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======== ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 
OLIVEIRA DE AZEMÉIS, REALIZADA EM VINTE E TRÊS DE NOVEMBRO DO ANO 
DOIS MIL E DEZASSETE:======================================== 
 
======== Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano dois mil e dezassete, pelas vinte 
horas e trinta minutos na Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, reuniu, 
em Sessão Extraordinária, a Assembleia Municipal de Oliveira de Azeméis, sobre Presidência 
da Senhora Dra. Helena Maria Dias dos Santos, Secretariado pelo Senhor Manuel José Tavares 
Soares – Primeiro Secretário e pela Senhora Maria Isabel Santos Barbosa – Segunda Secretária 
e cuja Ordem de Trabalhos era a seguinte:================================ 
 
======== Ponto um: Aprovação da ata número um da Assembleia Municipal; ======== 
 
======== Ponto dois: Eleição da lista dos candidatos a membros da Comissão Executiva 
Metropolitana do Porto; ========================================== 
 
======== Ponto três: Eleição do Presidente de Junta de Freguesia/ União de Freguesias 
para o Conselho Municipal da Educação; ================================ 
 
======== Ponto quatro: Eleição do Presidente de Junta/ União de Freguesias e seu 
substituto, nos termos do nº 2 do art.º 6º dos Estatutos da ANMP; ================== 
 
======== Ponto cinco: Aprovação do Regimento da Assembleia Municipal;========== 
 
======== Ponto seis: Autorização para obras por administração direta até ao montante de 
€250 000,00 – Aprovação; ========================================= 
 
======== Ponto sete: Contrato Interadministrativo celebrado com a Freguesia de Cucujães 
– Aprovação de minuta de adenda ao contrato; =============================  
 
======== Ponto oito: Pedido de sinalização vertical na Travessa do Calvário em Oliveira de 
Azeméis (I/71181/2017); ========================================== 
 
======== Ponto nove: Junta de Freguesia de Cucujães – Pedido de aprovação/ colocação 
de dois sinais de proibição a veículos pesados (I/71408/2017); ====================  
 
======== Ponto dez: Junta de Freguesia de Cucujães – Aprovação de sinalização vertical 
proposta pela Comissão da Capela do Mártir S. Sebastião. ====================== 
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======== Verificou-se a presença dos seguintes Membros da Assembleia Municipal:==== 
 
======== Do Partido Socialista (PS): Bruno Armando Aragão Henriques, Luís Filipe 
Moreira da Silva de Bastos Oliveira, Bruno Miguel da Silva Costa, José Manuel Marques 
Ribeiro, Raquel Marília Tavares Faria, Rui Jorge Duarte Rios Santos Rocha, Pedro Luís Paiva 
Dias, Márcia Oliveira Gomes, João Pedro Santos Costa, Carla Sofia da Silva Brandão, Nuno 
Miguel Soares de Jesus, Rosa Maria de Castro Rodrigues, Simão da Costa Godinho, Bernardo 
Amaro Moreira Simões, António Manuel Leite Marques Silva, Óscar José Santos Teixeira e 
Manuel Alberto Marques Dias Pereira.================================== 
 
======== Do Partido Social Democrata (PSD): Carlos Manuel Costa Gomes, Albino 
Valente Martins, Helga Alexandra Freire Correia, António Luís da Fonseca e Grifo, António 
Filipe Costa Valente Almeida Ferreira, Ana Maria Ferreira Alves da Silva Neves, Fernando 
Manuel Gomes Pais Ferreira, José Filipe da Silva Carvalho, João Pedro Queirós Xará, António 
Ilídio Martins Godinho, Bruno Moreira Rodrigues, José da Silva Queirós, José Rodrigues 
Santos, Florbela Neves da Silva e Manuel Rebelo da Costa. ===================== 
 
======== Do Partido Popular (CDS/PP): Jorge Paulo de Melo Pereira, Maria Helena da 
Silva Moreira e Susana Clara Mortágua Gomes. ============================ 
 
======== Independente: Augusto Moreira da Silva. ======================== 
 
======== A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal deu início à Sessão 
declarando: ================================================== 
 
======== Muito boa noite a todos: Senhor Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, 
Senhores Deputados Municipais, Senhores Presidentes de Junta, comunicação social, público 
em geral e Funcionários da Câmara Municipal que apoiam a Assembleia – o meu cumprimento 
e felicitações a todos. Vamos, então, dar inicio à Sessão Extraordinária de hoje, que por ser 
extraordinária deve começar logo que possível. Já demos algum tempo de tolerância, portanto, 
vamos dar inicio. Antes de passar à Ordem de Trabalhos propriamente dita, eu queria anunciar, 
que a deputada Ana Sofia Pinho apresentou a renúncia do seu mandato e foi substituída por 
Rosa Maria do Castro Rodrigues que automaticamente toma posse e está aqui presente. Antes 
de passar ao ponto número um, quero apresentar aqui uma felicitação e um agradecimento 
muito sincero aos funcionários da Câmara, porque têm sido excecionais na forma como têm 
apoiado os trabalhos da Assembleia, nesta nova etapa em que tudo está a começar e para nós é 
tudo novo. Mas devo dizer-vos, e eu nem sequer vou enunciar nomes, porque todos têm sido 
excecionais, prontos, dedicados e devo até dizer, que têm ultrapassado todas as minhas 
expetativas, que já eram boas naturalmente. Portanto, o meu agradecimento a todos. Agora sim, 
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vamos dar início aos pontos da Ordem do Dia. Tratando-se de uma reunião extraordinária não 
vamos ter um PAOD. ============================================ 
 
========= PERÍODO DA ORDEM DO DIA (ART.º 20º DO REGIMENTO) ======== 
 
======== Seguindo os trabalhos, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu início 
ao Período da Ordem do Dia. ======================================= 
 
======== Ponto um: Aprovação da ata número um da Assembleia Municipal; ======== 
 
======== Presente para aprovação a ata: n.º 1 – Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal, realizada em 23.10.2017. =================================== 
 
======== Aberto o período de inscrições, não se registaram pedidos de inscrição. ====== 
  
======== Colocada à votação, a ata n.º 1 da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal 
realizada em 23.10.2017 foi aprovada por unanimidade. ======================= 
 
======== Ponto dois: Eleição da lista dos candidatos a membros da Comissão Executiva 
Metropolitana do Porto; ========================================== 
 
======== Pela Assembleia Municipal foram presentes os documentos atrás referidos, os 
quais ficam arquivados em pasta anexa ao livro de atas. ======================= 
 
======== Pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal foi dito: ============= 
 
======== Este ponto foi o ponto que deu origem à realização desta Assembleia, uma vez que 
foi pedido a todas as Assembleias da Área Metropolitana do Porto que se reunissem, neste dia, 
pelas vinte e uma horas, para efetuar a votação dos membros – Secretário e Subsecretários. 
Sendo o Primeiro Secretário para a Comissão Executiva, conforme os documentos que vos 
entreguei – Mário Rui de Oliveira Soares e os Secretários Metropolitanos – Sara Margarida 
Lobão Berrelha dos Santos Pereira, Adelino Joaquim Ferreira, Ângelo Augusto Santos Oliveira 
e Cláudia Manuela Ramos Vieira. Sobre este ponto e antes de passarmos à votação, não sei se 
alguém pretende ter algum esclarecimento? Ou, inclusivamente, se o Senhor Presidente da 
Câmara pretende esclarecer o porquê desta votação? ========================= 
 
