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

OLIVEIRA DE AZEMÉIS, REALIZADA EM VINTE E NOVE DE JUNHO DO ANO DOIS 

MIL E DEZANOVE: ============================================ 

======== Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano dois mil e dezanove, pelas nove horas 

e onze minutos, no Auditório da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fajões, 

reuniu, em Sessão Ordinária, a Assembleia Municipal de Oliveira de Azeméis, sob a Presidência 

de Helena Maria Dinis dos Santos, secretariada por Manuel José Tavares Soares - Primeiro 

Secretário e Maria Isabel Santos Barbosa - Segunda Secretária, com a seguinte Ordem de 

Trabalhos:=================================================== 

1. 1º Período de intervenção do Público; ============================== 

2. Informações Gerais; ======================================== 

3. Período de Antes da Ordem do Dia; =============================== 

4. Ordem do Dia; ============================================ 

5. 2º Período de intervenção do Público; ============================== 

======== Pontos da Ordem do Dia: ================================== 

======== Ponto um: Aprovação da Adenda à Ata n.º 10, Sessão Extraordinária de 15 de 

dezembro de 2018; Aprovação da Ata n.º 13, Sessão Ordinária de 30 de abril de 2019; ====== 

======== Ponto dois: Informação escrita do Senhor Presidente da Câmara acerca da 

atividade e situação financeira do Município - Apreciação; ====================== 

======== Ponto três: 2.ª Revisão ao Orçamento e PPI/2018 (I/31420/2019) - Aprovação;== 

======== Ponto quatro: Contratação de Empréstimo de Médio/Longo prazo - Operação de 

financiamento para aplicação em projetos de investimento - Linha BEI PT 2020 (I/31276/2019) - 

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

======== Ponto cinco: Protocolo de Colaboração a celebrar com a Associação de Pais da 

Escola EB1, n.º2, de Nogueira do Cravo (atual EB1 e JI do Largo da Feira) - Acompanhamento 

de refeições (I/37494/2019) - Aprovação de minuta; =========================== 

======== Ponto seis: Protocolos de Cooperação a celebrar com IPSS’s - Refeições escolares 

(I/37352/2019) - Aprovação de minutas;================================== 

======== Ponto sete: Contrato Interadministrativo de delegação de competências com 

Juntas/Uniões de Freguesias para desenvolvimento das AAAF (Atividades de Animação e de 

Apoio à Família) e gestão de refeitórios escolares (I/37857/2019) - Aprovação de minuta;==== 

======== Ponto oito: Renovação de Protocolos de subdelegação de competências das 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC’S) celebrados com os Agrupamentos Escolares 

(I/37311/2019) - Aprovação; ======================================== 

======== Ponto nove: Contrato Interadministrativo com a União de Freguesias de Nogueira 

do Cravo e Pindelo - Correção das verbas (I/35090/2019) - Aprovação;=============== 

======== Ponto dez: Minuta de Protocolo com a IPSS Associação da Freguesia de Ul 

(I/70531/2018) - Revogação de deliberação (I/37416/2019) - Aprovação;============== 
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======== Ponto onze: Decreto-Lei n.º 21/2019 - Descentralização de competências no 

domínio da Educação (I/37722/2019) - Aprovação; =========================== 

======== Ponto doze: História e Cultura do Vidro em Oliveira de Azeméis (I/31828/2019) - 

Aprovação; ================================================== 

======== Ponto treze: Protocolo a celebrar com a Comissão para a Cidadania e Igualdade 

de Género (CIG) (I/34937/2019) - Aprovação de minuta;======================== 

======== Ponto catorze: Regulamento Municipal do Cartão Municipal Sénior (CMS) 

(I/37870/2019) - Aprovação; ======================================== 

======== Ponto quinze: Cooperativa Elétrica de Loureiro, CRL - Reconhecimento de 

interesse público, no âmbito do D.L. n.º 73/2009, de 31/03 – Pedido de Informação Prévia 

(I/38036/2019) - Aprovação; ======================================== 

======== Ponto dezasseis: Correção dos documentos anexos à proposta de deliberação 

(I/27767/2019) da abertura de procedimento, por hasta pública, para concessão de direito de 

ocupação do espaço público com estruturas de painéis publicitários no Largo Luís de Camões e 

Rua Eng.º Arantes de Oliveira, em Oliveira de Azeméis e Rua do Mosteiro e lugar das Mangas - 

Zona Industrial de Cucujães, em Cucujães, (I/38044/2019) - Aprovação; ============== 

======== Ponto dezassete: Proposta de delimitação da Área da Reabilitação Urbana do 

Pinheiro da Bemposta e respetiva Operação de Reabilitação Urbana (I/33249/2019) - Aprovação; 

======== Ponto dezoito: Pedido de lugar para cargas e descargas - Rua Dr. Manuel Arriaga, 

Oliveira de Azeméis (I/30433/2019) - Aprovação;============================ 

======== Ponto dezanove: Sinais de trânsito para várias ruas - Cucujães (I/27378/2019) - 

Aprovação; ================================================== 

======== Ponto vinte: Concurso Público Internacional “Prestação de Serviços de 

Fornecimento de Energia Elétrica no Mercado Liberalizado” - Proc.º 57/2019 (I/38192/2019) - 

Aprovação; ================================================== 

======== Ponto vinte e um: Prestação de Serviço de Transportes Escolares em Carreiras 

Públicas para o ano letivo de 2019/2020 - Proc.º 58/2019 – Repartição de encargos em mais do 

que um ano económico (I/38189/2019) - Autorização; ========================= 

======== Ponto vinte e dois: Protocolo de Acesso à Base de Dados do Registo de Veículos - 

Aprovação de minuta; ============================================ 

======== Ponto vinte e três: Alienação da Estalagem S. Miguel - Procedimento por Hasta 

Pública (I/31347/2019) - Aprovação; =================================== 

======== Ponto vinte e quatro: Descentralização - Transferência de Competências - 

Apreciação e Pronuncia de Não-concessão de acordo favorável à transferência de competências 

do Estado para a AMP - Área Metropolitana do Porto, restrita aos anos de 2019 e 2020, nos 

domínios da Educação, Saúde e Transportes em vias Navegáveis (I/36693/2019) - Aprovação; = 

======== Ponto vinte e cinco Designação de cidadão/cidadã eleitor/a para integrar a 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Oliveira de Azeméis (Alargada) CPCJ - 

Substituição de membro.=========================================== 
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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, Cristina Maria Valente de 

Pinho, Raquel Marília Tavares Faria, Marisa Lopes de Sousa, Pedro Luís Paiva Dias, Márcia 

Oliveira Gomes, João Pedro Santos Costa, Carla Sofia da Silva Brandão, Nuno Miguel Soares de 

Jesus, José Ramos da Silva, Simão da Costa Godinho, Bernardo Amaro Moreira Simões, António 

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 Filipe Costa Valente Almeida Ferreira, 

Domingos Baltar Ferreira de Oliveira, João Pedro Queirós Xará, Fernando Manuel Gomes Pais 

Ferreira, António Ilídio Martins Godinho, Liliana Marisa Pinto da Silva, José da Silva Queirós, 

José Rodrigues Santos, Florbela Neves da Silva e Anabela Ramalho Gama e Sousa. ======== 

======== Do Partido Popular (CDS/PP): Jorge Paulo de Melo Pereira, Maria Helena da 

Silva Moreira e Constantino Amadeu Tavares Soares Oliveira. ==================== 

======== Independente: Augusto Moreira da Silva. ======================== 

======== A Senhora Presidente da Mesa verificou a identidade e legitimidade dos seguintes 

membros: Cristina Maria Valente Pinho que marcou presença nesta Assembleia para substituir o 

seu colega de Partido, José Manuel Marques Ribeiro; Marisa Lopes de Sousa que marcou 

presença nesta Assembleia para substituir o seu colega de Partido, Rui Jorge Duarte Rios Santos 

Rocha; António Filipe Costa Valente Almeida Ferreira que marcou presença nesta Assembleia 

para substituir o seu colega de Partido, António Luis da Fonseca e Grifo; João Pedro Queirós 

Xará que marcou presença nesta Assembleia para substituir a sua colega de Partido, Ana Maria 

Ferreira Alves da Silva Neves; Anabela Ramalho Gama e Sousa que marcou presença nesta 

Assembleia para substituir o Senhor Presidente de Junta de Freguesia da União de Freguesias de 

Nogueira do Cravo e Pindelo - Manuel Rebelo da Costa; Constantino Amadeu Tavares Soares 

Oliveira que marcou presença nesta Assembleia para substituir a Senhora Presidente da Junta de 

Freguesia da União de Freguesias do Pinheiro da Bemposta/ Palmaz e Travanca - Susana Clara 

Mortágua Gomes em virtude dos mesmos terem solicitado a sua substituição. ============ 

======== Ausência de Membros: Tendo sido justificadas as faltas dos seguintes membros; 

José Filipe Carvalho (PSD) e Bruno Moreira Rodrigues (PSD). ==================== 

======== A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal deu início à Sessão 

declarando: ================================================== 

======== “Muito bom dia. Senhor Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, Senhores 

Deputados Municipais, Senhores Presidentes de Junta, Senhores Funcionários da Câmara 

Municipal que apoiam esta Sessão, comunicação social, público em geral e a todos que assistem 

em direto a esta Sessão, em suas casas; Muito bom dia a todos. Vamos dar início a esta Sessão 

Ordinária da Assembleia Municipal de 29 de junho de 2019, hoje aqui na Freguesia de Fajões. 

Cumprimentar o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Fajões (Óscar Teixeira) e agradecer 

a receção na sua freguesia, a quem convido para dirigir algumas palavras a esta assembleia.” = 
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======== “Bom dia. Queria agradecer a presença de todos e a deslocação que fizeram à 

nossa Vila (Fajões). Cumprimentar a Senhora Presidente da Assembleia Municipal - Dr.ª Helena 

Santos, Senhores Secretários, Senhor Presidente da Câmara e restante Executivo, todos membros 

desta Assembleia, agradecer a presença do Senhor Comendador (Santos Gomes) que representa 

os Bombeiros Voluntários da Freguesia de Fajões, agradecer ao executivo da Junta de Freguesia 

que está cá presente, caro público, comunicação social, obrigado a todos, sejam bem-vindos à 

Freguesia de Fajões, mais em específico ao salão dos Bombeiros Voluntários da Freguesia de 

Fajões a quem agradeço desde já a disponibilidade pelo espaço. Não sou homem de escrever sou 

homem de falar. Quem me conhece sabe que não sigo palavras, sigo o sentimento e mais uma vez 

o faço desta forma, como tenho feito sempre. Fajões, uma terra de sensivelmente 8 quilómetros 

quadrados, uma terra com sensivelmente 3100 habitantes, uma terra com história, uma terra com 

presente e certamente com muito futuro pela frente. Fajões revê-se muito na sua população. Uma 

população genuína de alma e de coração que defende com garras e dentes todas as suas 

iniciativas. É um povo empreendedor e isso está à vista de todos senão não tínhamos instituições 

de grande nível, como é esta casa, por exemplo, a Escola EB23 de Fajões que também é um marco 

desta Freguesia e inúmeras coletividades que se têm vindo a afincar e a deixar um marco 

importante na nossa Vila. Agradecer esta iniciativa da Assembleia da Municipal que vem dar 

alma a estas Assembleias, vem dar uma proximidade maior com as suas populações e é deveras 

gratificante certamente para todas as Freguesias que recebem a Assembleia Municipal. E isto 

espero que seja para continuar, é uma iniciativa que deixa muito agradados, certamente, todos os 

presidentes de Junta de Freguesia. Uma boa Assembleia Municipal a todos e obrigado por se 

terem deslocado à nossa Vila de Fajões.”================================= 

== 1º PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO (ARTIGO 21º DO REGIMENTO) === 

======== Aberto o período de inscrições, não se registaram pedidos de inscrição.======= 

=================== INFORMAÇÕES GERAIS ===================== 

======== Pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal - Dr.ª Helena Santos, foi 

apresentado o seguinte voto de pesar: “Ernesto Gonçalves nasceu a 22 de Agosto de 1935, na 

freguesia de Rôge, concelho de Vale de Cambra. Começou a trabalhar na indústria do calçado 

aos 10 de anos, idade com que veio viver para casa de uns tios, em Cesar. Mais tarde, depois do 

serviço militar cumprido, ingressa na empresa Silva e Campos, Lda. (Silampos), como motorista, 

depois como técnico de vendas e mais tarde é promovido a diretor comercial. É casado com 

Olinda de Jesus Silva e tem uma filha, Rosélia Maria da Silva Gonçalves. Ernesto Gonçalves foi 

um empresário dinâmico e de sucesso. Presidente do Conselho de Administração da Eumel, até 

ao fim da vida, diversificou a sua atividade empresarial por diversos setores da indústria, mas foi 

também um cidadão preocupado com a ação social e com forte ligação ao associativismo local, 

quer como dirigente, quer como filantropo. FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO 1 - 

Empresário dinâmico e de sucesso: Considerando Ernesto Gonçalves um empresário com 

preocupações sociais e na sua ambição de criar novos postos de trabalho para enriquecimento 

da sua própria atividade industrial e da região, o empresário não cruzou os braços e implementou 
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processos de otimização da sua unidade industrial criando e desenvolvendo novos produtos, novas 

áreas de produção sempre aliando o rigor e a qualidade como marca do seu fabrico. Fruto desta 

dinâmica, em 2009, investiu num novo ramo de atividade industrial. O empresário sempre 

considerou que o investimento em novas áreas de atividade, em novas tecnologias e de recursos 

humanos qualificados seriam a melhor estratégia para a consolidação e desenvolvimento da 

Eumel e do desenvolvimento e crescimento local. 2 - O empresário e a ação social de 

benemerência: Considerando a integridade cívica e moral da sua personalidade, preocupado com 

o bem-estar social e cultural da sua terra, e das terras vizinhas, Ernesto Gonçalves exerceu uma 

vasta e meritória ação social, dedicando grande parte da sua vida a cooperar com as autarquias, 

e com as instituições culturais e recreativas, cuja benemerência e a sua atitude filantropa devem 

ser realçadas. 3 - É do conhecimento público que contribuiu generosamente para diversas obras 

e iniciativas da freguesia de Cesar, sendo de destacar a Capela Mortuária, imóvel dos melhores 

da Região, que construiu a expensas suas, e que foi inaugurada a 27 de Julho de 1999. Conhecido 

pela bondade do seu coração, as instituições e a população de Cesar e das freguesias vizinhas 

recorreram ao Empresário para a realização de melhoramentos locais e diversas realizações de 

âmbito cultural, encontrando sempre nele excelente acolhimento e a melhor generosidade. 4 - O 

empresário e o associativismo: Considerando ainda uma outra forma de intervenção cívica, sem 

alardes, mas com solicitude e muito carinho, o empresário Ernesto Gonçalves foi um grande 

benemérito, sócio e dirigente de várias coletividades e instituições locais (e do concelho), e em 

