentável, bem como os 

princípios reguladores da atividade cinegética; - A participação da sociedade civil na política 

cinegética efetiva-se no Conselho Nacional da Caça e da Conservação da Fauna e nos 

Conselhos Cinegéticos e da Conservação da Fauna (artigo 152º do Decreto-Lei n.º 202/2004, de 

18 de agosto, com as alterações conferidas pelo Decreto-Lei n.º 02/2011, de 06 de janeiro); - Os 

Conselhos Cinegéticos e da Conservação da Fauna, abreviadamente designados por Conselhos 

Cinegéticos Municipais, são órgãos consultivos que se constituem a nível municipal, sendo 

presididos pelo Presidente da Câmara Municipal (artigos 156.º e 157º do Decreto-Lei n.º 

202/2004, de 18 de agosto, com as alterações conferidas pelo Decreto-Lei n.º 02/2011, de 06 de 

janeiro); - Os Conselhos Cinegéticos Municipais são constituídos pelos seguintes vogais (artigo 

157º, do Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de agosto, com as alterações conferidas pelo Decreto-

Lei n.º 2/2011, de 6 de janeiro): a) Três representantes dos caçadores do concelho; b) Dois 

representantes dos agricultores do concelho; c) Um representante das Zonas de Caça Turísticas 

(ZCT) do concelho (não aplicável ao concelho de Oliveira de Azeméis – no concelho não 

existem Zonas de Caça Turística, somente Zonas de Caça Municipais e Zona de Caça 

Associativa); d) Um representante das associações de defesa do ambiente existente no concelho; 

e) Um autarca de freguesia a eleger em assembleia municipal; f) Um representante da 

Autoridade Florestal Nacional sem direito a voto; g) Um representante do ICN, no caso de a 

área do município abranger áreas classificadas, sem direito a voto (não aplicável ao concelho 

de Oliveira de Azeméis – não existem áreas classificadas); Face ao exposto, e considerando a 

realização de Eleições Autárquicas em 2013, e a Reorganização Administrativa do Território 

das Freguesias, proponho que: - Seja devidamente constituído o Conselho Cinegético Municipal 

de Oliveira de Azeméis; - A Associação Florestal do Entre Douro e Vouga (AFEDV) seja 

contactada para nomeação de representante a integrar este Conselho, na sequência da 

existência de uma Prestação de Serviços com a referida Associação, a qual abrange “emissão 

de pareceres no âmbito do ordenamento Cinegético”; - Se remeta à Assembleia Municipal para 

os devidos efeitos.” Após análise da mesma e votação na forma legal, foi deliberado por 

unanimidade aprovar a proposta apresentada. ============================= 

 

======== PROPOSTA DE DESVINCULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE 

AZEMÉIS DA ASSOCIAÇÃO DO PARQUE TEMÁTICO MOLINOLÓGICO (I/23812/2014): 

Pelo Vereador Dr. Isidro Figueiredo, foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando: - O 

intuito de potenciar o desenvolvimento do Parque Temático, no domínio do património 

etnográfico, industrial e cultural associado à atividade molinológica e à atividade de confeção 
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do pão de Ul, e ao abrigo do disposto na alínea n) do n.º1 do art.º 13º, alínea h) e i) do n.º1 do 

art.º 28º da Lei n.º159/99, de 14 de setembro (já revogada), foi em 23 de junho de 2009, 

constituída a “ASSOCIAÇÃO DO PARQUE TEMÁTICO MOLINOLÓGICO”, com a função de 

gestão do parque, tendo este Município integrado a mesma como sócio fundador, na sequência 

da deliberação da Câmara Municipal de 10 de março de 2009 e segunda reunião da sessão da 

Assembleia Municipal de 29 de abril, realizada a 15 de maio de 2009; - O alargamento das 

entidades envolvidas, com a admissão da Freguesia de Loureiro e da Associação da Freguesia 

de Ul – AFUL; - A importância estratégica da existência do Parque Temático Molinológico e da 

sua permanente dinamização para captação de novas entidades/parceiros; - Que entretanto 

ocorreu a reorganização administrativa territorial autárquica (pela Lei n.º22/2012, de 30 de 

maio; Lei n.º 56/2012, de 8 de novembro; Lei n.º11-A/2013, de 28 de janeiro; Lei n.º81/2013, de 