======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 
Senhor Presidente da Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos. ============== 
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======== Boa noite a todos. Usando um bocadinho da condescendência da Senhora 
Presidente da Assembleia Municipal, eu pedia-lhe, só dois minutos: Em primeiro lugar para a 
cumprimentar e também aos senhores secretários. Dar-lhe os meus parabéns, naturalmente, por 
ser a nossa Presidente da Assembleia Municipal e esperar que do seu mandato, este órgão saia 
profundamente dignificado. Naturalmente isso já ninguém lhe tira, fica para a história 
concelhia, como a primeira mulher a ser Presidente da Assembleia Municipal do nosso concelho 
e espero que um dia tenhamos a possibilidade de ter uma mulher na presidência da Câmara 
Municipal. Uma palavra, também, para os Senhores Vereadores – desejar a todos um excelente 
mandato e esperar que dos vossos contributos e do vosso desempenho resulte o progresso do 
nosso concelho e a melhoria das condições de vida da população. Uma palavra também aos 
senhores Presidentes de Junta - aqui presentes, desejar-lhes um excelente mandato e dizer-lhes 
de forma muito clara, que podem contar com o executivo camarário para em conjunto 
encontramos soluções para os problemas das vossas freguesias. E julgo que, também, poderei, 
dizer-vos que podem contar com esta Assembleia Municipal para a persecução dos mesmos 
objetivos. Uma palavra, também, para os senhores membros da Assembleia Municipal: Temos 
aqui muitas caras novas, temos alguns repetentes. Desejar a todos um trabalho profícuo, uma 
fiscalização atenta e construtiva do trabalho do executivo camarário. Vocês têm a 
responsabilidade de discutir com elevação assuntos que sejam relevantes para o nosso concelho 
e queremos que com a vossa ação, a par do Executivo ajudem a construir uma nova realidade 
do nosso concelho. Uma palavra e, porque é nossa obrigação, para todos os que deixaram 
funções: Agradecer-lhes o seu altruísmo, agradecer-lhes a sua disponibilidade para servir, 
agradecer os contributos que deram, em prol não só da classe política do concelho de Oliveira 
de Azeméis, mas o serviço que prestaram à nossa comunidade. Uma palavra aos oliveirenses, 
sobretudo, para lhes agradecer o elevado civismo com que participaram na última campanha 
eleitoral. Fizeram a sua escolha, temos a obrigação de a respeitar e o que vamos procurar fazer 
é honrar a sua maturidade democrática, honrar as suas escolhas, fazendo o melhor trabalho 
possível. Um trabalho que mereça o seu reconhecimento e apreciação positiva. Uma palavra 
aos funcionários da autarquia: Dizer-lhes que neste mês, que levamos de executivo camarário, 
temos feito um trabalho extraordinário. Têm sido absolutamente fundamentais, naquilo que é a 
nossa vontade de implementar um conjunto de práticas e um conjunto de melhorias substanciais, 
no funcionamento da organização. Têm sido inexcedíveis, a sua disponibilidade tem sido 
permanente, muitos deles têm estado connosco até altas horas – trabalhando num conjunto de 
matérias. Uma das mais relevantes é, naturalmente, a construção do Orçamento. Mas, digamos 
que essa palavra de agradecimento e reconhecimento é uma palavra merecida e eu queria 
deixar, aqui de uma forma muito clara, um agradecimento profundo pelo trabalho que têm 
desempenhado. Cumprimentar, também, todos os presentes e dizer-vos que é muito agradável 
ver uma Assembleia Municipal tão composta, com tanta gente e com caras novas pelo que me é 
dado a perceber. E nessa perspetiva, é claro, que as assembleias municipais se tornam mais 
ricas. Cumprimentar a comunicação Social aqui presente… E objetivamente, a senhora 
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Presidente já fez a introdução a este ponto. O que estamos aqui a fazer é a aprovação da lista 
ordenada a membros da Comissão Executiva Metropolitana. Foram aqui elencados os nomes 
dos membros que fazem parte dessa comissão executiva, e vocês têm aí na informação que vos 
foi disponibilizada - os respetivos currículos. Portanto, trata-se apenas de uma eleição que está 
a acontecer em simultâneo nos dezassete municípios que integram a Área Metropolitana do 
Porto.====================================================== 
 
======== Pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal foi dito:============== 
 
======== Muito obrigada Senhor Presidente, pelos agradecimentos e pelos esclarecimentos. 
Antes de passarmos à votação: Eu vou propor à Assembleia, uma vez que temos mais dois 
pontos (ponto três e ponto quatro) para votação que têm que ser feitas por escrutínio secreto, se 
têm algo contra para que se realizem em simultâneo? Então, não havendo nada contra, passo a 
apresentar esses dois pontos. ======================================== 
 
======== Colocado à votação, o ponto número dois, foi aprovada por maioria a lista 
apresentada com a seguinte votação: vinte e seis votos a favor e um voto em 
branco.===================================================== 
 
======== Ponto três: Eleição do Presidente de Junta de Freguesia/ União de Freguesias 
para o Conselho Municipal da Educação; ================================ 
 
======== Pela Assembleia Municipal foram presentes os documentos atrás referidos, os 
quais ficam arquivados em pasta anexa ao livro de atas. ======================= 
 
======== Aberto o período de inscrições, registou-se o pedido de inscrição de Bruno 
Aragão, do PS. ================================================ 
 
======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 
deputado Bruno Aragão, do PS. ====================================== 
 
======== Boa noite a todos, sintam-se cumprimentados na pessoa da Senhora Presidente da 
Assembleia Municipal. Já tive oportunidade de o dizer na última Assembleia, faço-o novamente: 
Espero que todos possam ter um bom mandato. Não que do ponto de vista individual seja 
importante para cada um de nós, mas porque para este concelho é absolutamente fundamental. 
O Partido Socialista, naturalmente, estará como sempre esteve, muito desposto para trabalhar e 
para cooperar. Relativamente a estes dois pontos Senhora Presidente, permita-me que faça as 
nossas propostas para o ponto três e para o ponto quatro: Tivemos oportunidade de juntamente 
com os restantes grupos municipais – o PSD e do CDS, discutir estes pontos previamente. E 
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portanto, para o ponto três propomos o senhor Presidente da Junta de Fajões – Óscar Teixeira; 
para o ponto quatro o senhor Presidente da Junta de São Roque – Amaro Simões (como membro 
efetivo) e o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ossela – José Santos (como membro 
substituto). Obrigado. ============================================ 
 
======== Pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal foi feita a chamada individual 
dos senhores deputados que posteriormente procederam à votação dos pontos (2, 3 e 4) em 
simultâneo por escrutínio secreto. ===================================== 
 
======== A Assembleia Municipal aprovou por maioria designar o senhor Presidente da 
Junta de Fajões – Óscar Teixeira com a seguinte votação: trinta e oito votos a favor e um voto 
em branco.=================================================== 
 
======== Ponto quatro: Eleição do Presidente de Junta/ União de Freguesias e seu 
substituto, nos termos do nº 2 do art.º 6º dos Estatutos da ANMP; ================== 
 
======== Pela Assembleia Municipal foram presentes os documentos atrás referidos, os 
quais ficam arquivados em pasta anexa ao livro de atas. ======================= 
 