Cesar destaca-se o seu contributo como membro do Departamento de Futebol Juvenil de Cesar 

(1995/1996); como presidente da direção do Futebol Clube Cesarense entre 2007 a 2008; e 

presidente da Mesa da Assembleia Geral do Futebol Clube Cesarense, de 2009 a 2011. 5 - 

Considerado ainda um Cidadão de princípios morais, que ascendeu na vida por mérito próprio; 

um Homem de caráter e um empresário com a sabedoria duma longa experiência, dotado de 

grande sensibilidade e humanismo, de que a freguesia de Cesar e freguesias vizinhas muito 

beneficiaram e que, apesar do seu modo simples, qualidade que lhe é reconhecida à estima e 

admiração do concelho de Oliveira de Azeméis e do distrito de Aveiro. Face ao exposto os Grupos 

Municipais representados nesta Assembleia endereçam as mais sentidas condolências à sua 

família e propõem um voto de pesar ao Sr. Ernesto Gonçalves e um minuto de silêncio em sua 

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

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação o voto de pesar 

apresentado, sendo o mesmo admitido e aprovado por unanimidade. ================= 

======== A Assembleia fez um minuto de silêncio.========================== 

======== Prosseguindo os trabalhos, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal - Dr.ª 

Helena Santos apresentou os seguintes votos de louvor: “Os Grupos Municipais representados 

nesta Assembleia Municipal propõem, no final de mais uma época desportiva, a aprovação de um 

voto de louvor às pessoas e coletividades que se distinguiram nos seus escalões, nas diferentes 

modalidades, superando os desafios que tornam o desporto um modelo de persistência, de esforço 

e de sucesso para a sociedade. Pela visibilidade que trazem ao Concelho e pela imagem que essa 



 

14              29        06        2019  

 

 

 

                                                                              

 

779 

visibilidade transporta, propomos um voto de louvor a: Cátia Azevedo, medalha de bronze na 

prova de estafeta mista 4x400m nos Jogos Europeus em Minsk e vitória nos  400m no “Meeting” de 

Atletismo de Dessau, Alemanha; Equipa de Benjamins de Futsal do GCR de Ossela - Taça de Futsal 

do Distrital de Aveiro; Equipa de Infantis de Futsal da PARC - Taça de Futsal do Distrital de 

Aveiro; Equipa de Iniciados do F.C. Cesarense, campeões distritais; Equipa de Patinagem 

Artística do Clube Desportivo de Cucujães -bicampeã distrital; Equipa Sénior de Basquetebol da 

União Desportiva Oliveirense - bicampeã; Equipa Sénior de futebol do Futebol Clube Pinheirense - 

campeã distrital da 2ª divisão; Equipa Sénior de Hóquei em Patins da União Desportiva Oliveirense - Taça 

de Portugal; Equipa de Iniciados de Futebol do Atlético Clube de Cucujães - campeã da 2ª Divisão distrital 

de Aveiro; Equipa de sub-15 de futebol Feminino - Taça de Aveiro; Equipa Sénior de Futsal do Clube 

Desportivo de Cucujães - campeã da 2ª Divisão Distrital de Aveiro; núcleo de Atletismo de Cucujães (NAC), 

campeão de inverno de Absolutos, sub-23 e veteranos Masculinos, do Distrito de Aveiro e vencedor da Taça 

da Associação de Atletismo de Aveiro.” ======================================= 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou à admissão e votação os 

votos de louvor apresentados, sendo os mesmos admitidos e aprovados por unanimidade. ==== 

======== Pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal foi dito: ============= 

======== “Tenho a comunicar que ontem, 28 de junho, assinalou-se o Centenário de 

assinatura do Tratado de Versalhes pelas potências europeias, que encerrou oficialmente a 

Primeira Guerra Mundial. Ontem, pelas 11 horas, na Praça da República de Oliveira de Azeméis, 

mais uma vez se ergueu o Memorial evocativo do fim da Grande Guerra, iniciativa do Senhor 

Manuel Ferreira mentor do “laboratório Histórico Militar da Grande Guerra” e que pretendeu 

perpetuar a memória dos Combatentes Oliveirenses e da Nação Portuguesa que foram 

mobilizados para o conflito na Flandres e territórios Africanos. O momento foi sinalizado com 

um toque de silêncio. Não tendo eu tido oportunidade e, penso que, muitos de nós, a possibilidade 

de estar presente nessa homenagem, eu queria propor a esta Assembleia que hoje fizéssemos um 

minuto de silêncio em memoria dos Combatentes Oliveirenses.”==================== 

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

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal continuou a sua intervenção:=== 

======== “Ultima informação, prende-se com um Grupo de Trabalho para reflexão sobre a 

Organização do Território. Queria dizer-vos que, no seguimento da última Assembleia Municipal, 

devo informar que os líderes dos grupos municipais tiveram a oportunidade de reunir e estão a 

desenhar o modelo do Grupo de Trabalho que irão propor para reflexão sobre o território. Pelo 

conhecimento que tenho a reunião foi muito proveitosa e, estou convicta, terá certamente bons 

resultados. A dignificação da atividade politica, tão discutida pelos níveis de abstenção, passa 

também por estas iniciativas. Nesse sentido, e havendo o acordo de todos, solicito-vos que possam, 

na próxima Assembleia Municipal Ordinária, trazer a proposta formal para aprovação. Recordo 

que o Regimento e a Lei é clara sobre a formação e o mandato destes grupos, bem como sobre a 

autonomia e independência que devem ter.” =============================== 
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======== Pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal - antes de passar ao período de 

“Antes da Ordem do Dia” - foi solicitado ao Senhor Comendador Santos Gomes, na qualidade de 

representante dos Bombeiros Voluntários de Fajões, se queria intervir para dar as Boas-vindas, 

o qual prescindiu uma vez que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia - Óscar Teixeira já o 

tinha feito. =================================================== 

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

======== A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal deu início ao período de 

“Antes da Ordem do Dia”, concedendo o uso da palavra à Deputada Helga Correia, do PSD. == 

======== “Muito bom dia a todos. Cumprimentar a Senhora Presidente da Assembleia e 

restante Mesa, Senhor Presidente da Câmara e Executivo aqui presente, Senhoras e Senhores 

deputados Municipais, público aqui presente e todos aqueles que assistem em casa, comunicação 

social. Um cumprimento especial ao Senhor Presidente da Junta Óscar Teixeira que é nosso 

anfitrião e aos Bombeiros Voluntários de Fajões que hoje nos cedem a sua casa. Estando nós na 

Freguesia de Fajões não podia deixar de falar da EBS de Fajões, uma fragilidade desta freguesia, 

que tem de ser resolvida o mais rápido possível. Esta é uma reivindicação antiga que tarda em ter 

fim à vista. Quanto a isso penso que estamos todos de acordo nesta Assembleia Municipal. Senhor 

Presidente, Senhoras e Senhores deputados, dizer a esta Assembleia Municipal que o grupo 

parlamentar do PSD tomou iniciativa de apresentar na Assembleia da República em 27.02.2019 

o projeto de resolução nº 2019/XIII/4ª, entretanto o CDS e BE decidiram também dar entrada ao 

projeto de resolução 2025 e 2112/XIII/4ª. Podia hoje, dia 29 de junho, estar a dar a esta 

Assembleia a boa notícia de que a Assembleia da República tinha aprovado os projetos de 

resolução. Contudo, não o faço porque o Partido Socialista decidiu pedir adiamento deste ponto 

na passada quarta-feira, dia 26.06.2019. Desconheço a intenção política desse adiamento por 

parte do Partido Socialista, não quero crer, de todo, que estejam contra a requalificação da EBS 

de Fajões. Contudo, é minha obrigação dar nota a esta Assembleia da entrada do projeto e dizer 

que continuarei a lutar para que a requalificação desta escola seja uma realidade. Não sei se o 

Senhor Presidente da Câmara tem mais alguns dados, dados concretos relativamente a esta 

requalificação e sobre a reprogramação de fundos para esta escola. Quando questionado por mim 

na Assembleia Municipal de 23.02.2019, em Carregosa, tinha dito a esta Assembleia que esperava 

que eventualmente em março ou abril a reprogramação estaria concretizada. Estamos em finais 

de junho e importa saber qual o ponto da situação e o que tem para nos dizer relativamente a esta 

situação. Uma outra questão sobre o posto da GNR de Cucujães e de Cesar. Concretamente à 

GNR de Cucujães, o contrato de cooperação interadministrativo para a instalação da GNR de 

Cucujães já está assinado e foi publicado em 17 de dezembro de 2018. Isso é público. O anúncio 

de procedimentos foi publicado em 19 de fevereiro de 2019, em diário da república (anúncio de 

procedimentos nº 1613/2019). E, Senhor Presidente, se nós verificarmos os documentos o valor 

de execução da obra que está previsto no procedimento é 525.750,00€ e prazo de execução da 

obra de 365 dias. Entretanto houve em março, no dia 27 de março, o prolongamento do prazo 

para a apresentação de propostas. Só que, qual o meu espanto, quando verifico os dados 
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disponíveis no site da Câmara a 23.11.2018, a Câmara publica um investimento neste posto de 

Cucujães no valor de 641.000,00€ e que a obra iria ser em 9 meses. Em 12.12.2018 o mesmo site 

diz que já há financiamento para as obras do novo Quartel da GNR e diz que o valor das obras 

será 750.000,00€, mantendo os 9 meses de execução. Afinal qual é o valor da obra, uma vez que 

existem vários dados no site da Câmara e o valor do anúncio de procedimento é inferior ao valor 

que está anunciado? É que isto é muito importante esclarecer porque estamos a lançar concursos 

com valores abaixo, pelo menos pela indicação que está aqui (site da Câmara). E seria importante 

perceber se já há ou não candidatos a este concurso ou se vai acontecer aqui na obra da GNR de 

Cucujães aquilo que aconteceu na EN 326 - troço - Feira/ Escariz, em que houve vários anúncios, 

há vários concursos e não há ninguém a apresentar propostas, neste momento, para fazer a 

empreitada. Relativamente ao Quartel da GNR de Cesar, estamos muito próximos de Cesar, 

Senhor Presidente importa saber se tem alguma novidade ou algum desenvolvimento que possa 

transmitir a esta Assembleia? Na última audição Regimental com o Senhor Ministro e com a 

Senhora Secretária de Estado tive a oportunidade de questionar. Na altura fiquei muito 

desanimada com as novidades, porque não havia nenhumas. A única novidade que foi dada é que 

isso não era uma prioridade indicada pelas forças de segurança e que o poder político não 

poderia interferir quanto à realização da obra. Acho que muito mais tem que ser feito aqui, muito 

mais pressão por parte, não só por mim, enquanto deputada à Assembleia da Republica, mas 

também pela Junta e pela Autarquia no sentido de vermos a obra inscrita na Lei de Programações 

para que realmente o Quartel da GNR de Cesar seja uma prioridade. Muito obrigada.”====== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Deputado Nuno de Jesus, PS. ======================================= 

======== “Muito bom dia a todos. Um cumprimento a todos os presentes na pessoa da 

Senhora Presidente da Assembleia, a todos os fajonenses na pessoa do Senhor Presidente da Junta 

de Freguesia, um cumprimento também à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Fajões pela forma como nos receberam, aos oliveirenses que nos seguem lá em casa pela Azeméis 

TV. Hoje, como até hoje, assumimos que a principal carência ou uma das principais carências do 

nosso município é, infelizmente, a baixa taxa de cobertura da rede de saneamento. Por isso foi 

com agrado que vimos entrar em funcionamento e a ser inaugurada, no início deste mês, a ETAR 

de Ul. Um investimento de 2.5 milhões de euros. Preparada para tratar esgoto de cerca de 20 000 

pessoas, numa primeira fase para 10 000 pessoas. Aqui fazia a primeira questão ao Senhor 

Presidente de Câmara: Neste momento, qual, eventualmente, a percentagem de pessoas que já 

veem os seus esgotos tratados na ETAR? Sendo eu de Travanca e constatando que decorrem obras 

de rede de saneamento em Travanca, questionar: se os dois, três, pontos de descarga para linhas 

de água irão ser resolvidos? E questionar - atendendo ao facto que tivemos na inauguração da 

ETAR de Ul a presença do Senhor Ministro do Ambiente (Eng.º João Pedro Matos Fernandes) - 

Senhor Presidente, o que é que podemos contar do Governo Central para ajudar o Município de 

Oliveira de Azeméis nos próximos anos a atenuar este grave problema ambiental e de saúde 

pública? Muito obrigado.” ========================================= 
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======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Deputado Albino Martins, do PSD.==================================== 

======== “Senhora Presidente da Assembleia, Senhoras e Senhores Deputados Municipais; 

Senhor Presidente da Câmara, Senhoras e Senhores Vereadores; Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Fajões, caros amigos, público em geral. Cumprimentando Vossas Excelências, 

quero saudar hoje a população da progressiva vila de Fajões, ponto mais nordestino do concelho 

oliveirense, onde a inconformada vontade de fazer, o denodo dos seus autarcas, o altruísmo dos 

seus beneméritos e o bairrismo das suas gentes ergueram obras como aquela onde nos 

encontramos. Senhor Presidente da Câmara, na Assembleia Municipal de 23 de fevereiro 

questionei-o sobre o número de motoristas que existiam ao serviço para conduzir os quatro 

autocarros municipais. Respondeu-me que, no momento, por estar um de baixa médica, apenas 

havia um ao serviço. Perante um generalizado indeferimento de pedidos de transporte por parte 

de associações e coletividades concelhias, repito hoje a pergunta querendo saber, caso a situação 

se mantenha, por quanto tempo ainda vão os autocarros manter-se parados, enquanto muitas 

associações sem recursos e sem qualquer apoio financeiro do Município se veem privadas de os 

utilizar. Noutro âmbito queria perguntar ao Senhor Presidente da Câmara de forma recorrente 

se, após a denúncia do protocolo relativo a jardinagem, existente no passado com a CERCIAZ, já 

foi realizado algum outro com aquela instituição, conforme o prometido. Aparentemente estas 

duas questões nada têm a ver uma com a outra mas coloco-as em conjunto porque, efetivamente, 

estão relacionadas. E explico porquê: Existe na Escola Ferreira de Castro um projeto - ou clube, 

como quisermos chamar - de que sou responsável, denominado “Património e História Local”. 

Esta atividade visa incutir nos mais jovens o conhecimento da sua terra, do seu concelho, nas 

vertentes do património histórico, cultural, social e ambiental, promovendo essa aprendizagem 

no contacto com a realidade local. Desta forma, é inegável o interesse despertado nos jovens para 

uma forma de aprendizagem diferente. Para desenvolver o trabalho foi necessário requisitar à 

Câmara um miniautocarro para mais de uma meia dúzia de vezes. Mas por se tratar de saídas 

muito curtas em tempo e em quilómetros percorridos, durante o ano letivo anterior e no presente 

até fevereiro, houve sempre disponibilidade de meios. Com a redução dos motoristas disponíveis 

para um único, a Câmara Municipal passou a indeferir todas as requisições de autocarro. Em 

face desta situação recorremos à CERCIAZ que pronta e graciosamente nos disponibilizou os 

seus meios, conseguindo conciliar por diversas vezes o transporte dos seus utentes com a nossa 

necessidade pontual. Sei entretanto que esta postura colaborante da CERCIAZ não é de agora 

nem apenas para a Escola Secundária Ferreira de Castro. Foi este espírito que esteve na origem 

do protocolo revogado unilateralmente que tinha uma vertente integradora dos utentes da 

instituição mas, simultaneamente, promovia uma importante prestação de serviços ao Município 

e a diversas outras instituições. O Município dispensou esses serviços mas várias foram as 

instituições que não prescindiram e vieram a contratualizá-los diretamente com a CERCIAZ. 