6 de dezembro) e a criação de novas freguesias (por agregação); - A reforma no domínio da 

Administração Autárquica e a atual realidade económica, financeira e orçamental; - A 

importância crescente da racionalização do quadro institucional e da delimitação da atividade, 

tendo em conta a atual legislação mais abrangente sobre as formas de organização com missões 

de responsabilidade autárquica, tendo sido designadamente publicada a: a) Lei n.º 50/2012, de 

31 de agosto, que aprova o regime jurídico da atividade empresarial local e das participações 

locais; b) Lei n.º73/2013, de 3 de Setembro, que aprova o novo regime financeiro das autarquias 

locais e das entidades intermunicipais; c) Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o 

regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, 

estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias 

locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo 

autárquico; c) Instrução n.º 1/2013, da 2.ª Secção do Tribunal de Contas publicada no D.R. de 

22 de novembro de 2013; - O novo quadro de exigências quanto à verificação dos requisitos e 

respetiva fundamentação que condiciona e limita que os municípios se mantenham e/ou 

participem em associações de natureza privada, com os mais diversos fins e objetos, dadas as 

inúmeras implicações que decorrem da aplicação dos regimes atrás invocados; - O objetivo de 

se tornar mais assertivo e integrado o enquadramento legal da atividade das entidades criadas 

ou participadas pelo município tendo em vista a otimização custo/benefício das estruturas 

criadas, assegurando a sua adequação e tendencial autossustentabilidade; - Que os domínios de 

atuação de governação pública e das atividades do sector privado devem estar separados e 

desenvolverem-se de forma integrada e paralela daqui decorrendo um novo posicionamento do 

município face às novas regras; - Que atualmente a APTM já dispõe de condições de por si, 

prover aos objetivos para que foi constituída, justificando-se assim a desvinculação total deste 

Município desta Associação, designadamente como fundador e associado e ainda para 

quaisquer outros efeitos ou condições, proponho: - Que se delibere a aprovação da 

desvinculação do Município de Oliveira de Azeméis da Associação do Parque Temático 

Molinológico, nos termos e com os fundamentos atrás invocados; - Que se submeta à 

Assembleia Municipal para efeitos do disposto na alínea n) do n.º1 e alínea a), b) e k) do n.º2 do 
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art.º 25º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (e posteriores alterações), e 

posteriormente se comunique à entidade para proceder às necessárias registais e estatutárias.” 

Após análise da mesma e votação na forma legal, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

proposta apresentada. ============================================ 

 

==================== OBRAS PARTICULARES ====================  

 

======== PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS: ============= 

 

======== PI/4325/2013 – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE LOUREIRO 

(I/23881/2014): Pelo Vereador Dr. Ricardo Tavares, foi apresentada a seguinte proposta: “À 

Reunião de Câmara para ratificação do meu despacho, de 17.03.2014, de isenção de pagamento 

de taxas.” Após análise da mesma e votação na forma legal, foi deliberado por unanimidade 

aprovar a proposta apresentada. ===================================== 

 

==================== CONTRATAÇÃO PÚBLICA ===================  

 

======== DECISÃO DE CONTRATAR E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA – AJUSTE 

DIRETO REGIME SIMPLIFICADO – “FORMAÇÃO: PROGRAMAÇÃO JAVASCRIPT” – 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO (I/21603/2014): A Câmara deliberou por unanimidade 

ratificar o despacho do Senhor Presidente Dr. Hermínio Loureiro, datado de 10.03.2014, o qual 

se passa a transcrever: “No âmbito da minha própria competência, nos termos da alínea a), do 

número 1, do artigo 18º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho e ao abrigo do disposto no 

artigo 36º, conjugado com o artigo 128º, do Código dos Contratos Públicos (C.C.P.): 