======== A Assembleia Municipal aprovou por maioria designar o senhor Presidente da 
Junta de São Roque – Amaro Simões como membro efetivo e o senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Ossela – José Santos como membro substituto com a seguinte votação: trinta e oito 
votos a favor e um voto em branco. ==================================== 
 
======== Ponto cinco: Aprovação do Regimento da Assembleia Municipal; ========= 
 
======== Pela Assembleia Municipal foi presente o documento atrás referido, o qual fica 
arquivado em pasta anexa ao livro de atas. =============================== 
 
======== Pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal foi dito: ============= 
 
======== Sobre o ponto: Como havíamos anunciado, logo que possível íamos proceder à 
revisão do Regimento existente, e aí está ele. Mas antes de avançarmos para a sua votação 
perguntava se - Alguém se quer prenunciar sobre este ponto? ==================== 
 
======== Aberto o período de inscrições, registaram-se os pedidos de inscrição de Albino 
Martins, Fernando Pais, Jorge Melo Pereira, Bruno Aragão e Carlos Costa Gomes. ======= 
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======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 
deputado Albino Martins, do PSD. ==================================== 
 
======== Boa noite senhora Presidente, senhores Secretários, Senhor Presidente de 
Câmara, senhores Vereadores, caros colegas membros desta Assembleia, público em geral. A 
minha intervenção é muito rápida e é aquilo que um colega destas lides chamaria de 
minudência. De qualquer forma em primeiro lugar queria, dar os parabéns ao grupo de 
trabalho, que foram os líderes das bancadas, pelo trabalho feitio e pela rapidez com que o 
fizeram. Penso e não me lembro de em circunstância alguma, não das minhas lides porque sou 
estreante, mas de outras encarnações de há mais de vinte anos por estas paragens – de na 
primeira sessão se conseguisse por à aprovação o Regimento da Assembleia. Os meus parabéns 
para quem trabalhou. O meu alerta, esta minudência, é para chamar à atenção para um ponto 
que penso que deva ser alterado, mas eventualmente, haverão outros pormenores. E que resulta 
do olho clinico da revisão de provas à moda antiga, que eu ainda faço, e que encontra aqui e 
acolá alguma coisa. Eu sei que os trabalhos normalmente são feitos pegando naquilo que é mais 
sensível, estudando o ponto mais sensível... Mas chamo a atenção que mesmo depois da 
aprovação nunca será de mais ser feita uma leitura mais apurada para encontrar pequenas 
falhas. Fica-nos bem. Queria dizer o seguinte: o ponto a que me refiro é o art.º 3º, nº 2, alínea s) 
que diz o seguinte: “deliberar sobre a criação do Conselho Local da Educação”. Sobre isso 
queria dizer o seguinte: Oliveira de Azeméis foi dos primeiros concelhos do país a criar o 
Conselho Local da Educação consignado na lei 159/99 de 14 de setembro que transferiu essa 
competência para as autarquias. Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros a nível nacional. O 
decreto-lei 7/2003 de 15 de janeiro instituiu os conselhos municipais da educação em vez dos 
anteriores conselhos locais imediatamente implementado, também, neste concelho. Em posterior 
regulamentação do decreto-lei n.º 7/2003 a lei 41/2003, alínea d) do seu art.º 5, veio estabelecer 
a eleição na Assembleia Municipal – aquilo que acabamos de fazer agora – de um presidente da 
junta em representação das freguesias do concelho para fazer parte do Conselho Municipal da 
Educação. Assim, uma vez que há aqui um desfasamento – ainda se chama Conselho Local da 
Educação; uma vez que já está criado e não há necessidade de o criar com outro nome e 
inclusive a nomeação/ escolha do elemento das juntas de freguesia já foi feita, o que eu 
proponha é que seja banida esta alínea s) e no lugar desta seja incluída/ substituída pela alínea 
u) do nº1 do mesmo art.º 3º. Porque se é uma competência direta desta Assembleia caberá numa 
alínea nova suprimir a alínea s) e colocar a alínea u) no artigo anterior. Muito obrigado. ==== 
 
======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 
deputado Fernando Pais, do PSD.===================================== 
 