Penso até que os próprios Bombeiros de Fajões o fazem. Muito obrigado.” ============= 
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======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Deputado Luis Filipe Oliveira, do PS. ================================== 

======== “Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo 

Senhor Presidente da Câmara, ilustres deputados da Assembleia Municipal, caros oliveirenses, 

amigos fajonenses. É com imenso gosto e com muita esperança que hoje encontro todos Vossas 

Excelências no meio desta pitoresca paisagem e entre as muitas coletividades culturais, 

desportivas e humanitárias desta Freguesia de Fajões. Esta é a Freguesia onde nasci e aprendi a 

amar o povo de Fajões generoso e hospitaleiro e apaixonei-me pela beleza e perfume do vale 

desta Vila banhada pelo Rio Antuã. Com este estado de alma, enamorado da minha terra natal e 

como deputado da Assembleia Municipal mais uma vez digo, encontro-me com Vossas 

Excelências com prazer, com gosto e com o orgulho que sentem, hoje, todos os fajonenses ao 

terem entre si os Autarcas do Concelho que vêm conhecer e resolver os problemas dos 

oliveirenses. No passado, tantas vezes a Freguesia foi ignorada e até sofreu obstrução ao seu 

progresso e aspirações, foi preterida às suas congéneres, foi a terra do Nordeste mal-amada. 

Abençoada conjugação dos astros ou dos homens bons que, hoje, trouxe a Fajões a presença de 

Vossas Excelências e que alegrou e tornou felizes e orgulhosos os fajonenses. Apesar de no 

passado esta terra ter sofrido várias desilusões politicas, pelo distanciamento, inoperância e 

esquecimento dos executivos camarários, hoje o povo de Fajões respira de confiança no poder 

autárquico que inspira fé e esperança no futuro de progresso, desenvolvimento, e bem-estar entre 

todos. E neste sentido, todos nós esperamos do dinamismo e dedicação deste executivo camarário 

ao bem público e de manifesta amizade que mostra nutrir pelo povo de Fajões, todos esperamos 

e pedimos o seguinte: Que o Senhor Presidente da Câmara Municipal faça todos os esforços e 

diligências (que me tem garantido) para que, de uma vez por todas, se ponha termo a uma certa 

novela ocasional à volta da Escola Secundária de Fajões e com a sua intervenção perante o 

Ministério o edifício escolar seja finalmente requalificado e a escola dotada de todas as estruturas 

pedagógicas e dos docentes educativos que carece. Que este executivo camarário faça todas as 

diligências possíveis para que Fajões brevemente beneficie do saneamento básico e de água ao 

domicilio. Que Vossas Excelência, Senhor Presidente da Câmara Municipal, continue a auxiliar 

em todas as necessidades e carências as instituições e coletividades desta freguesia que são a 

grandeza e orgulho do nosso povo. Que sejam reparadas as várias vias de comunicação que estão 

deterioradas, entre muitas outras obras que se impõem Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

E se vier a acontecer esta senda de progresso e de bem-estar, como todos esperamos e desejamos, 

reinará uma nova luz de esperança em Fajões e todos fajonenses sentir-se-ão felizes e orgulhosos 

dos seus autarcas. E Fajões dará parabéns e graças aos autarcas que atualmente conhecem bem 

e amam verdadeiramente Fajões.” ===================================== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, para dar resposta às intervenções anteriores.===== 

======== “Muito bom dia a todos. Cumprimentar em primeiro lugar a Senhora Presidente da 

Assembleia Municipal e seus Secretários; cumprimentar os Caros colegas de Executivo, Senhores 
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membros da Assembleia Municipal; os Senhores Presidentes de Junta em particular o Senhor 

Presidente da Junta de Fajões que nos acolhe e a quem agradeço a sua receção; permitam também 

que destaque por serem fajonenses, distintos fajonenses, o doutor Filipe Oliveira, seu pai doutor 

Samuel Oliveira e naturalmente o Senhor Comendador Manuel Santos Gomes (que já se ausentou 

da sala); cumprimentar também os colaboradores da autarquia; cumprimentar a comunicação 

social presente; cumprimentar o público e fajonenses presentes e as pessoas que nos acompanham 

lá de casa; doutor Fernando Pais; minhas senhoras e meus senhores; e naturalmente 

cumprimentar também, porque faz sentido que o faça, a direção dos Bombeiros Voluntários de 

Fajões, que nos disponibilizou este espaço e que é uma instituição que, não só, prestigia a 

Freguesia de Fajões, mas, prestigia todo o Concelho. E é uma honra estarmos aqui a usufruir das 

suas instalações e da sua companhia. Em relação às intervenções que foram feitas, eu começaria 

pela intervenção da doutora Helga Correia, em relação á Escola Básica e Secundária e Fajões: 

Esse projeto de resolução que foi apresentado, enfim, valerá o que vale. O trabalho em relação à 

Escola de Fajões tem sido feito com toda a serenidade, da forma como nós o gostamos de fazer. 

Cada um faz o trabalho da forma que entende. A Senhora faz o trabalho da forma que entende. 

Eu entendo que o nosso trabalho deve ser feito com todo o recato, com toda a tranquilidade. E é 

isso que nós andamos a fazer. E como compreende nós não somos os responsáveis pelo atraso na 

reprogramação dos fundos comunitários e, portanto, aquilo que aconteceu foi que essa 

reprogramação demorou mais tempo do que aquilo que estava previsto. E quando pergunta - se 

eu tenho dados concretos? A Senhora sabe que eu tenho dados concretos, porque a Senhora sabe 

o que consta da reprogramação e sabe que nessa reprogramação o Município de Oliveira de 

Azeméis angariou mais 2.2 milhões de euros para o concelho de Oliveira de Azeméis. Ou seja: o 

Município de Oliveira de Azeméis em vez de fazer de forma irresponsável a requalificação parcial 

de uma Escola, mantendo o amianto, mantendo um conjunto de fragilidades e debilidades no 

equipamento, fez aquilo que lhe competia que foi enveredar por esse caminho, foi avançar com 

recursos limitadíssimos que não permitiam resolver o problema da Escola e, pelo contrário, 

entrou numa fase negocial desde a primeira hora com o Ministério da Educação - foi firme nessa 

negociação. E o resultado dessa negociação, como sabe, é um reforço substancial das verbas para 

a Escola Ferreira da Silva - Cucujães, um reforço substancial de verbas para a Escola de Fajões 

e, também, um reforço substancial, único Município do País, único Município do País que num 

quadro de reprogramação conseguiu 1 milhão de euros para as escolas que são da sua 

responsabilidade: Jardins-de-Infância e Escolas do Ensino Básico. Portanto, deixo aqui essa nota 

que acho que é da mais elementar justiça e que julgo ajuda a esclarecer a forma como cada um 

se posiciona perante os problemas. O que eu assegurei aos senhores membros da Assembleia, aos 

senhores deputados, o que eu assegurei a todos fajonenses foi que não desistiria da Escola de 

Fajões, que continuaria a trabalhar com o meu Executivo para potenciar a sua requalificação, 

mas só o faria se o Ministério da Educação fizesse aquilo que lhe competia. E fazer aquilo que 

lhe competia era, naturalmente, disponibilizar recursos financeiros para que aquela Escola fosse 

devidamente requalificada para aí sim o Município assumir a responsabilidade da sua gestão e 
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da sua requalificação. Portanto, foi isso que aconteceu. É isso que vai acontecer. A Escola de 

Fajões vai ser requalificada. É evidente que nós, quando fomos negociando, imediatamente, 

tratamos de reformular o projeto. Já há uns meses que está a ser reformulado o projeto da Escola 

de Fajões para que com tempo todos os módulos (um dos módulos irá ser demolido), três módulos 

serão requalificados (para além da requalificação inicial prevista que apenas previa a 

requalificação de um dos módulos). É muito importante para nós que o amianto seja integralmente 

retirado. É isso que está previsto. É isso que vai acontecer. Aquilo que nós esperamos é que 

finalmente o povo de Fajões, mas sobretudo os alunos que frequentam a Escola, os professores, 

os auxiliares tenham uma Escola com todas as condições para promovermos o sucesso escolar. 

E, portanto, foi esse o trabalho que foi feito. E volto a sublinhar: Cada um faz o trabalho da forma 

como muito bem entende. Nós resolvemos fazê-lo, conforme aqui também fomos dizendo, com todo 

o recato, com toda a discrição porque é assim que as coisas se obtém. Portanto, o palco que nós 

pretendemos é o palco de relacionamento com os nossos parceiros, com a tutela, um palco onde 

nós procuramos reclamar aquilo que justamente entendemos que o nosso território tem direito. 

Em relação à requalificação do Posto da GNR de Cucujães: O Posto da GNR de Cucujães tinha 

um valor, o valor foi - como sabe - tornado público aquando da visita da Senhora Secretária de 

Estado a Cucujães; Sabe que o projeto não é da Câmara Municipal é do Ministério da 

Administração Interna. E portanto todas as informações que são tornadas públicas provém do 

Ministério e cabe ao Ministério naturalmente valida-las. O valor da obra é, efetivamente, os 

525.750,00€ mais IVA. Não há risco de o concurso ficar deserto, não tema por isso, porque 

efetivamente já existe concorrente vencedor é uma empresa de Oliveira de Azeméis e essa empresa 

de Oliveira de Azeméis ganhou a obra por 489.902,87€ mais IVA. Julgo que muito rapidamente a 

obra começará; Julgo que no mês de julho; No mês de julho começarão as obras de requalificação 

do Posto da GNR de Cucujães - edifício antigas finanças de Cucujães. Em relação ao Posto (GNR) 

de Cesar: Surpreende-me que diga que o Governo lhe disse que não era uma prioridade. Sabe 

que quando esteve cá a Senhora Secretária de Estado também esteve o Comandante da GNR que 

me manifestou a sua preocupação em relação ao estado do Posto da GNR de Cesar e que era 

imperativa a sua requalificação. Poderá, ter eventualmente, mudado a sua opinião. Mas o que é 

um facto é que a Senhor Secretária de Estado, que é ela quem decide estas coisas, ela e o Senhor 

Ministro, naturalmente, foram claros e disseram que o Posto da GNR é uma das prioridades do 

Ministério da Administração Interna para a sua requalificação. E, portanto, com mesma 

serenidade e com o mesmo recato com que nós tratamos o assunto da Escola de Fajões estamos 

a tratar o assunto de Cesar. Portanto, neste momento, os dados que tenho para lhe dar é que o 

assunto está a ser tratado. Aquilo que nós desejaríamos, naturalmente era de ter a possibilidade 

de muito rapidamente termos uma solução. Mas, obviamente que, essa solução não depende de 

nós ou não depende exclusivamente de nós. Não é uma competência nossa. Aquilo que nós estamos 

a fazer é, naturalmente, um trabalho de sensibilização. Porque o trabalho de denúncia está feito, 

o diagnóstico está mais do que feito, toda a gente sabe o que é necessário fazer. É criar condições 

para termos um Posto de GNR com condições condignas para os militares que ali trabalham, mas 



 

14              29        06        2019  

 

 

 

                                                                              

 

786 

também para os utentes que a ele se dirigem. Portanto, o trabalho que nós vamos continuar a 

fazer é de, à semelhança daquilo que fizemos pela Escola de Fajões e isso é outra garantia que 

eu dou, que vamos continuar a trabalhar para que o Posto de Cesar se mantenha aberto e, 

mantendo-se aberto, que esteja a funcionar em instalações que dignifiquem a freguesia de Cesar 

e o concelho de Oliveira de Azeméis. Em relação à intervenção do Senhor deputado Nuno de 

Jesus: Efetivamente foi inaugurada a ETAR de Ul; Um investimento de 2.5 milhões de euros que 

estava previsto no plano de investimentos da concessionária. Em 2016 / 2017 a concessionária 

tinha investido cerca de 900 mil euros. Em 2018 / 2019 investiu perto de 5 milhões de euros (4.8 

milhões de euros). Com este investimento nós temos uma ETAR preparada para tratar os efluentes 

de 10.259 habitantes, com capacidade para tratar um caudal diário de cerca de 1.650m3 (metros 

cúbicos) e com a particularidade de com um investimento no futuro essa ETAR tenha uma segunda 

linha de tratamento que permitirá tratar os efluentes de cerca de 24.000 habitantes, cerca de 

4.300m3 (metros cúbicos) por dia. Para além disso, esta é uma ETAR verde, é uma ETAR que 

contribuiu para a economia social e para o combate aos danos causados pelas alterações 

climáticas porque os resíduos que liberta depois do tratamento podem ser aproveitados, sem 

qualquer problema, para regas, para lavagens de equipamentos, para o que entendermos. 

Efetivamente, é uma das particularidades que esta ETAR tem, a água que sai pode ser vendida 

sem qualquer problema, porque a qualidade do tratamento é excelente. Nós tínhamos 40 pontos 

de descarga sem tratamento. Depois do plano de investimento vamos ter apenas 6 pontos de 

descarga. Aquilo que nós pretendemos, num futuro próximo, com o projeto de investimento que 

nós apresentamos à ERSAR é eliminar a totalidade dos pontos de descarga sem tratamento no 

nosso Concelho. Neste momento estamos a investir um pouco mais de 300 mil euros na resolução 

de 6 pontos de descarga, 3 deles são inclusive na sua freguesia (Travanca). Estamos a gastar em 

Travanca cerca de 235 mil euros. São 3 pontos de descarga onde estamos a colocar estações 

elevatórias, condutas elevatórias, coletores gravíticos também para eliminarmos esses pontos de 

descarga que são, obviamente, nodoas negras que nós temos no sistema de tratamento de efluentes 

no nosso Concelho. Neste momento, em relação á questão que colocou, nós temos ainda o 

intercetor do Ínsua por ligar. Portanto, neste momento estão a ser conduzidos os efluentes, para 

a ETAR de Ul, provenientes da estação elevatória do Cavalar - Ul. Estamos a falar de dois a três 

mil habitantes. Com a ligação do intercetor de Cesar à ETAR de Ul acrescentaremos os outros 

7.500 habitantes e, portanto, a ETAR ficará a trabalhar na sua capacidade plena. Em relação á 

intervenção do Senhor deputado Albino Martins: Efetivamente temos este problema com os 

motoristas da Câmara Municipal. Tínhamos dois motoristas: Um estava de baixa médica e 

entretanto um deles foi embora; Já temos o outro motorista a trabalhar, felizmente. Lançamos um 

concurso para admissão de novos motoristas. Temos neste momento 5 concorrentes. Estamos no 

processo de seleção. Aquilo que eu não posso concordar consigo é que diga que há uma recusa 

(não sei se foi este o termo) generalizada. O que quis dizer com a sua intervenção foi que neste 

momento a Autarquia recusa tudo a todos. Não é verdade. O que se passa é precisamente o 

contrário. Nós continuamos a assegurar exatamente aquilo que nós protocolamos com as 
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instituições. Continuamos a assegurar três transportes por ano a todas as instituições do 

Concelho. O que é bem diferente do que acontecia no passado. Porque no passado, efetivamente, 

os transportes que eram assegurados, havia uma quantidade enorme de transportes assegurados 

a uns e os outros não tinham transportes. Repare que nós tivemos a particularidade de termos as 

tais coletividades e as tais associações a congratularem-se porque, pela primeira vez, tinham visto 

contemplados transportes municipais. Nunca tinham tido transporte municipal assegurado, ao 

longo da sua existência. Veja bem como é que há uma diferença de tratamento. Devia conhecer 

isso, pelo menos. Essa é a realidade. E portanto eu posso-lhe dizer que aquilo que é o nosso 

compromisso vamos continuar a fazê-lo. Aliás, já no próximo mês de julho vamos fazer transportes 

diários, permanentes, para levar elementos das associações e das escolas à piscina municipal. 