Considerando: - Que nos termos do artigo 73º, da Lei n.º 83-C/2013 (LOE 2014), 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 tendo por base a RQI n.º 342 

(I/19493/2014), se torna necessário assegurar a aquisição de serviços de formação em 

programação JavaScript, no período de 18 de março a 18 de abril de 2014, estimando-se, de 

acordo com informação, que correspondam a 40h (formação e-learning); - Que se trata de uma 

formação relevante para as funções que a trabalhadora desempenha; - Que a presente aquisição 

de serviços não se encontra abrangida na Deliberação n.º I/628/2014, referente ao Pedido de 

Parecer Prévio favorável Genérico, dado não se verificar o cumprimento dos requisitos 

cumulativos na sua totalidade, designadamente no que respeita à duração do mesmo (superior a 

20 dias), pelo que necessita da respetiva autorização/parecer prévio favorável; - Que se trata da 

execução de trabalho não subordinado, para a qual se revele inconveniente e inaplicável o 

recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público; - Que a natureza e o 

objeto da aquisição de serviços não se revelam aplicável à verificação da existência de pessoal 

em situação de requalificação apto para o desempenho das funções subjacentes à contratação 
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em causa; não se mostrando, ainda, também exigível a verificação desta situação considerando 

o disposto no artigo 10º da portaria a que se refere o n.º 2 e 5, do artigo 24, da Lei n.º 80/2013, 

de 28 de novembro, publicada a 26 de fevereiro de 2014; - Que o valor estimado (Preço Base 

apresentado pela unidade orgânica requisitante) para a celebração do referido contrato é de 

175,00€ (cento e setenta e cinco euros), isentos de IVA, encontrando-se cabimentado na rubrica 

020215, pela Proposta de Cabimento n.º 514 e Registo de Enquadramento Financeiro n.º 802; - 

Que o procedimento não está sujeito à aplicação de redução remuneratória, nos termos do 

estatuído no n.º 1 e 2, do artigo 73º, da LOE 2014; - Que, se trata de um procedimento urgente 

dado que a formação inicia a 18 de março de 2014, e que a próxima reunião do executivo 

apenas se realizará no dia 20 de março de 2014, pelo que se torna imprescindível proceder ao 

desenvolvimento imediato de procedimento adequado para assegurar a participação da 

colaboradora. Determino, que se proceda à contratação da necessidade apresentada na RQI n.º 

342, por ajuste direto em regime simplificado, em respeito pelo estabelecido na alínea a), do 

número 1, do artigo 20º, conjugado com o artigo 128º, do C.C.P., ao Prestador de Serviços 

“UNAVE - Associação para a Formação Profissional e Investigação da Universidade de 

Aveiro”, por ser o prestador exclusivo deste serviço. Autorizo a respetiva despesa conforme 

Proposta de Cabimento n.º 514 e Registo de Enquadramento Financeiro n.º 753. Considerando, 

que só é possível e viável a inscrição da referida formação, após pagamento da mesma, o que 

poderá configurar uma situação de adiantamento, autorizo que se proceda ao adiantamento do 

pagamento no valor global de 175,00€ (cento e setenta e cinco euros) isentos de IVA, à 

“UNAVE - Associação para a Formação Profissional e Investigação da Universidade de 

Aveiro”, nos termos do estabelecido no número 3, do artigo 292º., do C.C.P. Delego a minha 

competência para a realização de todas as formalidades procedimentais conducentes à 

realização desta despesa, na Técnica Superior, Dr.ª Elsa Félix, e restantes diligências 

administrativas e processuais  no gestor do processo, Raquel Fernandes – Assistente Técnica, 

em respeito pelo estipulado no artigo 109º, do C.C.P., com exceção da competência para 

adjudicação, de acordo com o previsto no número 2 do artigo 69º, do CCP. Submeta-se o 

presente despacho a ratificação e convalidação, na primeira reunião do Órgão Executivo, de 

todos os atos por mim praticados, designadamente, em matéria de Parecer Prévio Favorável, 

nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 35º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.” ===== 

 

======== EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO FAVORÁVEL PARA 

DIVERSAS AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS (I/24132/2014): Pelo Senhor Presidente Dr. 