======== Queria apresentar os meus cumprimentos ao Senhor Presidente da Câmara e aos 
Vereadores entretanto eleitos. Desejar ao Executivo Camarário um bom mandato e que de facto 
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o Executivo Camarário engrandeça Oliveira de Azeméis e proporcione as melhores condições 
de vida aos munícipes que é para isso que aqui estamos. Queria também cumprimentar a 
Senhora Presidente da Assembleia e desejar-lhe um bom mandato. Creio que revelou durante o 
tempo que a conheci qualidades quer pessoais, quer humanas quer cívicas que lhe permitem 
fazer um mandato perfeitamente tranquilo e exercer a magistratura na mais elevada 
consideração. Aos meus colegas deputados os meus melhores cumprimentos. Ao público 
presente - é um prazer que as pessoas participem. Passando ao ponto em análise vou tentar 
explicar de forma diferente daquela que o Prof. Albino fez, pois fiquei com sensação que 
ninguém percebeu. Portanto, passo a explicar algumas alterações que nós entendemos que são 
importantes – explicando alguns artigos e posteriormente indicando as alterações que 
propomos: “Artigo 17º (Ordem do Dia) 1. A ordem do Dia deve incluir os assuntos que para 
esse fim foram indicados por qualquer membro da Assembleia, desde que sejam da competência 
deste órgão e o pedido seja apresentado por escrito com uma antecedência mínima de até três 
dias úteis anteriores à data do envio da convocatória. 2. A Ordem do Dia é entregue a todos os 
membros com a antecedência sobre a data do início da sessão de, pelo menos, cinco dias úteis 
para as Sessões Ordinárias e três dias para as Sessões Extraordinárias, enviando-se-lhes, em 
simultâneo, a consulta da respetiva documentação. Esta versão tem a ver com o que dispunha 
Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, entretanto revogada pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
que estabelece o regime jurídico das autarquias locais. Lei revogada: Artigo 87.º Ordem do 
Dia: 1. A Ordem do Dia deve incluir os assuntos que para esse fim foram indicados por 
qualquer membro do órgão, desde que sejam da competência do órgão e o pedido seja 
apresentado por escrito com uma antecedência mínima de: a) Cinco dias uteis sobre a data da 
reunião, no caso das reuniões ordinárias; b) Oito dias uteis sobre a data da reunião, no caso 
das reuniões extraordinárias. 2. A Ordem do Dia é entregue a todos os membros com 
antecedência sobre a data do início da reunião de, pelo menos, dois dias úteis, enviando-se-lhes, 
em simultâneo, a respetiva documentação. Lei 75/2013 Artigo 53.º Ordem do Dia 1. A Ordem do 
Dia deve incluir os assuntos indicados pelos membros do respetivo órgão, desde que sejam da 
competência deste e o pedido correspondente seja apresentado por escrito com uma 
antecedência mínima de: a) Cinco dias uteis sobre a data da sessão ou reunião, no caso de 
sessões ou reuniões ordinárias; b) Oito dias uteis sobre a data da sessão ou reunião, no caso de 
sessões ou reuniões extraordinárias. 2. A Ordem do Dia é entregue a todos os membros do 
órgão com a antecedência mínima de dois dias uteis sobre a data do início da sessão ou 
reunião, enviando-se-lhes, em simultâneo, a respetiva documentação. Propomos a seguinte 
redação: Artigo 17º (Ordem do Dia) 1. A Ordem do Dia deve incluir os assuntos que sejam 
propostos pelos grupos Municipais ou por um terço dos seus membros, desde que sejam da 
competência deste e o pedido correspondente seja apresentado por escrito com uma 
antecedência mínima de: a) Cinco dias uteis sobre a data da sessão ou reunião, no caso de 
sessões ou reuniões ordinárias; b) Oito dias úteis sobre a data da sessão ou reunião, no caso de 
sessões ou reuniões extraordinárias. 1 -A Ordem do Dia é entregue a todos os membros do 
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órgão com a antecedência mínima de dois dias uteis sobre a data do início da sessão ou 
reunião, enviando-se-lhes, em simultâneo, a respetiva documentação. Propomos, ainda, o 
aditamento de um número cinco ao artigo 48.º, passando este a ter a seguinte redação: 
CAPITULO V, Grupos Municipais, Artigo 48.º (Constituição) 1. Os membros eleitos bem como 
os Presidentes de Junta de Freguesia ou União de Freguesias eleitos por cada Partido ou 
Coligação de Partidos ou Grupo de Cidadãos eleitos, podem associar-se para efeitos de 
constituição de Grupos Municipais nos termos da Lei e do Regimento. 2. A constituição de cada 
Grupo Municipal efetua-se mediante comunicação dirigida ao Presidente da Assembleia 
Municipal assinada pelos membros que o compõem, indicando a sua designação bem como a 
respetiva direção. 3. Cada Grupo Municipal estabelece a sua organização, devendo qualquer 
alteração na composição ou direção do Grupo Municipal ser comunicada ao Presidente da 
Assembleia Municipal. 4. Os membros que não integrem qualquer grupo municipal comunicam 
o facto ao Presidente da Assembleia e exercem o mandato como Independentes. 5. O eleito que 
seja único membro de um partido político, coligação de partidos ou grupo de cidadãos eleitos 
que não integre qualquer grupo municipal têm os mesmos direitos e deveres dos grupos 
municipais. Proposto aditamento: Artigo 12.º (Sessões Extraordinárias): 1. A Assembleia 
Municipal reúne em Sessão Extraordinária por iniciativa do seu Presidente, da Mesa ou após 
requerimento: a) Do Presidente da Câmara Municipal, em cumprimento de deliberação desta; 
b) De um terço dos seus membros; c) De um número de cidadãos eleitos inscritos no 
recenseamento eleitoral do Município equivalente a 5% do número dos cidadãos eleitores até ao 
limite máximo de 2500. 1. O Presidente da Assembleia Municipal, no prazo de cinco dias após a 
sua iniciativa ou da Mesa, ou a receção dos requerimentos previstos no número anterior, por 
edital, por carta com aviso de receção ou protocolo ou por correio eletrónico, convoca a Sessão 
Extraordinária da Assembleia Municipal, após comunicação prévia aos Grupos Municipais, 
através do requerimento que lhe for indicado. 2. A Sessão Extraordinária referida no número 
anterior deve ser realizada no prazo mínimo de 3 dias e máximo de 10 após a sua convocatória. 
3. Quando o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal não convoque a Sessão 
Extraordinária requerida, podem os requerentes convocá-la diretamente, observando, com as 
devidas adaptações, o disposto nos n.ºs 2 e 3, e promovendo a respetiva publicação nos locais 
habituais. 4. Nas sessões extraordinárias a Assembleia só pode deliberar sobre as matérias para 
que tenha sido expressamente convocada. Proposto aditamento: Redação atual: Artigo 4.º 
(Composição da Mesa) 1. A Mesa da Assembleia é composta por um Presidente, um Primeiro 
Secretário e um Segundo Secretario. 2. O Presidente é substituído, nas suas faltas e 
impedimentos, pelo Primeiro Secretario e este pelo Segundo Secretário. 3. Na ausência 
simultânea de todos os membros da Mesa, a Assembleia elege, por voto secreto, de entre os 
membros presentes, o número necessário de elementos para integrar a Mesa que vai presidir à 
Sessão. 4. Na ausência de até dois membros da Mesa, o Presidente, com o acordo dos membros 
da Assembleia, indica os membros a integrar a Mesa, de entre os membros eleitos. 5. O 
Presidente da Mesa é o Presidente da Assembleia Municipal. Texto proposto para o número 4: 
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Na ausência de até dois membros da Mesa, o Presidente em exercício, indicará os membros a 
integrar a Mesa, de entre os membros eleitos. Artigo 34.º (Interposição de Recursos) 1. 
Qualquer membro da Assembleia pode recorrer das decisões do presidente ou das deliberações 
da Mesa, que será objeto de apreciação pelo Plenário. 2. O membro da Assembleia que tiver 
recorrido pode usar da palavra para fundamentar o recurso por tempo não superior a 5 
minutos.” =================================================== 
 
======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 
deputado Jorge Melo Pereira, do CDS. ================================== 
 
======== Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Dra. Helena Santos; 
caros Secretários da Mesa, Senhor Presidente da Câmara Municipal, senhores Vereadores, 
membros desta Assembleia, senhores funcionários, comunicação social, oliveirenses – as minhas 
saudações. Hoje constatamos, neste novo Regimento da Assembleia Municipal de Oliveira de 
Azeméis, novos valores, mais dignidade, mais transparência e acima de tudo mais respeito pelos 
munícipes. A contemplação de dois períodos para dar voz aos oliveirenses, um no início da 
sessão e outro no fim da mesma, vem possibilitar que os munícipes possam comparecer mais 
assiduamente a esta casa. Sabendo desde logo que têm uma hora exata, disponível para poder 
fazer-se ouvir e trazer as suas preocupações, cabendo-lhes o direito a uma resposta concreta. 
Nos últimos quatro anos em que faço parte desta Assembleia, nunca tive conhecimento de uma 
resposta que fosse dada a alguns dos vários munícipes que aqui vieram usar da palavra, nem 
mesmo se a ela tiveram direito. Foi esta uma das preocupações que também inquietou o CDS/ 
PP, foi este também um compromisso eleitoral nosso - garantir que o cidadão tivesse direito a 
uma resposta concreta. Podendo também os membros desta Assembleia terem conhecimento do 
conteúdo da resposta a fim de ajuízarem da sua justeza. Este novo regimento vem formalizar 
esta nossa preocupação. Agradeço, assim, a todos os líderes dos grupos municipais, com acento 
nesta Assembleia e à nossa Presidente por terem acolhido esta nova postura perante todos os 
que nos elegeram e que é de inteiríssima justiça. Em suma, é tão simples todos juntos podermos 
fazer política pela positiva para bem de toda uma comunidade que afinal nos elegeu para sua 
representação. Queria só abrir um parêntese a esta intervenção do Dr. Fernando Pais: Julgo 
que as suas anotações e as suas propostas são bem-vindas, mas penso que poderiam ter vindo 
no devido tempo quando em reunião dos líderes municipais, se calhar não houve esse tempo. 
Bem hajam e votos de um mandato com elevação, rigor, transparência e acima de todo com 
responsabilidade. Obrigado. ======================================== 
 