Em relação á questão da Cerciaz: Essa questão já foi aqui amplamente debatida. Aquilo que se 

procura - vai-me desculpar - pelo menos é isso que eu subentendo - É que existe uma atitude 

deliberada contra a Cerciaz. A Cerciaz é uma instituição que nos merece exatamente a mesma 

consideração que qualquer outra instituição do Concelho, nem mais nem menos. É assim que nós 

encaramos os nossos parceiros, as nossas IPSS, as nossas coletividades, as nossas associações. 

Todas elas no merecem, independentemente da especificidade do seu trabalho, respeito e 

consideração. E é isso que nós estamos a fazer em relação à Cerciaz. Agora, há uma coisa que 

nós nunca faremos: Nunca trataremos de forma discriminatória as associações. Isso nós nunca 

vamos fazer. Nunca vamos dar a uma associação ou a uma instituição aquilo que não possamos 

assegurar às outras. É a forma que nós temos de estar nestas coisas. E, portanto, quando isso 

acontece, aquilo que nós fazemos é criar condições de equidade. Deixe-me só dizer que em relação 

à Cerciaz nós aumentamos, por exemplo, em 20% o protocolo de Boccia que tínhamos. Eles 

recebiam 5 mil euros e estão a receber neste momento 6 mil euros. Deixe-me dizer-lhe que em 

relação ao público que a Cerciaz tão bem serve, de facto faz um trabalho absolutamente 

extraordinário, nós tínhamos durante muitos anos, muitos anos, as crianças portadoras de 

deficiência a serem transportadas de AYGO (Toyota). Sabe do que é eu estou a falar? Aqueles 

carrinhos pequeninos da câmara onde mal cabe uma pessoa normal e imagine pessoas com 

mobilidade reduzida serem colocados no banco de trás daqueles carros. Isto aconteceu durante 

muitos e muitos anos. Foi esta a atenção que foi dada a esse público específico. Pois bem, nós 

acabamos de comprar uma carrinha de 9 lugares perfeitamente e totalmente adaptada para o 

transporte deste tipo de público. Portanto, é assim que nós damos as respostas. E vou-lhe dar 

mais uma informação importante, que é: A Cerciaz vai ver garantida a aprovação de uma 

candidatura para equipamentos sociais - julgo que à volta de 80 mil euros. Portanto, tem 

garantida essa candidatura para equipamentos sociais, não só a Cerciaz, mas um conjunto de 

instituições sendo que a Cerciaz vai ser uma das instituições que vai ser mais generosamente 

apoiada. Tivemos essa preocupação porque percebemos bem as muitas necessidades que essa 

instituição tem, percebemos que está num plano fortíssimo de investimento, e portanto merece ser 

apoiada pela autarquia. E é isso que nós vamos fazer. Portanto, terão, caso desenvolvam essa 

candidatura, nós estamos a trabalhar com a Cerciaz para que ela aconteça, terão garantida uma 
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comparticipação de 80 mil euros que a Câmara Municipal lhes consegue assegurar. Em relação 

á intervenção do doutor Luís Filipe Oliveira: Ela acaba, naquilo que se refere à Escola de Fajões, 

por ser coincidente com a intervenção da Senhora deputada Helga Correia. Nós efetivamente 

assinamos, todos os Municípios da Área Metropolitana do Porto assinaram a adenda ao Pacto de 

Desenvolvimento e Coesão Territorial (PDCT). Foi um processo tremendamente complexo porque 

no quadro de reprogramação de verbas para as escolas apenas 4 municípios da Área 

Metropolitana do Porto foram contemplados com verbas: Oliveira de Azeméis, S. João da 

Madeira, Valongo e Matosinhos foram os municípios comtemplados com verbas. Portanto, houve 

aqui um grande espirito de solidariedade de todos os presidentes de Câmara em relação a estes 

4 municípios em particular. E houve também um processo negocial que estes municípios 

estabeleceram com o Ministério da Educação no sentido de evidenciarem um conjunto de 

fragilidades que tinham nos equipamentos que lhes eram propostos. E, portanto, aquilo que nós 

fizemos em relação à Escola de Fajões foi precisamente explicar logo no início do projeto que 

aquela verba que estava comtemplada no pacto era manifestamente insuficiente para as 

necessidades da escola. Foi, na nossa opinião, um erro negocial. Esse problema está corrigido. 

Neste momento existe uma dotação que permite resolver o problema da Escola de Fajões. Mas, 

se a dotação for insuficiente, o esforço financeiro que a Câmara terá que fazer é um esforço 

absolutamente residual quando comparado com aquele com que fomos confrontados. E, portanto, 

o Município tem tantos problemas por resolver, como o segundo problema que acabou por 

elencar: que é o problema da água e do saneamento, naturalmente, que, não pode substituir-se à 

tutela naquilo que são as suas responsabilidade, da mesma forma que a tutela não se substitui ao 

Município de Oliveira de Azeméis naquilo que são as nossas responsabilidades. Nós em termos 

de água e saneamento - também tinha referido isso aos senhores deputados- nós temos um projeto 

de investimento e, é um projeto, ao mesmo tempo, de engenharia financeira de alguma 

complexidade. Tinha-vos dito que nós tínhamos apresentado esse projeto à entidade reguladora - 

ERSAR. Eles estão a analisar esse projeto de investimento. Já fizeram deslocar uma equipa 

técnica que reuniu connosco e com a Indáqua. Analisou o documento; O documento agradou à 

entidade. O projeto, é um projeto realmente inovador e interessante. E agora aquilo que nós 

esperamos é que o projeto cumpra todo o enquadramento legal, porque estamos a falar de um 

conjunto de questões que têm de ser necessariamente ultrapassadas. Mas se nós obtivermos a 

aprovação por parte da ERSAR: Estamos a falar de investimento que permitirá, não só, resolver 

muitos dos problemas da Freguesia de Fajões, mas, resolver muitos dos problemas de muitas 

Freguesias do nosso Concelho. Será uma mudança completa no paradigma que nós temos nas 

taxas de cobertura na rede de saneamento, sobretudo na rede de saneamento, embora o 

investimento preveja um aumento, que não é tão significativo, na rede de água. Mas posiciona-

nos num patamar diferente em relação á cobertura da rede de água. Agora, teremos é um salto 

substancial, naquilo que é a cobertura da rede de saneamento. Estamos a falar em fazer crescer 

em mais de 50% a atual taxa de cobertura. Portanto, isto é significativo. Seria extraordinário 

para o Concelho. Seria um primeiro passo mas, um passo importante, determinante para que nós 
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tivéssemos a perspetiva de resolver nos próximos anos este problema que é um problema que nos 

atinge a todos e que - conforme aqui foi dito - é um problema de saúde pública, é um problema 

ambiental gravíssimo e é um problema que afeta, naturalmente, a competitividade do território. 

Portanto, eu não gosto de tranquilizar as pessoas quando não tenho motivos para isso. Eu tinha 

informações há muito tempo sobre o que ia acontecer na Escola de Fajões. Enquanto as coisas 

não estão assinadas: Julgo que não é correto nós fazermos uso das coisas, publicitar as coisas. 

Aquilo que aconteceu foi que tivemos confirmada a requalificação da Escola de Fajões. Portanto, 

essa notícia é pública. Passa a ser pública a partir de agora, a partir da assinatura do pacto. Em 

relação à expansão da rede de saneamento e também da rede de água na Freguesia de Fajões: 

Ainda não temos essas garantias, Senhor deputado. Dou-lhe a garantia, porém, essa para mim é 

também muito importante é valiosa, de que não descansaremos enquanto a Freguesia de Fajões 

não tiver esse problema resolvido. Porque é absolutamente fundamental. Aliás, estamos aqui ao 

lado de uma grande superfície, uma grande superfície que vai fazer um investimento substancial, 

e tem dificuldades com o tratamento de efluentes como muitas empresas por todo o nosso 

Concelho que pretendem investir. O problema do tratamento dos efluentes é um problema 

complicadíssimo para essas empresas. Portanto, nós, estamos a trabalha, queremos continuar a 

trabalhar para que esse problema deixe de ser um problema no nosso Concelho. Agora, é evidente 

que todos percebem que é o problema mais sério, é o problema mais complexo que nós temos no 

nosso Concelho, que exige recursos financeiros avultados. E, portanto, é um processo que exige 

de nós muita energia, exige de nós muito tempo, muita atenção, muita concentração. Aquilo que 

nós esperamos é que com a aprovação do projeto que está neste momento em análise na ERSAR 

nós consigamos dar o tal salto em frente, o tal contributo importante para a resolução do 

problema. Muito obrigado.” ======================================== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal voltou a conceder o uso da palavra 

à Deputada Helga Correia, do PSD. =================================== 

======== “Senhor Presidente, apenas para precisar, eu penso que não deve ter entendido 

muito bem aquilo que eu falei relativamente ao Posto da GNR de Cesar. E só dizer que: Eu não 

disse que a tutela não considerava uma prioridade. O que eu disse foi: relativamente às forças de 

segurança não consideraram uma prioridade. E passo a ler muito rapidamente - os pontos 

essenciais - o que a Senhora Secretária de Estado me disse no dia 28 de maio de 2019, (se for 

necessário posso fazer chegar a esta Assembleia tanto informação escrita, como o vídeo dessa 

mesma intervenção). “Relativamente ao posto da GNR de Cucujães e de Cesar a questão de 

acomodar a lei, é assim, a decisão de não encerrar o posto foi uma questão relativamente ao 

próprio sentimento de segurança da própria população, que se sentiria perturbada com a questão 

do encerramento do posto. É evidente que é preciso incluir na Lei de Programação, não se pode 

é afastar este posto que a própria GNR não identificou como prioritário, para afastar outros 

postos (eu aqui quando a Senhora Secretária diz afastar eu acho que ela quer dizer, considerar) 

este posto para afastar outros que a GNR considera como prioritário, porque localmente os 

Senhores Autarcas ou os Senhores Deputados entendem que são prioridades da sua gestão. Nós 
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não podemos colocar o fator político acima do que é o fator operacional decidido pelas forças de 

segurança por mais que custe a decisão de não poder intervir tão depressa como gostaríamos. E 

portanto, a questão de se considerar que localmente é isso que deve satisfazer quando as próprias 

forças de segurança não o consideram. É isto Senhor Presidente que me preocupa. O Senhor 

Presidente muitas das vezes diz que eu faço ruido. Apenas me preocupa a situação de toda a 

população que é servida por este Posto. Não interessa quem é que fala mais alto, se é o Senhor 

Presidente se sou eu ou se é a Senhora Secretária de Estado, o importante aqui é resolvermos 

definitivamente esta questão. Muito obrigada.” ============================= 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, para dar resposta à intervenção anterior. ======= 

======== “Eu não vou comentar o que é que a Senhora Secretaria de Estado lhe disse. Apenas 

vou sublinhar - e também não lhe vou dizer o que é que a Secretária de Estado disse quando veio 

visitar a Freguesia de Cucujães, porque sabe o que é que ela disse. Portanto essa questão está 

ultrapassada. Não se trata de falar alto, trata-se da metodologia que nós utilizamos em relação á 

forma como nos comportamos perante os processos. As pessoas estão na política de diferentes 

formas e utilizam a política de diferentes formas. E é só isso que eu quis referir. É evidente que 

apresentar um projeto de resolução em relação à necessidade de intervenção na Escola de Fajões 

quando o pacto de desenvolvimento e coesão territorial há 4 meses, enfim, está orientado para 

que a Escola seja requalificada com reforço de verbas? É evidente que é absolutamente 

extemporâneo. Não é mais do que uma medida que visa publicitar um trabalho que na realidade 

não aconteceu e para o qual não deram absolutamente nenhum contributo. Isto é que é bom que 

fique claro. Porque, aquilo que importa aqui perceber, é que o quadro de cooperação entre o 

Ministério da Educação e a Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis estabeleceu-se no plano 

em que se deve estabelecer, que é num plano de razoabilidade, num plano de seriedade, num plano 

de colocar em primeiro lugar os interesses da educação. E foi isso que aconteceu. Portanto, 

quando eu expliquei aqui aos Senhores deputados, que, desde a primeira hora, nós nos 

recusávamos a fazer aquela intervenção nos moldes em que ela estava prevista; Foi exatamente 

isso que nós dissemos à tutela. Portanto, o que dissemos de forma muito clara ao Ministério da 

Educação foi: Se o Ministério da Educação persistisse naquele tipo de solução da parte do 

Município de Oliveira de Azeméis não existiria a requalificação da Escola de Fajões, tanto mais 

que, o projeto de requalificação tinha sido reprovado pela DGEsTE, por não prever a remoção 

do amianto. É evidente que aquilo que nós queremos e aquilo que nos interessa genuinamente é 

que a escola seja requalificada. É evidente que também não gostamos que o mérito das coisas 

seja atribuído erradamente. Da mesma forma que nós não nos apropriamos indevidamente de 

coisas que não são da nossa responsabilidade, que não resultam do nosso trabalho, obviamente 

que também chamamos à atenção quando as pessoas procuram transmitir para a opinião pública 

que as coisas acontecem em resultado do seu trabalho. Não é verdade. Este foi um caminho que 

foi encetado há mais de um ano. É um caminho que tem sido seguido. Quer eu, quer o senhor 

vereador da educação temos tido um trabalho permanente de acompanhamento deste processo. 
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Em questão ao posto da GNR: Repare, eu não tenho essa perspetiva de que o Posto da GNR de 