Hermínio Loureiro, foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando que: 1 - Nos termos do 

nº 4 e 11 do artigo 73º da Lei n.º 83-C/2013, de 31de Dezembro (Lei do Orçamento de Estado de 

2014- LOE 2014), carecem de parecer prévio vinculativo, por parte do órgão executivo das 

Autarquias Locais, a celebração ou renovação de contratos de aquisição de serviços; 2 - Nos 

termos do n.º 5, do artigo 73.º da LOE 2014, o parecer prévio vinculativo depende de: a) 

Verificação do disposto no n.º 4, do artigo 35.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, e 
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respetivas alterações, e da inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial apto para 

o desempenho das funções subjacentes às contratações em causa. Nestes termos as naturezas e 

os objetos das aquisições de serviços anexa não se revela aplicável à verificação da existência 

de pessoal em situação de requalificação apto para o desempenho das funções subjacentes às 

contratações em causa, não se mostrando, ainda, também exigível a verificação desta situação 

dado que a portaria nº 48/2014 a que se refere o n.º 2 e 5, do artigo 24º, da Lei n.º 80/2013 de 

28 de novembro, foi publicada a 26 de fevereiro de 2014, mas só entra em vigor 30 dias após a 

data da sua publicação, conforme dispõe o artigo 10º da mesma; b) Declaração de cabimento 

orçamental emitida pelo órgão, serviço ou entidade requerente; c) Verificação do cumprimento 

do disposto no n.º 1, do artigo 73.º da LOE 2014; d) Que se tratam da execução de trabalhos 

não subordinados, para os quais se revele inconveniente e inaplicável o recurso a qualquer 

modalidade da relação jurídica de emprego público; 3 - Neste contexto, os competentes serviços 

municipais reuniram a informação relativa às aquisições de serviços, organizada na lista que 

ficará arquivada em pasta anexa ao livro de atas, que não se encontram abrangidas na 

Deliberação de 09/01/2014 (I/628/2014), relativa ao Pedido de Parecer Prévio favorável 

Genérico, dado não se verificar o cumprimento dos requisitos, designadamente no que respeita 

aos valores dos contratos, objetos e/ou prazos de execução dos serviços, pelo que necessitam da 

respetiva autorização/parecer prévio favorável, tendo sido verificados e devidamente 

justificados os requisitos enunciados no ponto 2. Submete-se ao Órgão Executivo a emissão de 

parecer prévio vinculativo favorável para efeitos do disposto nos n.ºs 4 e 11, do artigo 73.º da 

LOE 2014, relativamente aos contratos de prestação/aquisição de serviços constantes da 

referida listagem anexa à presente proposta, cujos requisitos se encontram verificados e 

devidamente justificados, com convite à (s) entidade (s) que reúnem os requisitos, habilitações e 

aptidão técnica para satisfação das necessidades, de acordo com a aprovação do 

órgão/entidade com competência para autorização da despesa e decisão de contratar.”Após 

análise da mesma e votação na forma legal, foi deliberado por unanimidade aprovar a proposta 

apresentada. ================================================= 

 

======== Aprovação por minuta: Finalmente, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a 

presente ata em minuta, nos termos do nº3 e para efeitos do disposto no nº4 do artigo 92º, da Lei 

169/99, de 18 de Setembro com a redação dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro. ======= 

 

======== A presente ata foi distribuída por todos os presentes e por eles assinada, 

procedimento que dispensa a respetiva leitura conforme determina o nº4 do D.L. 45.362 de 21 

de Novembro de 1963. =========================================== 

 

======= E não havendo outros assuntos a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a 

reunião, eram 12h e 20m, da qual para constar se lavrou a presente ata que eu,                  

                                                          , na qualidade de secretária a redigi. ============= 
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