======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 
deputado Bruno Aragão, do PS. ====================================== 
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======== Muito obrigado, Senhora Presidente. O Partido Socialista disse na primeira 
Assembleia Municipal deste mandato que não mudaria de cara e manteria exatamente a mesma 
postura. A revisão deste Regimento em tempo útil, com o esforço enorme de todas as bancadas é 
também exemplo disso. E destacaria aqui três coisas, porque é isso que realmente importa: o 
primeiro ponto que o Jorge acabou de dizer é um apelo à participação das pessoas, foi isso que 
dissemos - este concelho não se faz sem pessoas. Embora o formato mais ou menos rígido destas 
assembleias e que decorre da lei, enfim não podemos fazer muito… É importante que as pessoas 
possam participar e sintam que a Assembleia Municipal tem e faz questão de ouvir a opinião dos 
oliveirenses. A introdução deste período para o público logo no início da Assembleia e um 
período no fim tirando as reuniões extraordinárias (são mais curtas) que o período fica no fim, é 
um exemplo claro disso. O segundo ponto que eu queria frisar é a responsabilidade que não 
deixaremos de exigir à Câmara Municipal e ao seu Executivo. A introdução no Regimento da 
obrigação da Câmara Municipal responder às questões dos munícipes e disso dar conhecimento 
a todos os deputados da Assembleia Municipal. É também a introdução no próprio Regimento 
de um apelo à política de proximidade, com as Juntas de Freguesia, e é por fim e pela primeira 
vez, a formalização dos grupos municipais, que na prática íamos funcionando assim e que nunca 
tinham sido formalizados e que podem dar alguma dinâmica e celeridade a estas assembleias. 
Posto isto, o Partido Socialista entende que hoje, pese embora alguma questão de legalidade e 
essa sim tem que ser sanada – o Regimento seja aprovado, tal como foi submetido com a 
alteração que foi apresentada pelo Prof. Albino. E que então depois se for preciso numa 
próxima Assembleia se vejam aquelas questões todas, porque não estou certo sequer de algumas 
delas. O grupo retirou efetivamente do Regimento a possibilidade de alterar a Ordem de 
Trabalhos, que era uma possibilidade que estava no anterior Regimento e que a lei agora não 
permite. E portanto, a ordem de trabalhos não pode ser aditada sequer nesta Assembleia e que 
era uma dúvida que às vezes persistia. Introduziu a questão dos grupos municipais e da 
articulação com os grupos municipais e as alterações decorreram todas nesse princípio. 
Portanto, algumas questões que o Dr. Fernando Pais colocou, não consegui perceber. Teremos 
que as analisar, ver se fazem sentido, se nos agradam… É como digo, se forem legais que 
fiquem sanadas desde já, como é natural. Se não o Partido Socialista propõe que o Regimento 
seja aprovado tal como está com a alteração que o Prof. Albino propôs e depois faz-se a revisão 
e vem na Assembleia Ordinária que teremos que fazer brevemente. ================= 
 
======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 
deputado Carlos Costa Gomes, do PSD. ================================= 
 
======== Obrigado por me ter dado a palavra. Aproveito desde já para cumprimentar a 
Dra. Helena Santos e os Secretários, o Executivo. Relativamente ao novo formato (da 
Assembleia), creio que do ponto de vista funcional e ainda que o Executivo esteja de costas 
voltadas está muito próximo daquilo que é a Assembleia da República. Portanto, do meu ponto 
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de vista e daquilo que foi acordado penso que dá alguma dignidade à própria Assembleia, fica 
aqui o registo. Cumprimentar todos os deputados municipais, os presidentes de Junta, os 
colaboradores da Câmara Municipal, o público que hoje está em massa, e é muito bom olhar 
aqui de cima e ver esta Assembleia com a sala cheia. Isso, também, demonstra o interesse e a 
proximidade que se quer da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal com os munícipes, e 
por isso, mais uma vez fica aqui o meu registo de agrado em pelo menos nesta primeira 
Assembleia termos a sala cheia de munícipes. Mas a minha intervenção, senhora Presidente, 
não é esta, aproveitei o momento só para o dizer. E dizer que o grupo de trabalho que esteve na 
origem desta alteração e com quem o PSD afirmou o compromisso de que nesta primeira 
Assembleia levaríamos à aprovação o Regimento, imanam de facto, de discussão e todas elas 
versam uma tentativa de aproximar não só o munícipe às assembleias, mas também, agilizar e 
dar um toque de proximidade entre os trabalhos da Assembleia e da Câmara Municipal. Estou 
de acordo com o que disse o deputado Bruno Aragão. Este órgão é um órgão fiscalizador, e fará 
a sua ação enquanto tal. Até, porque esta versão que será aprovada tem uma vertente mais 
fiscalizadora do que no passado. As alterações que agora suscitaram… E eu agradeço a 
intervenção do deputado Fernando Pais, porque teve um olho clinico do ponto de vista jurídico 
sobre o trabalho que fizemos durante a semana. Mas, quando tivemos a reunião o nosso grupo 
ainda não tinha reunido para analisar esta questão. Agradeço imenso aquelas propostas que 
tive o prazer de ouvir o Dr. Fernando Pais aqui apresentar. Eu, também, sou de acordo que este 
documento seja aprovado já nesta Assembleia. Depois na próxima (Assembleia) trazemos à 
discussão, estas alterações. Tem aqui questões jurídicas que demoraria algum tempo a concluí-
las. Portanto, da parte do PSD, aquilo que nós consideramos é que seja então posto à votação 
com as alterações aqui descritas e depois aquelas mais técnicas serem trabalhadas na próxima 
Assembleia. ================================================== 
 
======== Pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal foi dito: ============= 
 
======== Eu quero agradecer esta participação que todos os deputados tiveram, e que 
revelou o interesse e a atenção que dedicaram ao Regimento, que é fundamental para que todos 
nós nos possamos orientar. Penso que as propostas que foram aqui apresentadas terão que ser 
alvo de apreciação. Temos que ver da legalidade daquelas questões e se assim concordarem: 
Aprovaríamos agora este regimento salvaguardando que retiramos aquele ponto, que 
efetivamente, o Prof. Albino apontou. Para já, detetando que no art.º 4º e no ponto quatro, 
entendo que há um erro. Portanto, o que lá deverá constar é indicará os membros e não o que lá 
está – indicando, pois está num português que não se entende. Feitas estas correções, poríamos 
agora à aprovação o regimento, com o compromisso de irmos verificar todos os pontos e numa 
próxima reunião voltarmos a considerar e as alterações que forem pertinentes serão então 
novamente apresentadas e propostas. As mesmas serão, então, novamente apresentadas em 
propostas. Ainda sobre este ponto, eu queria comunicar à Assembleia que me chegou da parte 
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do CDS – um documento que diz grupo municipal do CDS/ PP: “Excelentíssima Senhora 
Presidente da Assembleia de Oliveira de Azeméis – Dra. Helena Santos, para cumprimento 
estabelecido no Regimento da Assembleia Municipal de Oliveira de Azeméis no capítulo 5 no 
seu art.º 48, vem o CDS/ PP formalizar a constituição do seu grupo municipal, com a seguinte 
constituição: membro eleito pelo CDS/ PP – Jorge Melo Pereira, Presidente da Junta de 
Freguesia de Carregosa – Maria Helena da Silva Moreira, Presidente da União de Freguesias 
do Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmaz – Susana Clara Mortágua Gomes. A direção deste 
grupo municipal é assegurada pelo membro eleito pelo CDS/ PP.” Portanto vem de encontro à 
alteração aqui proposta e assim aceito esta formação do grupo municipal do CDS. Certamente 
que posteriormente surgirão mais. ==================================== 
 