Cesar esteja em risco, não tenho essa perspetiva. Da mesma maneira que eu estava a explicar do 

processo negocial, porque era tremendamente importante para perceber aquilo que eu lhe vou 

dizer em relação ao Posto da GNR de Cesar, é que da mesma maneira que no Ministério da 

Educação houve uma colaboração absoluta entre a Câmara Municipal e o Ministério, eu tenho 

esse sentimento também em relação ao Ministério da Administração Interna. E, portanto, eu acho 

que devemos confiar nas relações entre o Estado, porque somos todos Estado - Administração 

pública e Poder Local. E as informações que tenho por parte do Senhor Ministro e por parte da 

Senhora Secretária de Estado é que o Posto da GNR de Cesar é importante, que o Posto da GNR 

de Cesar precisa de requalificação. Precisa de requalificação há muitos anos. Há muitos anos 

que anseia por essa requalificação. E é importante que se trabalhe para que essa requalificação 

aconteça. As coisas têm “timings”. O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Cesar - vai-me 

desculpar esta expressão - “não me larga a perna”, como é óbvio, está permanentemente e 

recorrentemente a exigir, a reclamar que as coisas aconteçam, que as coisas avancem. E tem toda 

a razão para o fazer. Agora, as coisas têm de ser feitas no tempo e no momento certo. Aquilo que 

nós temos feito é o percurso que achamos que deve ser feito. É evidente que para nós, e foi essa a 

informação que eu transmiti sempre ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Cesar (ele 

está aqui presente para o confirmar): em primeiro lugar gostaríamos que o Posto da GNR de 

Cucujães entrasse em obra, entrasse efetivamente em obra, que se ouvisse o barulho das 

máquinas, para depois nos concentrarmos exclusivamente no Posto da GNR de Cesar. E 

aproveitei logo nessa altura para lhe pedir que, comigo, nos deslocássemos ao Ministério da 

Administração Interna e procurássemos reclamar o investimento que é necessário fazer, seja para 

um edifício novo, seja para a requalificação de um espaço / equipamento que a Junta de Freguesia 

prontamente disponibilizou para evitar que o Posto da GNR saísse da Freguesia de Cesar e saísse 

do nosso Concelho. Essa foi a nossa atitude desde o princípio. Essa é a atitude que nós vamos 

manter. Mas, Senhora deputada, reforço mais uma vez, vamos fazê-lo no plano em que devemos 

fazê-lo, no local certo, da mesma forma que a Senhora o faz no local certo, com recato e a 

descrição que estas coisas exigem. Porque, obviamente, como compreende, o Posto da GNR de 

Cesar não é o único a necessitar de requalificação no País. E, portanto, nós acabamos de ser 

comtemplados com a requalificação de um outro Posto que também tinha necessidades de 

requalificação. Aquilo que nós desejamos é que o Posto da GNR de Cesar seja o fim - digamos 

assim - das nossas necessidades em termos de requalificação de Postos de GNR, porque se ele for 

requalificado ficamos com o parque de equipamentos em razoável estado. Mas aquilo que eu 

quero transmitir é: Vamos trabalhar para que o Posto da GNR de Cesar tenha também um 

desfecho positivo como teve o Posto da GNR de Cucujães que, conforme eu já disse: Estou 

convencido que entra agora em obra durante o mês de julho. Muito obrigado.” =========== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Deputado Jorge Pereira, do CDS/PP.=================================== 
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======== “Muito bom dia. Senhora Presidente da Assembleia Municipal - doutora Helena 

Santos, os meus cumprimentos, Senhores Secretários, Senhor Presidente da Câmara - Engenheiro 

Joaquim Jorge, Senhores Vereadores, Membros desta Assembleia Municipal, Senhores 

Presidentes de Junta aqui presentes, em particular ao Óscar - Presidente de Junta da Freguesia 

de Fajões - sempre com a sua simpatia habitual no seu acolhimento, um cumprimento a todos os 

fajonenses aqui presentes, aos oliveirenses que estão a ouvir-nos e a ver na Azeméis TV, 

comunicação social, funcionários da Câmara e um caloroso cumprimento aos Bombeiros de 

Fajões. Senhora Presidente, uma vez mais a cumprir a iniciativa de Assembleias Municipais 

descentralizadas, desta feita, aqui, na Freguesia de Fajões acolhendo-nos uma mui nobre 

instituição, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fajões. Esta Associação 

nasceu a 13 de julho de 1982, tendo o seu corpo de Bombeiros sido oficializado a 10 de julho de 

1985. Mas já antes de se tornar corporação de bombeiros, existia uma secção avançada dos 

Bombeiros de Oliveira de Azeméis aqui precisamente neste lugar, com condições menos nobres 

do que as atuais, desde 11 de outubro de 1978. Um grande homem desta terra, trabalhou 

afincadamente para concretizar um sonho quase utópico, mas que se tornou na realidade que é 

hoje. Esse homem foi o saudoso Augusto Pais, a quem presto a minha homenagem, pai do nosso 

colega desta Assembleia doutor Fernando Pais. Os primeiros bombeiros desta casa foram 

instruídos e formados pelo então Chefe Aníbal Pereira, da corporação de Oliveira de Azeméis, 

meu pai. Eu próprio desempenhei aqui funções de bombeiro voluntário, desde 1998 até 2001, ano 

em que acabei por assumir o Posto de Segundo Comandante na corporação de Oliveira de 

Azeméis. Por tudo isto, estes bombeiros, esta casa e este povo merecem todo o meu respeito e uma 

elevada estima. Mais recentemente, a atual direção que preside esta instituição assim como os 

elementos de Comando que comandam estes homens e mulheres voluntários, merecem também 

uma palavra de reconhecimento e gratidão, pelo excelente trabalho que têm vindo a desenvolver, 

pois hoje os Bombeiros de Fajões são reconhecidos dentro e fora das fronteiras municipais, pela 

excelência dos seus trabalhos empenhados nas diversas missões de proteção civil. Este meu 

reconhecimento é fruto da constatação de factos no terreno. Ouvimos sempre por parte dos 

políticos palavras de circunstância quando falam dos bombeiros. Fica bem, é o chamado 

politicamente correto. Em boa verdade, os Bombeiros de Norte a Sul do País e Oliveira de Azeméis 

não é exceção, são eles quem têm como missão principal o socorro às populações. No entanto, 

apesar de serem os bombeiros a desempenharem essas funções, não é a eles quem lhes cabe essa 

responsabilidade. Quem tem efetivamente a responsabilidade de garantir a segurança de pessoas 

e bens de uma dada localidade, é precisamente o Presidente da Câmara Municipal. O que 

acontece na prática é que os municípios protocolam a transferência dessas funções para os 

bombeiros através de acordos, pois se não existissem as Associações Humanitárias o Município 

obrigava-se a ter de criar um Corpo de Bombeiros Municipais. No entanto, as Associações de 

Bombeiros apesar de manterem sempre a sua matriz humanitária necessitam de melhorar os seus 

protocolos para que efetivamente garantam as necessidades e exigências dos dias de hoje. A 

exemplo disso, a disparidade dos protocolos existentes neste Município com as duas (2) 
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Associações de Bombeiros é uma realidade deselegante e urgente a sua correção. A corporação 

dos Bombeiros de Fajões responde só na sua área de atuação própria, na ordem dos 102km2 com 

uma população de 20.106 pessoas e com riscos tecnológicos de elevada gravidade, face ao tipo 

de indústrias sediadas no Nordeste do Concelho. Perante esta realidade, esta corporação tem 

várias carências necessitando urgentemente de reforço de equipamento de proteção individual, 

assim como de aparelhos respiratórios para poderem garantir a segurança dos seus operacionais 

em cenários de exposição complexa, equipamentos estes, que têm custos extremamente elevados, 

para que uma associação consiga por si só, fazer face a estes. É também da responsabilidade do 

Senhor Presidente da Câmara garantir que as corporações de bombeiros tenham reunidas todas 

as condições para o bom desempenho das suas funções. Naturalmente, com a nomeação do 

coordenador municipal de proteção civil, muito trabalho de base será desenvolvido na 

organização e definição de políticas do Serviço Municipal de Proteção Civil e na articulação e 

preparação com os seus agentes, pois uma das competências deste coordenador é precisamente 

efetuar o levantamento das necessidades nos Corpos de Bombeiros. Seria de inteira justiça e após 

esse mesmo levantamento de necessidades, a Autarquia presentear as Corporações de Bombeiros 

com algum desse equipamento e posso deixar aqui um exemplo de uma necessidade vital e urgente 

para o bom desempenho e segurança dos seus operacionais: Aquisição de um compressor de 

enchimento de garrafas de ar comprimido, ar este - das garrafas - dos aparelhos respiratórios, 

equipamento este que iria servir as duas Corporações, uma vez que nenhuma delas o dispõe. 

Outro exemplo que posso dar: Passaria pela criação de uma segunda Equipa de Intervenção 

Permanente, conhecida como EIP, nas duas Corporações de Bombeiros, garantindo assim uma 

resposta profissional e ao minuto durante os períodos do dia em que os voluntários estão menos 

disponíveis por razões profissionais. Isto é trabalhar na organização da proteção Civil Municipal. 

Entretanto no ano passado, aqui em Fajões, ficou prometido o Cartão Municipal do Bombeiro, 

no decorrer das cerimónias do Dia Municipal do Bombeiro. Um anúncio de pompa e 

circunstância, que seria uma forma de reconhecimento do trabalho dos voluntários, mas apenas 

o será se o mesmo se tornar uma realidade. Quiçá, terá este a ver com o facto de em 2019 ainda 

não se ter comemorado o Dia Municipal do Bombeiro? O Cartão aguardará também a realização 

desta data comemorativa? É num espirito altruísta, abnegado e sem olhar para trás, que os 

bombeiros vão desempenhando as suas funções, sempre com aquele espirito de missão, de 

sacrifício, muitas das vezes sabe-se lá em que condições mas sempre avivando as suas memórias 

“Todos vamos, todos voltamos”. A Europa está a viver por estes dias uma onda de calor a qual 

está a provocar danos consideráveis nas pessoas e no meio ambiente. Esta é uma realidade que 

todos teremos de nos consciencializar, de que os fenómenos naturais estão para ficar, cada vez 

com mais severidade e regularidade. Em Portugal, por enquanto não estamos a sofrer com esta 

onda de calor, mas levando em consideração as previsões meteorológicas, agosto e setembro 

serão meses com forte probabilidade de várias ondas de calor que desencadearão urgências 

cardíacas, desidratações, mortalidade, seca e incêndios florestais. Estas quais irão obrigar a que 

os Serviços Municipais de Proteção Civil tenham a necessidade de reunir as Comissões 
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Municipais de Proteção Civil para ativação dos seus Planos Municipais de Emergência. A 

prometida SIV, desde 2013, Ambulância de Suporte Imediato de Vida, tripulada por um 

enfermeiro credenciado em emergência pré-hospitalar e que ficará sediada no Hospital S. Miguel, 

não nos poderá dar qualquer vida de volta, por falta de recursos humanos. S. Pedro do Sul, não 

tinha ambulância SIV prometida e já lá a têm desde 2 de janeiro de 2019. Perante tais fenómenos, 

teremos de ser mais resilientes no futuro. A antecipação e preparação para eventos desta natureza 

assenta acima de tudo na devida organização de todo um Serviço Municipal de Proteção Civil, 

no seu treinamento, pois quem estiver melhor preparado para a resposta certamente prestará o 

melhor serviço à sua comunidade. Este serviço terá de funcionar como uma orquestra, onde o 

maestro é o coordenador e os músicos da orquestra são os agentes de proteção civil. Em resumo, 

Senhor Presidente, aqui em Oliveira de Azeméis, Município, vamos tendo os Bombeiros que nos 

vão apagando todo o tipo de fogos. Muito obrigado. Senhora Presidente, um outro assunto - 

(projeção de slide): Senhor Presidente da Câmara pedia-lhe com todo o recato, que olhasse esta 

imagem, por favor. E dizer-lhe que esta imagem indigna-nos profundamente: Freguesia de 

Carregosa, Município de Vale de Cambra. Muito obrigado.” ===================== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Deputado Fernando Pais, do PSD. ==================================== 

======== “Excelentíssima Presidente da Assembleia, Membros da Assembleia, Senhor 

Presidente da Câmara, Vereadores, Colegas Deputados Municipais, pessoas aqui presentes e 

abraço especial aos fajoenses que aqui estão, nomeadamente um abraço ao Doutor Samuel, 

ilustre fajoense, a quem eu queria dar votos de uma longa vida para perpetuar o legado que tem 

e que deixe e que transmita a todos os fajoenses; um cumprimento especial ao Senhor Presidente 

da Junta de Fajões e à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fajões por permitir 

o uso destas nobres instalações para a realização da Sessão da Assembleia Municipal. Como 

estou em Fajões, Senhor Presidente, tinha outras questões para colocar no período de Antes da 

Ordem do Dia, mas como estou em Fajões vou incidir a minha intervenção sobre a minha 

Freguesia. E peço-lhe para não chamar mais “fajonenses”, chame “fajoenses” porque penso que 

é a designação correta. Não? Então, eu retiro, porque de facto o meu conhecimento não vai até 

onde irá certamente o conhecimento do Doutor Samuel. Queria fazer aqui uma intervenção: De 

facto o Jorge fez uma súmula daquilo que eu estaria para falar que é a importância e a vitalidade 

das duas Corporações de Bombeiros que nós temos aqui no Município de Oliveira de Azeméis, e 

quero fazer-lhe uma ressalva - e esta ressalva serve também para, de alguma forma, nós termos 

a consciência de que Fajões - a sua área de atuação em Fajões compreende algumas freguesias 

do Município de Oliveira de Azeméis mas também compreende freguesias do Município de Arouca 

- portanto, Arouca também tem alguma responsabilidade - Freguesia de Escariz - Através de um 

acordo? Pronto, faço a correção. - Há uma vasta área que é da responsabilidade. Estas questões 

já foram levantadas em sede de reuniões de direção aqui. E de facto nós temos a consciência de 

que, não só, o Município de Oliveira de Azeméis deve apoiar os Bombeiros de Fajões, mas, 

também, o Município de Arouca que o tem feito mas de forma que nós achamos - e nós achamos 
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porque esta casa como devem compreender é minha - eu fui muitos anos Presidente da Assembleia 

Geral e, hoje, ainda tenho lugar no Conselho Geral - E de facto esta casa é uma casa que me diz 

muito, até pelo passado, o meu pai foi Presidente desta associação durante 28 anos. Portanto, 

esta era a minha segunda casa. É onde vivia quase o meu pai. Portanto, eu tenho uma forte ligação 

a esta casa em particular e aos bombeiros, em geral, pessoas que eu respeito pela sua dádiva., 

pela voluntariedade, pessoas que eu respeito muito. E em Fajões tenho o máximo respeito por 

toda a gente. E acho que é importante nós salientarmos aquilo que é o voluntariado hoje em dia, 

porque o voluntariado tem tendência a acabar. Aliás, a sua intervenção da criação do tal grupo 

Especial de Intervenção Permanente é quase no sentido de, de alguma forma, atendermos a um 

aspeto de profissionalização dos Bombeiros Voluntários. Embora, eu ache que o facto de termos 

Bombeiros Voluntários tradicionalmente é uma coisa muito importante e, até, muitas vezes, é uma 

questão de cidadania para as pessoas perceberem que o outro precisa de ser ajudado e todos nós 

somos importantes na ajuda e entreajuda do outro. Eu faria uma interpelação direta ao Senhor 

Presidente da Câmara para nos dizer - porque estão aqui pessoas de Fajões, estão aqui membros 

da direção desta casa - Quais são as medidas em concreto que o Senhor Presidente já tomou ou 

vai tomar, no sentido de apoiar esta casa e apoiar de facto a Proteção Civil, se pensa implementar 

através de outros protocolos? No fundo, explicar de forma calma e serena - como é seu apanágio 

- o que é pensa dos Bombeiros de Fajões, o que é que pensa em termos de apoio eficaz? Porque, 

como o Jorge disse, isto de facto é uma casa que tudo não chega ou tudo é pouco. Isto é 

interpelação. Gostaria também que, de alguma forma, o Senhor Presidente falasse, como 

representante do Executivo Camarário, sobre as medidas que pensa adotar no sentido de reforçar 

os meios que neste momento estão ao dispor dos Bombeiros de Fajões. Agradecer à Senhora 

Presidente da Assembleia de, mais uma vez, ter a iniciativa de fazer as Assembleias 

descentralizadas para que as pessoas, e as pessoas de Fajões, cada vez mais tenham a consciência 

de que nós estamos aqui para discutir os problemas, não só os problemas de Oliveira de Azeméis 

e da Câmara em geral, mas os problemas de cada freguesia em particular. A primeira intervenção 

que queria fazer, Senhor Presidente - e só o faço porque aqui em Fajões eu já falei com várias 

pessoas - era relativamente à Escola de Fajões: Eu, desde a última intervenção que o Senhor 

Presidente teve, dei quase o assunto como encerrado porque, como sabe, eu fui das pessoas mais 

resilientes no sentido de que este município aproveitasse de forma integral a verba inicial que o 

Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial teria dado a Fajões, assim como à Escola 

Ferreira da Silva - Cucujães, um milhão e meio. E, na última Assembleia, o Senhor Presidente da 

Câmara deixou-me perfeitamente descansado quando disse que tinha encomendado um projeto 

visando requalificar os quatro blocos e não apenas o bloco C. Diz que tem uma empresa já a 

trabalhar no projeto de requalificação integral da Escola. O que - não deixamos de sublinhar - é 

muito importante. E que, e passo a citar: “Reforçar mais uma vez que a nossa participação, 

assegurar-vos que as verbas que estavam previstas, no âmbito do Pacto para o Desenvolvimento 

e Coesão Territorial, para a Escola Ferreira da Silva e para a Escola de Fajões não serão 

perdidas.” E nessa medida: “…vamos continuar a trabalhar para que a Escola de Fajões seja 
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reabilitada.” Eu de facto congratulei-me muito com esta posição. E quero-lhe dizer, Senhor 

Presidente, que não posso deixar de fazer aqui alguma história sobre esta questão e sobre este 

protocolo que foi assinado que o Senhor ainda hoje classificou de infeliz. Que eu não considero 

infeliz. Mas eu não posso deixar, porque estou aqui em Fajões, porque tenho esse dever, de fazer 

algum ponto de história: Quando foi aprovado este protocolo e foi adjudicado por uma verba de 

um milhão e meio para a Escola de Fajões e um milhão e meio para a Escola Ferreira da Silva, 

a posição do Município era clara. Disse que um milhão e meio não era suficiente para requalificar 

a Escola e, nessa medida, ia redirecionar esse milhão e meio que seria para a Escola de Fajões 

para a dominialidade do parque Municipal escolar. Ou seja, como entendia que um milhão e meio 

não era suficiente, esse milhão e meio seria redirecionado para o Parque Escolar Municipal. 

Evidentemente que, nós, não concordamos com essa situação. Concordamos com o facto de um 

milhão e meio ser insuficiente. Não concordamos com essa situação e batemo-nos sempre para 

que, não obstante, a exiguidade desse valor, fosse clara e evidente, são precisos três milhões e 

meio, Nós batemo-nos sempre para que essa verba ficasse alocada à Escola de Fajões. Eu não 

tenho rigorosamente mais nada a dizer. Hoje, tenho a certeza absoluta e disse várias vezes ao 

Senhor Presidente da Câmara: “- Arrepie caminho, não tenha medo de tomar uma decisão; - 

Arrepie caminho; - Deixe estar milhão e meio; - Isto não chega mas há-de vir mais.” E é o que 

nós estamos aqui a discutir. E ainda bem que nós estamos aqui a discutir. Porque o que nós 

queremos é uma Escola de Fajões completamente revitalizada, é uma Escola de Fajões 

requalificada para que continue a “produzir” bons alunos, ter professores motivados, ter 

professores que queiram vir para Fajões. Que tudo corra pelo melhor. Eu lembro que a Escola de 

Fajões tem quinhentos e tal alunos e que quatrocentos e quase cinquenta alunos almoçam todos 

os dias na cantina. Portanto, é absolutamente necessário, é imperativo que a Escola fique 

requalificada. Isto, não é qualquer tipo de intervenção, é um ponto de ordem que eu queria deixar 

aqui expressamente claro. O outro ponto, Senhor Presidente, é de facto a água e o saneamento 

que de facto custa a avançar. Todos nós lamentamos. Em Fajões já se vai avançando. E é uma 

forma de também alertar Vossa Excelência para esse aspeto. Eu, como deputado municipal, 

queria também que o Senhor falasse, - nós já tivemos aqui algumas discussões em sede de 

Assembleia Geral dos Bombeiros - que tem a ver com o projeto POSEUR referente às verbas que 

foram alocadas à requalificação deste Quartel. Eu não sei se o Senhor Presidente sabe, se não 

souber naturalmente vai procurar saber: as obras por vícios de procedimentos, por vícios 

procedimentais os Bombeiros de Fajões foram penalizados em cerca de setenta mil euros, oitenta 

mil euros. Entretanto, foi-me explicado aqui que de facto foi pedida colaboração à Câmara 

Municipal no sentido de, de alguma forma, convencer o Governo, até porque o responsável de 

uma área governativa é de uma freguesia de um município de aqui perto - Arouca, esse valor ser 

efetivamente reposto e essa sanção pecuniária ter sido debelada. Eu não sei se o Senhor 

Presidente tem conhecimento direto? Admito até que não tenha. Mas gostava de saber quais foram 

as diligências que os Bombeiros de Fajões fizeram perante o Município, quer na pessoa de Vossa 

Excelência, quer na pessoa do Vereador responsável da educação, no sentido de debelar essa 
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questão. Sendo certo que eu, como jurista, alertei várias vezes - o despacho que continha essa 

aplicação da sanção compulsória, da sanção pecuniária, era um despacho que necessitava e tinha 

um prazo de impugnação, como todos nós sabemos, de três messes. Esse prazo foi ultrapassado. 

E, eu gostaria de saber, Senhor Presidente, no fundo, que diligências é que lhe foram pedidas, 

que diligências é que o Senhor fez, quais foram os resultados dessas diligências? Porque setenta 

mil euros é um valor significativo para esta casa. E o que eu queria era que a situação fosse 

reposta e o Governo pudesse conceder-nos esse montante. Admito, caso Vossa Excelência não 

tenha presente essas questões ou porque não foram tratadas consigo porque foram tratadas com 

a parte jurídica da Câmara; Eu queria pedir, se o Senhor Presidente me conceder essa benesse, 

que me fornecesse via email todas as diligências que foram feitas, toda a documentação que foi 

trocada quer com o Corpo de Bombeiros de Fajões, quer com o Estado central, nesse aspeto. 

Agradecer a presenta de toda a gente e continuação de uma boa Assembleia. Muito obrigado.” = 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Deputado João Costa, do PS.======================================== 

======== “Bom dia a todos. Sintam-se todos cumprimentados, na pessoa da Senhora 

Presidente da Assembleia Municipal. Na última reunião da Câmara Municipal, na passada 

quinta-feira, o Executivo aprovou por unanimidade o início de três procedimentos muito 

importantes para o desenvolvimento económico do nosso Concelho: Início do procedimento do 

Regulamento Municipal de Apoio ao Empreendedorismo; Início do procedimento para alteração 

do Regulamento de Gestão da Área de Acolhimento Empresarial Ul/ Loureiro; Início do 

procedimento do Regulamento de Gestão e Funcionamento do Business Center - Centro de 

Negócios de Oliveira de Azeméis. Permitam-me que limite a minha intervenção ao Centro de 

Negócios. Equipamento este que dispensa apresentação, relativamente à sua arquitetura já 

premiada. E também dispensa comentários sobre a forma como foi inaugurado sem as mínimas 

condições de utilização. Hoje, após um conjunto de intervenções, torna-se essencial rentabilizar 

este equipamento que não cumpre nenhuma função para a qual foi delineado, construído. Posto 

isto, importa pensar qual será o papel que este equipamento terá na estratégia de desenvolvimento 

económico do nosso Concelho. E meus senhores e minhas senhoras importa que seja muito mais 

do que um espaço de suporte logístico para os nossos empresários que necessitem de um espaço 

para reunir, dadas as suas boas condições, espero que este seja um espaço para jovens 

empreendedores desenvolverem os seus negócios com rendas a preços acessíveis. E também 

espero que seja um equipamento de referência em que, nós, através da Câmara Municipal, através 

do Gabinete de Apoio ao Empresário, e os nossos parceiros, como é o exemplo da Associação 

Comercial, Escola Superior Aveiro Norte, da Universidade de Aveiro, CENFIM, etc…, definamos 

uma estratégia de promoção de desenvolvimento económico do nosso Concelho. Na ótica da 

estratégia de promoção do nosso desenvolvimento económico deixo a sugestão da criação de um 

roteiro industrial, rico e demonstrativo do setor no nosso Concelho, para dar a conhecer aos 

forasteiros que se deslocam ao nosso Concelho em trabalho os nossos clusters empresariais, como 

é o exemplo dos moldes, como é o exemplo do calçado e muitos outros. Para concluir: Gostaria 
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de apelar à reflexão conjunta sobre o caminho que ainda há para percorrer no setor industrial. 

Setor este que será indubitavelmente a principal marca identitária do nosso Concelho. Sendo um 

bom exemplo disso a candidatura promovida pelo Município da história da nossa indústria 

Vidreira a Património Cultural Imaterial da Unesco. Que desejo, desde já, tenha muito sucesso e 

que seja um bom ponto de partida no que toca à valorização deste setor no nosso Concelho e que 

diz muito aos oliveirenses. Obrigada.”=================================== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Deputado Carlos Costa Gomes, do PSD. ================================= 

======== “Senhora Presidente, muito bom dia, Senhores Secretários, Senhor Presidente da 

Câmara e Vereadores, Caros colegas da Assembleia Municipal, público aqui presente, permitam-

me que cumprimente, também, de forma cordial, o Doutor Samuel, pela referência local que 

representa para Fajões, comunicação social, colaboradores da Câmara, minhas Senhoras e meus 

Senhores. Não sei se hei de cumprimentar fajonenses ou fajoenses? Mas, com o crédito que o 

Doutor Samuel representa como homem da história e que muito tem de facto estudado estas 

questões, vou manter a questão de fajonenses porque assim representa a história e o seu legado 

que tem contribuído muito para a edificação do património cultural desta freguesia em que nos 

encontramos. E cumprimento todos aqui cuja história de Fajões, a mais remota, se confunde com 

as terras vizinhas, nomeadamente Cesar. Duas terras que têm muito mais no que as une do que 

as separa. Não fora de forma evidente as questões de foro administrativo, cultural e muito pouco 

de político, de económico, empresarial e social. No que as une: Lembramos, com certeza, os laços 

familiares e não são poucos; No trabalho, fajonenses a laborar em Cesar e cesarenses a trabalhar 

em Fajões; Empresários e comerciantes criam as empresas e estabelecimentos, tanto aqui como 

ali; Estudantes de uma terra e de outra frequentam o mesmo estabelecimento comercial e o mesmo 

estabelecimento social; A mesma população recorre aos mesmos serviços de saúde localizados 

em Cesar, mas também se serve desta honrosa Associação Humanitária que são os Bombeiros 

Voluntários de Fajões e da GNR, que já falamos aqui, que também é em Cesar. Enfim, tanto para 

unir e tão pouco para divergir. No que separa, diria que é aquilo que é próprio de cada identidade 

de cada terra, de cada povo. Fajões, como as freguesias vizinhas são bairristas. E Fajões deve 

ser bairrista. E bairrismo é sempre salutar, na medida que confere às populações uma dinâmica 

cívica de criar progresso e dinamizar desenvolvimento local, é um direito que todas as populações 

têm e é um dever que a cada um lhe é devido, pugnar sempre pelo bem da terra onde se nasce ou 

naquela que, por laços familiares, como é o meu caso, a terra que se faz sua e a terra que nos 

acolhe. Neste sentido, Senhores deputados, creio que, no evidente nos devemos pautar pela 

unidade, no opinativo pela liberdade, mas no que é essencial pela unanimidade. Fajões é uma 

terra dinâmica, como já foi aqui dito várias vezes, conta com um vasto tecido económico e 

associativo. Não esquecendo a relevância das organizações empresariais e o seu contributo na 

melhoria das condições de vida de cada fajonense, saliento, sobretudo, esta terra pela sua 

atividade associativa: A Vila de Fajões conta, segundo os Censos de 2011, com uma densidade 

populacional de cerca de 400 habitantes por quilómetro quadrado, num total de cerca de 3100 
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habitantes. Situa-se num patamar das Freguesias de Oliveira de Azeméis acima dos 3 000 

habitantes, no conjunto de 68 611 habitantes de Oliveira de Azeméis, o que representa, Fajões, 

5% da população de Oliveira de Azeméis. E usufrui de 8 dezenas de empresas, muitas delas de 

cariz unipessoal, não estando vertido neste número, com certeza, todos os estabelecimentos 

comerciais. Estamos por isso, Senhora Presidente, Senhor Presidente, Senhores deputados, numa 

Vila que tem sabido progredir e que anseia, com certeza, continuar na senda do progresso, 

desenvolvimento e do crescimento, não só, económico, mas também, associativo, na qualidade de 

vida saudável que augura para si e para cada cidadão em particular. E augurar a qualidade de 

vida que todos desejamos passa por saber gerir o interesse económico e social com as questões 

que, eventualmente, possam afetar a vida com qualidade. Todos nós queremos o melhor para nós, 

o que é legítimo, mas essa melhoria só resulta em benefício de todos quando nela se congrega o 

que se deseja para cada um. E a verdade é que isto é um exercício muitas vezes difícil e complexo. 

Mas os decisores políticos e administradores do território devem apelar a esta cidadania plena. 