======== A Senhora Presidente Assembleia Municipal colocou o ponto número cinco à 
votação, tendo sido deliberado por unanimidade aprovar o novo Regimento da Assembleia 
Municipal. ================================================== 
 
======== Ponto seis: Autorização para obras por administração direta até ao montante de 
€250 000,00 – Aprovação; ========================================= 
 
======== Pela Câmara Municipal foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando: - 
Que o Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. 18/08, de 29/01 remeteu para os 
artigos 16º a 22º e 29º do D.L. nº 197/99 de 08/06, a disciplina da competência para autorizar 
despesas no âmbito das autarquias locais ao excluir estes artigos da revogação que fez deste 
diploma; - Que o artigo 18º, nº2, do D.L. 197/99 de 08/06 estabelece a possibilidade de a 
Assembleia Municipal poder autorizar a Câmara a realizar obras ou reparações por 
administração direta em valor superior a € 149.639,37 (cento e quarenta e nove mil seiscentos e 
trinta e nove euros e trinta e sete cêntimos); - Que é de toda a conveniência que a Câmara 
Municipal possa realizar as referidas obras ou reparações por administração direta, pelo menos 
até ao montante de € 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil euros), propõe-se: Que a Câmara 
delibere solicitar à Assembleia Municipal, autorização para efetuar obras ou reparações por 
administração direta até ao montante de € 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil euros) por obra 
ou reparação, e para cada ano económico, com efeitos até ao termo do mandato em curso, nos 
termos e ao abrigo dos normativos acima mencionados.” ======================= 
 
======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 
Senhor Presidente da Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos. ============== 
 
======== Senhora Presidente a explicação é simples, está aqui no documento. A Câmara 
pede autorização a esta Assembleia para fazer obras ou reparações por administração direta - 
ou seja, pelos seus serviços acima de 149.639,37€ até ao montante máximo 250.000,00€. Aquilo 
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que nós estamos a fazer, é basicamente apresentar os mesmos números, números que decorrem 
do passado e é um pedido de autorização que formulamos a esta Assembleia. =========== 
 
======== Aberto o período de inscrições, registaram-se os pedidos de inscrição de Bruno 
Aragão, Carlos Costa Gomes e Fernando Pais. ============================= 
 
======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 
deputado Bruno Aragão, do PS. ====================================== 
 
======== Senhora Presidente muito obrigado. Um ponto rápido, naturalmente votaremos, 
favoravelmente, como votamos ou temos, votado este ponto em anteriores momentos. 
Solicitamos à Câmara Municipal possa na informação disponibilizada em todas as Assembleias 
Extraordinárias incluir um ponto à Assembleia sobre as decisões que decorrem desta 
autorização que a Assembleia dá. Portanto, trata-se apenas de informar a Assembleia das obras 
por ajuste direto que decorrem desta autorização. Isto é mais um esforço para que os membros 
da Assembleia possam escrutinar a atividade do Executivo. Obrigado. =============== 
 
======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 
deputado Carlos Costa Gomes, do PSD. ================================= 
 
======== Mais uma vez, obrigada Senhora Presidente. A bancada do PSD acolhe com toda 
a naturalidade a bondade desta proposta e a justeza que a mesma encerra em si. Aliás, esta 
proposta como no passado abre possibilidades à Câmara Municipal de realizar melhorias, 
requalificações, possibilita ainda uma agilidade ao Executivo com vista à execução dessas 
mesmas obras que vierem a ser realizadas. Senhor Presidente, a proposta que vossa excelência 
remete a esta Assembleia acolhe a melhor aceitação do PSD, portanto, terá o nosso voto 
favorável. Mas, senhor Presidente, permita-me só recordar a Assembleia de 28/12/2013 onde 
usou da palavra, o senhor deputado na altura e que não está hoje aqui connosco – José 
Lourenço: “Boa tarde excelentíssima Mesa, Executivo, colegas da comunicação social, público 
considerem-se todos cumprimentados. No plano teórico dir-se-á que as intervenções da Câmara 
Municipal no modelo de administração direta se traduzem em obras por parte da própria 
autarquia pelos seus trabalhadores sendo considerados os trabalhos aplicados por meios 
próprios ou adquiridos para o efeito e que se destinam ao seu imobilizado. Senhor Presidente 
são exemplos destes trabalhos: as pequenas intervenções urbanísticas, ramais de água e 
esgotos, arruamentos, trabalhos de jardinagem, trabalhos de construção civil e outros. Bem 
como, as intervenções de maiores dimensão. Convém referir agora que este expediente tem sido 
usual e rotineiro em todas as assembleias municipais desde o início do mandato sem que se 
tenha notado na prática trabalhos de avultado valor efetuados por administração direta do 
nosso concelho.” Dizia na altura: “Senhor Presidente não censuramos de tal ousadia de 
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viabilizar os trabalhos por administração direta até 250.000,00€, contudo esperamos de vossa 
excelência uma explicação convincente que justifique tal ato. Nomeadamente exemplos de 
trabalhos já efetuados e que desse razão suficiente para nos pedir a aprovação deste expediente. 
Não se deslumbrando trabalhos dessa ordem achando nós que 150.000,00€ são suficientes por 
aumentar sem consequências práticas não faz sentido votar favoravelmente este ponto.” Esta foi 
a votação há quatro anos neste ponto. Senhor Presidente da Câmara o PSD regista com agrado 
a sua proposta e alteração no sentido da mesma. Portanto, tem o voto que nos merece que é a 
aprovação. Registamos com agrado a nova orientação, e portanto, da nossa parte e de acordo 
com aquilo que o deputado Bruno Aragão disse, estaremos aqui para aquilo que entender. 
Portanto, o PSD vota favoravelmente esta proposta. ========================== 
 
======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 
deputado Fernando Pais, do PSD o qual prescindiu da mesma. =================== 
 
======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 
Senhor Presidente da Câmara Municipal, para dar resposta às intervenções anteriores. ===== 
 
======== Muito obrigado Senhora Presidente. Vou, naturalmente, esclarecer as 
intervenções que foram feitas começando pelo deputado Bruno Aragão, que se refere não às 
obras por ajuste direto, mas às obras por administração direta. Penso que faz todo o sentido que 
nós disponibilizemos as obras que a autarquia promova e que se encontrem dentro deste 
intervalo que estamos a aprovar. Em relação ao senhor deputado Carlos Costa Gomes. Deixe-
me dizer-lhe que eu próprio tenho alguma reserva sobre estes montantes. Porque, efetivamente, 
não existe um histórico da sua utilização. Mas isso não é bom. Isso é mau. É mau que nós não 
tenhamos obras por administração direta que excedem os 149.639,37€ que aqui estão referidos. 
Mas, o que é que acontece? Acontece, que nós decidimos manter este valor e pedimos para não 
balizar com os até 250.000,00€, porque podíamos não ter teto. Aquilo que nós entendemos, é 
que neste momento existe necessidades de investimento substanciais no parque de viaturas da 
Câmara que está profundamente degradado. Temos equipamentos públicos, edifícios que estão 
também muito degradados. E como nós hoje temos uma sucessão de avisos em quadros 
comunitários que estão permanentemente a abrir em áreas como a área de reabilitação, aquilo 
que se nos afigura como importante é que nos tenhamos a possibilidade de rapidamente 
avançarmos para este tipo de obras. Nós temos alguns casos/ equipamentos que com estes 
montantes são passiveis de serem requalificados. Portanto, nessa perspetiva, reconhecendo que 
não existe um histórico da sua utilização, faz sentido que no quadro atual em plena fase de 
concretização de investimentos do Portugal 2020 faz todo o sentido que nós tínhamos esta 
possibilidade de rapidamente disponíveis para podermos avançar. E é isso que nós estamos a 
fazer. Muito obrigado.============================================ 