Tudo isto é possível alcançar quando as vontades e o diálogo, se não unânime, pelo menos apele 

à unidade do essencial para que todos possamos viver bem e com a qualidade que ansiamos e 

desejamos. Mas esta qualidade de vida só se atinge, do ponto de vista económico e social, se 

soubermos progredir de forma inteligente e sustentável onde as pessoas são o centro da 

prioridade, como muito bem refere a Agenda 2030, Senhor Presidente, na qual estão inscritos 

objetivos para um desenvolvimento sustentável: E aqui queira tomar nota deste objetivo 11 

(CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS), que diz: “Tornar as cidades e as comunidades 

inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis”, que refere numa das suas metas: “ (…) reduzir o 

impacto ambiental negativo per capita (…), inclusive prestando especial atenção à qualidade do 

ar, gestão de resíduos municipais e outros”. Senhores deputados Senhor Presidente é 

precisamente neste contexto que trago a esta Assembleia uma questão que tem preocupado alguns 

cidadãos locais, como é natural, e a nossa missão aqui é representá-los, preocupação essa que já 

fiz à Senhora Presidente da Assembleia, preocupação essa que já tive oportunidade de discutir 

com o Senhor Presidente da Junta de Fajões e também já dei nota dessa preocupação ao Senhor 

Presidente da Câmara, que é: A instalação de uma unidade central de betão a ser instalada na 

Zona industrial de Fajões /Cesar (limites sul da freguesia), que confronta com uma zona 

habitacional bastante densa e, se num quilómetro quadrado temos 400 pessoas, provavelmente 

mais de 400 pessoas serão afetadas, é preocupação legítima das pessoas que vivem paredes meias 

com a Zona Industrial. E, portanto, Senhor Presidente, sabemos da importância das instalações 

de unidades industriais no nosso território. Elas são sempre bem-vindas na medida que criam 

postos de trabalho e por inerência criam riqueza assegurando deste modo, não só o 

desenvolvimento local, mas também o crescimento económico dos empresários, mas também da 

comunidade em particular. Sabemos Senhor Presidente que isto é relevante para o concelho e 

para as freguesias. Sabemos também que muitas vezes a conciliação, e o progresso trás consigo 

- se não for acautelado - e acredito que vai ser - e é uma preocupação da Edilidade Oliveirense, 

pode trazer consequências negativas. Esta unidade a ser instalada pode trazer algumas. Da 
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situação que falo, e creio que já definida a construção de unidade de betão a poucas centenas de 

metros de uma zona habitacional - junto à Senhora da Ribeira, como sabemos, Senhor Presidente, 

e, a exemplo de outras, creio que aqui não será, lembro a título de exemplo a central de betão na 

zona industrial de Ovar que teve ordem de encerramento pelo município precisamente pelos 

motivos e preocupações que aqui enunciamos. Este encerramento trouxe depois consigo o 

movimento cívico “Ar Limpo”. E esta Associação registou, durante a sua atividade, uma série de 

derrames de cimento, dos quais provocou mais de mil quilos de pó no ar e estes quilos de pó 

provocou estragos em viaturas, moradias e pavilhões industriais, descargas de água com cimento 

para condutas de águas pluviais, pessoas hospitalizadas com problemas respiratórios e problemas 

de visão devido à inalação de partículas, entre outros fatores que afetam as pessoas que vivem 

nas proximidades. Senhor Presidente - é evitável o que é evitável - Certos da sensibilidade que 

tem para estas questões, com certeza que terá em linha de conta esta preocupação, no sentido de 

prover a tal qualidade de vida que todos desejamos. Senhores deputados e Senhoras deputadas: 

Se por um lado não podemos ser tecnofílicos que prometemos um progresso radiante e um futuro 

perfeito, por outro lado também não podemos ser tecnofóbicos a pregoar o iminente apocalipse. 

Desta forma resta uma diplopia, que somos nós os operativos que devemos utilizar os serviços 

como bem queremos a aproveito para o nosso sustento. E, por isso, como não sou tecnofílico nem 

tecnofóbico e me centro numa questão operativa, Senhor Presidente, creio que haverá toda a 

importância de olhar para este caso com a atenção que é merecida. Por isso, é extremamente 

importante que sejam ponderadas as implicações - eu tive a particularidade de falar com o 

Presidente da Junta que me disse que isso estava assegurado - para os seus efeitos ambientais e 

na qualidade de vida dos viventes a fim de evitar o desconforto a nível social, evitar algumas 

ações jurídico-administrativas que ninguém quer. É um dever ético ouvir todas estas 

preocupações, sem contudo negar a inovação e progresso. Temos a responsabilidade e o dever de 

construir um futuro melhor e um serviço singular disponível para bem de cada um, para bem da 

humanidade que a todos, a nós, diz respeito. Sei Senhor Presidente que terá toda a preocupação 

neste caso para que no futuro não hajam incidentes nem problemas. Obrigado.” 

================================================== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Deputado Bruno Aragão, do PS.====================================== 

======== “Bom dia a todos. Sintam-se, naturalmente, cumprimentados na pessoa da Senhora 

Presidente da Assembleia Municipal e, hoje, particularmente a todas as pessoas de Fajões, na 

pessoa do Senhor Presidente de Junta - Óscar Teixeira, E permitam-me também, naturalmente 

um agradecimento à Associação Humanitária dos Bombeiros de Fajões que bem nos recebe. Num 

concelho e numa freguesia que tem tantos fogos para apagar, isto tem ainda mais valor. 

Permitam-me também que diga que, de facto, o tipo de intervenções que fomos assistindo nesta 

Assembleia de discurso direto com a Associação de Bombeiros, com a Freguesia é possível apenas 

nestas Assembleias Municipais descentralizadas. Um modelo que o Partido Socialista sempre 

defendeu e que com a Assembleia de setembro chegará já a metade das Freguesias do Concelho 



 

14              29        06        2019  

 

 

 

                                                                              

 

801 

de Oliveira de Azeméis. Mais do que falar sobre associações e sobre políticas de proximidade é 

fazendo a proximidade que nós conseguimos de facto transformar o que é o discurso político. 

Permitam-me exatamente por isso hoje uma reflexão coletiva que, entendo, não podemos deixar 

de fazer. Uma reflexão que não pede respostas ao executivo nem à Assembleia. Apenas isso, uma 

reflexão, talvez primeiramente silenciosa, mas depois, espero, entusiasmadamente viva. Em maio 

último tivemos eleições ao Parlamento Europeu. Os resultados nacionais são conhecidos e 

amplamente debatidos. Os resultados locais têm o valor que têm em eleições desta natureza e, por 

isso, cada um fará a sua leitura. Há no entanto uma derrota que é de todos. De todos sem qualquer 

exceção e, sobretudo, de todos coletivamente. A abstenção. Portugal foi um dos Países da União 

Europeia com a maior taxa de abstenção, um número simplesmente confrangedor. Apenas porque 

o tombo não foi tão grande como se esperava, não significa que não seja dramático. Mostra como 

nos estamos a resignar a um número que, desde 1994, é superior a 60%. Não é por isso uma 

questão geracional nem é um problema dos jovens de hoje. É mesmo uma questão civilizacional. 

Para lá de muitos vícios altamente reprováveis, de muitas das suas fragilidades e debilidades, de 

muitos dos seus problemas, a democracia continuará a ser, como forma de governo coletivo, o 

melhor dos sistemas. Ou, como disse ironicamente e muitas vezes citado Winston Churchill na 

Câmara dos Comuns, em 11 de novembro 1947, num discurso interessantíssimo: “A democracia 

é a pior forma de governo, à exceção de todas as outras já experimentadas ao longo da história”. 

O que verdadeiramente a pode matar é o completo alheamento dos cidadãos, mais ou menos 

justificado, mais ou menos compreensível, mas certamente sintomático. Politicamente não 

podemos deixar de o refletir e, na impotência que possamos individualmente sentir, ir encontrando 

estratégias para inverte esta realidade. Mas sejamos francos. Não podemos deixar de reconhecer 

que, nestes anos de democracia os políticos e os partidos cavaram forte neste fosso, pelas posições 

que tomaram, pelos comportamentos que adotaram, pelo tom que imprimiram, pela postura que 

muitas vezes assumiram. Apesar de acreditar que atrás de qualquer acontecimento está, em última 

análise, uma pessoa que, individualmente decide e faz uma opção, será certamente nos 

comportamentos coletivos que encontraremos muitos dos problemas. É grave se a corrupção 

alastra e indiscriminadamente atinge todos os partidos e, nem por isso a condenamos frontalmente 

e condenamos em igual tom e de igual forma todos os intervenientes, sejam de que partido for. 

Mas é igualmente grave quando se criam suspeitas sem fundamento, condenando todos à condição 

de corruptos. É grave quando os partidos se gladiam internamente, à vista de todos, sem pudor 

de dizer de pessoas que depois terão de apoiar e defender, apenas por ambições pessoais e 

autocentradas. Aqui recentemente com o PSD nacional a ser protagonista, mas certamente todos 

se lembrarão, não tenho problemas de o recordar, de situações semelhantes no PS, no CDS, no 

Bloco de Esquerda e, eventualmente, mais raramente, no PCP. É grave se nos deixamos envolver 

em redes familiares que misturam a estrutura do Estado com a estrutura do partido e, nisto tudo, 

sem perceber que não é uma questão de competência é, sobretudo, uma perceção coletiva de 

independência. Certamente que o Governo que suporto não sido disto um bom exemplo, e não 

posso deixar de o condenar, normalizando a questão com iguais práticas de governos anteriores. 
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Mas é igualmente grave, igualmente muito grave, quando, sem qualquer fundamento e com 

objetivos claros, se inventam ou se criam suspeitas, se amplificam e, depois, em nenhum momento, 

se procura dar a mesma visibilidade a um devido pedido de desculpas, quando se mostram de 

facto infundadas. Ainda esperamos esse pedido. É grave quando não se tornam os processos 

transparentes, se permitem dúvidas e não se esclarecem as pessoas. Mas é igualmente grave 

quando se levantam suspeitas, se fazem acusões convictas e depois, mesmo com documentação 

clara, sem mantém essas afirmações sem qualquer retrato e insistindo no argumento como ainda 

recentemente assistimos na última sessão pública da reunião da Câmara Municipal. É grave que 

os políticos não comuniquem decisões importantes e, sobretudo, o sentido dessas decisões. Mas é 

ainda mais grave, quando justificadas as posições e deixada clara a boa-fé das intenções, se 

resolve criar na opinião pública a imagem contrária, veiculando informações falsas que procuram 

apenas descredibilizar as pessoas e não desconstruir as suas ideias ou apresentar argumentos 

mais convincentes. A última Assembleia e o que aconteceu depois foi disso, num tema tão sério, 

um claro exemplo, não posso deixar de manifestar toda a minha desilusão e, sentidamente, de o 

lamentar. A abstenção, minhas Senhoras e meus Senhores, é também um sintoma disto tudo, tudo 

somado, em diferentes contextos, a diferentes níveis e com diferentes propósitos. Não podemos 

apagar o que já passou e negá-lo seria também uma péssima opção, seja do meu partido ou de 

que partido for. Mas cabe-nos a nós, em exercício pleno de cargos públicos, pelo menos tentar 

inverter estas coisas. Que fique claro que o recato que o Partido Socialista em Oliveira de Azeméis 

tem procurado manter sobre o ruído que se vai procurando criar sobre alguns dos exemplos que 

referi, e outros novamente abordados nesta Assembleia, é um esforço deliberado, convicto e muito 

consciente de, ao tamanho do nosso pé e da nossa passada, podermos contribuir para outra 

imagem da política, para outra qualidade do debate e para o envolvimento - esse sim realmente 

importante - dos cidadãos. Não podemos nem vamos deixar de o tentar. Outras eleições se seguem, 

num ciclo típico das democracias. Ignorarmos tudo isto é ignorarmos a essência de um regime e 

a necessidade de lhe darmos outros moldes. Espero, esperamos, que Oliveira de Azeméis possa 

ser um bom exemplo e possamos de facto contribuir para ele. Muito obrigado” =========== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal voltou a conceder o uso da palavra 

ao Deputado Carlos Costa Gomes, do PSD. =============================== 

======== “É uma questão pessoal. E não é uma desconsideração, até porque fiz uma 

interpelação ao Senhor Presidente, mas por razões de um casamento certamente que não vou 

ouvir a resposta do Senhor Presidente. Mas não é uma desconsideração. E portanto queria 

manifestar que depois voltarei. Mas também lembrar que a minha primeira participação numa 

Assembleia Municipal foi na Freguesia de Macieira de Sarnes. O que quer dizer que estas 

Assembleias descentralizadas já se faziam também no passado.” =================== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, para dar resposta às intervenções anteriores.===== 

======== “Se me permitisse eu começaria por responder ao Senhor deputado Costa Gomes, 

porque ele vai ter que se ausentar, isso não representa naturalmente nenhuma desconsideração 
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pela prioridade das intervenções, mas, unicamente procurar respeitar a necessidade que ele tem 

de se ausentar dos trabalhos. Efetivamente a questão que colocou é uma questão que estamos a 

acompanhar, o licenciamento dessa central de betão na Zona Industrial de Fajões. É uma 

indústria de tipologia Tipo III, portanto uma indústria não poluente. A Senhora Vereadora teve a 

oportunidade de visitar outras instalações da mesma empresa no Norte do País. E ficou tranquila 

em relação ao funcionalmente e à operação da central. Nós temos uma central relativamente 

recente na área de Acolhimento empresarial de Ul / Loureiro; Obviamente que a Freguesia de 

Loureiro tem uma densidade de 200 habitantes por quilómetro quadrado e portanto não tem a 

mesma densidade que Fajões. Mas obviamente que não tem a ver com a densidade. É evidente 

que se o equipamento incomodar uma pessoa já é motivo suficiente para nós nos preocuparmos. 

Aquilo que nós percebemos, depois da conversa que tivemos, é que o licenciamento que está a ser 

levado a cabo é feito na extrema do terreno, portanto na parte mais afastada das casas. O terreno 

está em plena Zona Industrial. Portanto é um terreno que tem uma tipologia de solo que permite 

o licenciamento deste tipo de atividade. Obviamente que se a atividade prejudicar as pessoas terá 

de cumprir as regras, terá de cumprir a lei. E a lei não permite que as pessoas sejam prejudicadas 

pela atividade industrial. Portanto nós acompanharemos essa questão. Porque, obviamente, 

tivemos a mesma preocupação quando aqui tivemos de reconhecer o interesse público municipal 

da manutenção da Pedreira de Pizões, que para além de ser uma pedreira é também uma central 

de alcatrão e também prejudica inegavelmente os nossos munícipes. E, portanto, nessa altura 

tivemos a preocupação, pelo menos os senhores deputados que votaram contra tiveram essa 

preocupação, em relação ao reconhecimento desse interesse público municipal. É evidente que 

devemos ter particular atenção à instalação de empresas no nosso Concelho que possam 

contribuir para prejudicar a qualidade de vida das pessoas, a qualidade de vida a que as pessoas 

têm direito. Portanto, no caso concreto do exemplo que o Senhor deputado Carlos Costa Gomes 

acabou de referir: as casas já lá estavam, a empresa está a chegar depois. Portanto, é nossa 

obrigação assegurar que nenhum daqueles moradores é prejudicado pela instalação desta 

unidade industrial. Porque, senão o desfecho dessa unidade industrial é o mesmo dessa que referiu 

em Ovar e é obrigada a encerrar. E é isso que acontecerá se o equipamento não cumprir a lei. 