02                  23         11         2017         
 
 
 
 
                                                                              

 

27 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou o ponto número seis à 
votação, tendo sido deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada. ======== 
 
======== Ponto sete: Contrato Interadministrativo celebrado com a Freguesia de Cucujães 
– Aprovação de minuta de adenda ao contrato; ============================= 
 
======== Pela Câmara Municipal foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando: 
Que foi celebrado contrato interadministrativo de cooperação financeira com a Freguesia de 
Cucujães, no âmbito das obras levadas a cabo na sede da Junta, para instalação de Biblioteca 
(cuja minuta foi aprovada pela Assembleia Municipal em 30.06.2017); O teor do ofício agora 
enviado pela citada Freguesia, no qual solicita a alteração do Objeto do referido Contrato 
interadministrativo, nos termos e fundamentos nele constantes; Que na sequência do mesmo e 
em função dos documentos justificativos apresentados, há intenção de alteração da redação da 
cláusula 1ª do referido Contrato interadministrativo; O constante da cláusula quarta do referido 
contrato interadministrativo de cooperação financeira, que prevê a possibilidade de 
modificação, por acordo entre as partes; Propõe-se: - Que seja aprovada a minuta da Adenda 
ao citado Contrato Interadministrativo celebrado com a Junta de Freguesia de Cucujães, que se 
anexa, a submeter aos órgãos municipais, para os efeitos nela mencionados.” =========== 

 
======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 
Senhor Presidente da Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos. ============== 
 
======== Senhora Presidente, basicamente, nós tínhamos celebrado um contrato 
interadministrativo de cooperação financeira com a freguesia de Cucujães, que visava apoiar as 
obras que foram levadas a cabo na sede da Junta para a instalação da biblioteca que foi 
deslocada de instalações alugadas para instalações de propriedade da Junta de Freguesia. Esse 
contrato interadministrativo tinha uma verba de 20.000,00€ para obras neste espaço. O que 
acontece é que a Junta de Freguesia apenas conseguiu justificar, julgo, que cerca de 11.300,00€ 
de obras e o restante valor foi gasto em material mobiliário e equipamento informático. 
Portanto, esta adenda não é mais do que acrescentar a possibilidade de, para além de pagarmos 
as obras, pagarmos também as verbas que foram gastas no equipamento desta biblioteca. Isto é 
uma deliberação que vem já do Executivo anterior e que visa permitir que a Junta de Freguesia 
receba estes 20.000,00€ que efetivamente gastou na instalação da sua biblioteca. ========= 
 
======== Aberto o período de inscrições, registou-se o pedido de inscrição de Fernando 
Pais. ====================================================== 
 
======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 
deputado Fernando Pais, do PSD. ==================================== 
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======== Relativamente ao teor da proposta não há que apontar, ela está clara. Eu só 
queria fazer um apelo quer ao Senhor Presidente da Câmara ou, à Câmara em si, e também à 
Senhora Presidente da Assembleia Municipal, no sentido de: Quando há uma proposta ou 
adenda de alteração a um contrato – deve constar da documentação entregue aos membros da 
Assembleia Municipal o próprio contrato em si. Não estou aqui a levantar qualquer tipo de 
problema é uma questão procedimental, uma questão de abertura e lisura. Porque quando eu 
recebi esta proposta, eu não me sentia na condição de votar em consciência quando eu não 
conhecia o contrato. Com as explicações aqui dadas sinto-me completamente à vontade para 
votarmos a favor. Para situações futuras, Senhor Presidente, agora e muito bem, que a questão 
é uma questão de lisura, transparência, etc., seria de bom-tom juntar o próprio contrato que se 
pretende alterar. Porque, só numa perspetiva global é que nós conseguiríamos isso. Eu apenas 
fazia um apelo ao Senhor Presidente para resistir à tentação fácil de dizer que este contrato já 
está votado e que faz parte do arquivo quer da Câmara quer da Assembleia e que nós podemos 
ter acesso. Não é disso que se trata. Trata-se apenas de uma questão procedimental em que 
quando há uma adenda ao contrato não é difícil juntar o contrato que foi aprovado para 
podermos ter uma visão clara e podermos votar em consciência e conformidade. ========= 
 
======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 
Senhor Presidente da Câmara Municipal, para dar resposta à intervenção anterior. ======= 
 
======== Senhor deputado era só para o esclarecer do seguinte: Efetivamente este contrato 
já foi aprovado aqui na Assembleia, em 30 de junho deste ano. E o que é referido é uma coisa 
tão simples como isto – passamos de apoio a obras para apoio a obras mais mobiliário e 
material informático. Nós temos aqui o ponto alterado, a adenda está aqui referida na proposta 
apresentada. Obviamente aquilo que foi feito e atendendo a que o contrato já tinha sido 
aprovado nesta Assembleia, não fazia sentido estarmos a analisar todos os outros pontos que 
compõem o contrato, mas apenas analisar aquele ponto que é objeto da nossa análise. Nessa 
perspetiva tratou-se de uma mera economia de papel, porque temos contratos que são 
volumosos. E portanto, se conseguirmos nestes casos com uma informação sintética e clara, 
ainda por cima, estamos a falar de uma adenda tremendamente simples, eu julgo que neste caso 
está completamente desculpável, digamos assim, a sua omissão. É evidente que se tiverem 
complexidade fará todo o sentido que a informação vos chegue. Por isso concordo com aquilo 
que acabou de dizer.============================================= 
 
======== Pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal foi dito: ============= 
 
======== Muito obrigado Senhor Presidente. Eu própria estarei atenta a que toda a 
documentação vá de encontra às necessidades e aos desejos de todos os senhores deputados da 
Assembleia. ================================================== 
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======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou o ponto número sete à 
votação, tendo sido deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada. ======== 
 
======== Ponto oito: Pedido de sinalização vertical na Travessa do Calvário em Oliveira de 
Azeméis (I/71181/2017); ========================================== 
 
======== Pela Câmara Municipal foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando: - 
Que, nos termos da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, compete à Câmara Municipal, no âmbito 
do planeamento e desenvolvimento, "criar, construir e gerir (...) equipamentos, serviços, redes 
de circulação (...)" (art.º 33.°, n.º 1, alínea ee); - Que, bem assim, também lhe compete 
"Deliberar sobre o estacionamento de lugares públicos", (art.º 33.°, n.°1, alínea rr); - O pedido 
registado no E/1440/2017 da Junta de Freguesia da Vila de Cucujães para a colocação de 
sinalização vertical dentro da sua freguesia. Propõe-se: a) Na baía de estacionamento junto à 
entrada lateral da Capela deverão ser colocados os seguintes sinais:- Um sinal (H1a) 
"Estacionamento autorizado" com texto "Pároco - 1 lug." - O lugar para deficientes motores 
deverá ser identificado através de sinal H1A "Estacionamento autorizado" e placa adicional 
2.22. "Símbolo universal da Acessibilidade" juntamente com marcação horizontal do referido 
símbolo. Na implementação da sinalização deve ser respeitado o Decreto Regulamentar n.º 22-
A/98 de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 41/2002 
de 20 de Agosto e pelo Decreto Regulamentar n.º 2/2011 de 3 de Março. ============== 
 
======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 
Senhor Presidente da Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos. ============== 
 
======== Senhora Presidente trata-se da aprovação e sinais de trânsito para a freguesia de 
Oliveira de Azeméis. Um deles para o início da Travessa do Calvário – um sinal de via pública 
sem saída, acompanhado de um sinal de proibido exceto a moradores. E na Rua do Calvário no 
cruzamento da Rua Maria Vilhena dos Santos no sentido norte – um sinal de via publica sem 
saída. É exatamente disto que se trata. ================================== 
 
======== Aberto o período de inscrições, não se registaram pedidos de inscrição. ====== 
 
======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou o ponto número oito à 
votação, tendo sido deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada. ======== 
 
======== Ponto nove: Junta de Freguesia de Cucujães – Pedido de aprovação/ colocação 
de dois sinais de proibição a veículos pesados (I/71408/2017); ====================  
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======== Pela Câmara Municipal foi apresentada a seguinte proposta: ““Considerando: - 
Que, rios termos da Lei 75/2013, de o planeamento e desenvolvimento, "criar, construir e gerir 
(...) equipamentos, serviços, redes de circulação (...)" (art.º 33, n°1, alínea ee); - Que, bem assim, 
também lhe compete "Administrar o domínio público municipal", (art.º 33°, n° 1, alínea qq); - O 
pedido registado no E/28719/2017 da Junta de Freguesia de Cucujães, para aprovação da 
sinalização vertical proposta pela Junta de Freguesia e Assembleia de Freguesia para a Rua 
Irmãs de S. Vicente de Paulo. Propõe-se: Que sejam aprovados os seguintes sinais de trânsito 
para a freguesia de Vila de Cucujães. -Um sinal (C3b) na Rua Irmãs de S. Vicente de Paulo, no 
entroncamento com a rua Condessa de Penha Longa. -Um sinal (C3b) na Rua Irmãs de S. 
Vicente de Paulo, no cruzamento com a Rua Domingos Terra. Na implementação da sinalização 
deve ser respeitado o Decreto-Lei Regulamentar no 22-A/98 de 1 de Outubro, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto Regulamentar n° 41/2002 de 20 de Agosto e pelo Decreto Regulamentar no 
2/2011 de 3 de Março.” =========================================== 
 
======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 
Senhor Presidente da Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos. ============== 
 
======== Senhora Presidente, estamos a aceder a um pedido da Junta de Freguesia de 
Cucujães para que sejam aprovados dois sinais de trânsito na Vila de Cucujães. Um sinal na 
Rua Irmãs de São Vicente de Paulo, entroncamento com a Rua Condensa de Penha Longa e um 
outro sinal também c3b na Rua Irmãs de São Vicente de Paulo, cruzamento com a Rua 
Domingos Terra. =============================================== 
 
======== Aberto o período de inscrições, não se registaram pedidos de inscrição. ====== 
 
======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou o ponto número nove à 
votação, tendo sido deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada. ======== 
 
======== Ponto dez: Junta de Freguesia de Cucujães – Aprovação de sinalização vertical 
proposta pela Comissão da Capela do Mártir S. Sebastião. ====================== 
 
======== Pela Câmara Municipal foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando: - 
Que, nos termos da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, compete à Câmara Municipal, no âmbito 
do planeamento e desenvolvimento, "criar, construir e gerir (...) equipamentos, serviços, redes 
de circulação (...)" (art.º33.°, n.º 1, alínea ee); - Que, bem assim, também lhe compete 
"Deliberar sobre o estacionamento lugares públicos", (art.º 33.°, n.°1, alínea rr); - O pedido 
registado no E/1440/2017 da Junta de Freguesia da Vila de Cucujães para a colocação de 
sinalização vertical dentro da sua freguesia. Propõe-se: a) Na baía de estacionamento junto à 
entrada lateral da Capela deverão ser colocados os seguintes sinais: -Um sinal (H1a) 
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"Estacionamento autorizado" com texto "Pároco - 1 lug."- O lugar para deficientes motores 
deverá ser identificado através de sinal H1A "Estacionamento autorizado" e placa adicional 
2.22. "Símbolo universal da Acessibilidade" juntamente com marcação horizontal do referido 
símbolo. Na implementação da sinalização deve ser respeitado o Decreto Regulamentar n.º 22-
A/98 de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.°41/2002 de 
20 de Agosto e pelo Decreto Regulamentar n.º 2/2011 de 3 de Março.” =============== 
 
======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 
Senhor Presidente da Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos. ============== 
 
======== Senhora Presidente, é mais uma vez um pedido da Junta de Freguesia da Vila de 
Cucujães. Desta vez respondendo a uma solicitação da comissão da Capela do Mártir S. 
Sebastião. O pedido é no sentido de que junto à entrada lateral da capela seja colocado um 
sinal de estacionamento autorizado com o texto – pároco 1 lugar e o lugar para deficientes 
motores deva ser identificado através de um sinal de estacionamento autorizado e com uma 
placa adicional com o símbolo universal da acessibilidade juntamente com a marcação 
horizontal do referido símbolo.======================================= 
 
======== Aberto o período de inscrições, não se registaram pedidos de inscrição. ====== 
 
======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou o ponto número dez à 
votação, tendo sido deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada. ======== 
 
=== PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO (ARTIGO 21º DO REGIMENTO) === 
 
======== Pela Senhora Presidente da Assembleia foi dito: ==================== 
 
======== De hora avante será assim: Existirá uma ficha de inscrição à entrada, juntamente 
com as folhas de presença dos senhores deputados da Assembleia. Desta forma pretendemos 
facilitar/ agilizar a assinatura de presenças e saber quem pretende usar da palavra no período 
de intervenção do público (uma vez já identificados).========================== 
 
======== Aberto o período de inscrições, não se registaram pedidos de inscrição. ====== 
 
======== Antes de terminar, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal, propôs a 
aprovação por minuta da ata relativa à presente Sessão, sendo a mesma aprovada por 
unanimidade. ================================================= 
 
======== Para terminar a Sessão a Senhora Presidente da Assembleia Municipal disse: == 



02                  23         11         2017         
 
 
 
 
                                                                              

 

32 

======== Agradeço a todos a vossa presença. Provavelmente não nos vamos encontrar 
antes do natal portanto, desejo-vos um Feliz Natal. Continuação de uma boa noite, obrigado. = 
 
======== E não havendo outros assuntos a tratar, a Senhora Presidente da Assembleia 
Municipal, em exercício, declarou encerrada a Sessão, eram 22 horas e 20 minutos, da qual 
para constar se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos 
elementos constituintes da Mesa. ===================================== 