Mas, deixe-me que lhe diga, em relação àquilo que se passa em Loureiro não temos tido nenhum 

tipo de reclamação dos moradores, mesmo percebendo que um equipamento daqueles poderá 

influenciar áreas de centenas de metros. Mas não é isso que tem acontecido. Esses equipamentos 

hoje têm um conjunto de regras escrupulosas que têm de ser cumpridas e, portanto, a emissão de 

poeiras não acontece. A Senhora Vereadora está a acompanhar o licenciamento e esperamos que 

em resultado desse licenciamento não venha nenhum problema para os moradores, porque não é 

isso que nós queremos que aconteça. Em relação às questões que foram colocadas pelo Senhor 

deputado Jorge Pereira: (Voltaria agora à ordem das intervenções.) Não é muito difícil elencar 

necessidades. Essa é a parte mais simples da gestão pública. Elencar necessidades é um exercício 

absolutamente simples. Encontrar soluções para resolver a multiplicidade de problemas com que 

somos confrontados é, por ventura, o grande exercício que nós todos somos desafiados a fazer. E 
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portanto é este desafio e este encontrar de respostas coletivas que constituem um desafio para 

todos nós. E é por isso que aqui estamos hoje. Eu estou plenamente consciente das minhas 

responsabilidades e o meu nível de consciência significa que eu sei muito bem a quantidade 

enorme de problemas que temos para resolver no nosso Concelho, incluindo os problemas 

relacionados com a Proteção Civil. Nós hoje já falamos aqui de problemas no domínio da 

educação, de problemas no domínio das redes de água e saneamento, poderíamos ter trazido para 

aqui problemas ligados com a rede viária, com a requalificação do nosso edificado público, enfim, 

com um conjunto vastíssimo de necessidades que naturalmente exigem recursos financeiros que a 

Câmara Municipal não tem capacidade de disponibilizar para resolver os problemas. E o mesmo 

se passa na Proteção Civil. Nós estamos hoje confrontados com um processo de descentralização 

de competências. O Decreto-Lei 44/2019 traz novas competências para as Câmaras Municipais, 

para as Comissões Municipais de Proteção Civil, para as Unidades Locais de Proteção Civil, 

novas responsabilidades para os Presidentes de Junta de Freguesia, para os Presidentes de 

Câmara Municipal. Agora, nós temos que perceber que, para além dessas responsabilidades que 

provêm de novas competências que vão ser descentralizadas, nós assumimos recentemente outras 

competências no domínio das faixas de gestão de combustível que nos obrigam à afetação de um 

conjunto de recursos financeiros. Recursos Financeiros, não são ilimitados. E, portanto, 

obviamente que nós percebemos que a Proteção Civil é uma das prioridades. E, por isso é que, 

convém que quem nos acompanha lá de casa, porque as pessoas que aqui estão julgo que têm 

plena consciência disso, A Câmara Municipal e o Presidente da Câmara Municipal de Oliveira 

de Azeméis não profere palavras de circunstância de uma forma vã e de uma forma irresponsável. 

Porque quando está a falar dos Bombeiros, como quando está a falar de outra instituição qualquer 

do nosso Concelho, que merece também o nosso apoio, as coletividades, associações, IPSS, um 

conjunto de entidades que precisam também do nosso apoio, estamos a falar fundamentalmente 

dos impostos dos oliveirenses e dos impostos dos portugueses. É bom que tenhamos consciência 

do que é que estamos a falar. E portanto, não são palavras vãs de circunstância, são objetivamente 

preocupações que eu entendo que são transversais a todos nós. Eu também gostaria de deixar 

aqui claro uma imagem que se passa e que não corresponde à realidade. É evidente que nós temos 

consciência da nossa responsabilidade, em termos de matéria de Proteção Civil Municipal. E 

temos consciência de que, eventualmente, todos deveríamos evoluir para um percurso de 

profissionalização ou semiprofissionalização dos serviços de Proteção Civil. O País é que não 

tem recursos financeiros para o fazer. E é evidente que é precisamente por isso que nós limitamos, 

o Ministério limita o número de EIPs (Equipas Intervenção Permanente) anuais que está 

disponível para comparticipar. Nós neste momento já comparticipamos duas EIP que se não 

tivessem o apoio de 50% por parte da tutela custar-nos-iam sessenta e cinco ou setenta mil euros 

por ano. Portanto neste momento já pagamos sessenta e cinco mil euros para as duas EIP que 

temos no nosso território. É evidente que se tivéssemos mais duas, se tivéssemos capacidade para 

ter mais duas obviamente que teríamos que ter, ou, mais centro e trinta mil euros se o quiséssemos 

fazer sem o apoio da tutela, mais sessenta cinco mil euros, setenta mil euros se tivéssemos uma 
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comparticipação de 50%. Mas nós também pagamos parte dos seguros dos recursos humanos. 

Pagamos parte dos seguros das viaturas; Pagamos verbas substanciais, verbas substanciais, em 

gasóleo para as operações de socorro; Nós apoiamos o fardamento; Nós apoiamos a compra de 

viaturas; Nós apoiamos as obras de requalificação dos Quarteis. Digamos que estamos a falar de 

centenas de milhares de euros por ano. E os Serviços Municipais de Proteção Civil estão 

instalados, como sabem, nos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azeméis. Portanto, estamos a 

falar de centenas de milhares de euros de apoio por ano. É evidente que nós gostaríamos de ter 

um equipamento de Suporte Imediato de Vida (SIV) no nosso Concelho. Aliás, nós temos um 

Serviço de Urgências Básica e temos direito a esse equipamento. Aquilo que nós fizemos foi oficiar 

o INEM (Instituto Nacional Emergência Médica) para que nos disponibilizasse esse equipamento. 

Eu não sei porque motivos é que foi contemplada essa localidade com essa ambulância, agora no 

início deste ano. Não faço a menor ideia porque é que foi contemplada. Agora, que aquilo que nós 

temos feito é manifestado junto do INEM a necessidade que esse equipamento seja instalado no 

nosso território. Mas nós gostaríamos de apoiar os Bombeiros com esse compressor de 

enchimento de garrafas de ar comprimido; mas também gostaríamos de desfibrilhadores nos 

locais públicos; gostaríamos de ter uma autoescada de combate a incêndios; gostaríamos de ter 

equipamentos adequados para abate de árvores porque muitas vezes socorremo-nos dos 

bombeiros e muitas vezes são utilizados equipamentos pessoais, não são equipamentos da 

corporação, são equipamentos pessoais de alguns dos bombeiros que generosamente ajudam a 

corporação e ajudam a comunidade disponibilizando os seus equipamentos. Portanto, digamos 

que, o quadro de necessidades é vastíssimo. É evidente que, eu acabei de fazer o diagnóstico. 

Agora cabe-me a mim encontrar soluções. E é isso que nós estamos a procurar fazer. É isso que 

nós vamos tentar construir no futuro. E isso passará, necessariamente, pela questão do 

Coordenador Municipal de Proteção Civil, por reformularmos os protocolos que temos com as 

corporações de bombeiros, por também termos o Cartão Municipal de Bombeiro (o Regulamento 

está pronto para ser submetido à consideração do executivo camarário. Portanto, vamos analisar 

os apoios que vamos prestar aos nossos bombeiros). Agora, obviamente que, a mim também me 

cabe dizer que, não temos capacidade para dar resposta a tudo que são as necessidades das nossas 

corporações de Bombeiros. Por isso é que existe também esse serviço excecional, impagável, do 

voluntariado. É evidente que se o País tivesse capacidade para suportar Bombeiros totalmente 

profissionalizados obviamente que o faria. Mas, é vidente que, é muito importante que exista esse 

espirito solidário, esse espirito de disponibilização de serviço à comunidade que os Bombeiros 

Voluntários fazem. Depois continuarei com as respostas ao Senhor deputado Jorge Pereira. Mas, 

respondendo àquilo que foi a intervenção do Senhor deputado Fernando Pais: O apoio que nós 

estamos disponíveis para dar aos Bombeiros Voluntários de Fajões é o apoio neste quadro 

institucional que nós mantemos há muitos anos com as nossas duas corporações de Bombeiros e 

que produz estes resultados que acho que são muito de orgulho para todos nós. Não temos tido 

nenhuma razão de queixa do trabalho que tem sido feito pelas corporações de Bombeiros. Eu já 

disse isto repetidas vezes, e reafirmo: Confio integralmente na sua capacidade de resposta, na sua 
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formação, na sua prontidão, na sua competência. Os Bombeiros Voluntários das duas 

corporações não nos têm deixado ficar mal. Muito pelo contrário, têm estado à altura das suas 

responsabilidades. E têm muitas vezes substituído a Autarquia naquilo que são as suas 

responsabilidades. E, portanto, esse caminho é um caminho que nós, naturalmente, vamos querer 

continuar a fazer. Sendo certo que, não se pode pedir a um Executivo camarário que está há 20 

meses em funções que crie respostas que não foram criadas ao longo de muitos anos. É isso que 

se está a procurar fazer num conjunto de domínios e também, naturalmente, no domínio da 

Proteção Civil. Em relação à questão que colocou sobre a Indáqua: Não tenho nada para lhe 

dizer sobre isso. Trata-se de um erro lamentável da Indáqua. Manifestamos o nosso desagrado 

em relação ao erro. A Junta de Freguesia de Carregosa enviou um ofício para a Câmara e que 

foi respondido - Não sei se já chegou - explicando exatamente o que se tinha passado. Mas, 

obviamente que, o que se subentende da sua intervenção é uma coisa bem diferente daquele lapso 

da Indáqua. O que se está a querer referir concretamente é o problema que existe na delimitação 

das fronteiras do território dos Municípios de Oliveira de Azeméis e Vale de Cambra e em relação 

àquilo que aconteceu no passado no lugar de Teamonde. Julgo que é a isso que se está a referir? 

Nessa perspetiva, a Junta de Freguesia tem sido muito resiliente na tentativa que esse assunto 

tenha desenvolvimento. Nós estamos a trabalhar esse assunto. Agora, é evidente que, esse assunto 

é um assunto de grande complexidade porque mexe com as relações entre dois municípios. Eu 

disse-o na altura, e digo-o agora, e já tive a oportunidade de dizer com o Senhor Presidente de 

Ossela numa reunião que participamos em Vale de Cambra com o Senhor Presidente da Câmara 

de Vale de Cambra, que não abdicarei de um centímetro do nosso território e que utilizarei todos 

os meios para defender aquilo que é nosso. E é isso que vou fazer, seguramente, em relação ao 

lugar de Teamonde. Em relação à intervenção do Senhor Fernando Pais: A Escola de Fajões? Eu 

não tenho muito mais a dizer sobre isto. A sua resiliência, eu naturalmente aprecio-a. O que eu 

disse em relação à Escola de Fajões foi que não perderíamos um cêntimo das verbas que estavam 

atribuídas no pacto para as nossas duas escolas. Eu nunca disse que a verba da Escola de Fajões 

ia ser transferida para a Escola Ferreira da Silva. O que eu disse foi que iria ser transferida parte 

da verba da Escola de Fajões para completar a verba que faltava na Escola Ferreira da Siva e 

que o resto da verba iria ser aplicada em escolas da nossa responsabilidade, incluindo escolas do 

Agrupamento de Escolas de Fajões. Mas a minha preocupação e a única garantia que eu dei em 

relação a este processo foi que não perderíamos um cêntimo da verba que nos tinha sido 

disponibilizada, porque era uma verba a que tínhamos direito. Atenção, eu gostaria de precisar 

isso: Eu não classifiquei de infeliz. Eu disse que foi um erro negocial. Foi um erro negocial. E 

mantenho que foi um erro negocial porque, claramente, nós aceitarmos receber uma escola que 

não é da nossa responsabilidade por um milhão e meio de euros, quando a escola precisa não de 

três como disse mas de quatro milhões e meio de euros de intervenção. Na minha opinião, é um 

erro negocial. Assim como é um erro negocial nós aceitarmos fazer por um milhão e meio de euros 

dois milhões de euros de obras na Escola Ferreira da Silva. E, portanto, aquilo que nós dissemos 

sempre, desde a primeira hora, foi que as verbas eram insuficientes e havia necessidade de 
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reforçar essas verbas. Atenção: Não está a ser feito um projeto novo - Também quero clarificar 

isso - para a Escola de Fajões. Está a ser reformulado o projeto da Escola de Fajões para que se 

façam as alterações que estão previstas nos três blocos. E, portanto, não está a ser feito um projeto 

novo - Também é uma informação que eu gostaria de deixar aqui claro. Portanto, basicamente é 

isto. Aquilo que importa, Senhor deputado, é que a Escola seja requalificada. Senhor deputado 

vai-me desculpar, mas eu não posso aceitar a afirmação que disse: “ Arrepie caminho e avance. 

Foi sempre isso que nós dissemos.” Ouça, foi esse arrepiar caminho irresponsável que nos 

conduziu a uma divida de cinquenta e dois milhões de euros que ainda hoje estamos a pagar e que 

nos está a custar muito. E que nos está a custar muito em termos de desenvolvimento. Portanto, 

as coisas devem ser feitas com responsabilidade. Nós não podemos avançar para obras de 

requalificação das escolas que obrigam a um esforço financeiro municipal de um milhão e meio 

de euros ou mais, quando o Município em 2018 teve capacidade para investir em todo o Concelho 

pouco mais de três milhões de euros. É fácil de perceber que temos de defender os nossos 

interesses. E defender os nossos interesses é requalificar a Escola de Fajões. Mas devemos 

defender os nossos interesses junto da tutela porque é obrigação da tutela requalificar essa escola, 

se quer que nós a recebamos. E foi isso que foi feito. a mim o que me interessa, sinceramente, 

depois de termos discutido amplamente este assunto em várias Assembleias Municipais, é que 

efetivamente a Escola seja requalificada. E, deixe-me que lhe diga com toda a frontalidade, o 

mérito da requalificação da Escola é de todos nós. E, sobretudo, aquilo que me interessa é que 

sejam as crianças a beneficiar do trabalho que todos nós tivemos capacidade para fazer. É isso 

que me interessa. E, já agora, tenho de deixar aqui um agradecimento público a todos os meus 

colegas da Área Metropolitana do Porto que foram solidários com esta distribuição de verbas 

para o Município de Oliveira de Azeméis. Em relação às verbas do POSEUR para a 

requalificação do Quartel: Eu conheço o problema, ele foi-me apresentado pelo Senhor 

Presidente da Direção, eu tentei solucioná-lo junto do Ministério. Mas estamos a falar de um erro 

que viola as regras da Comissão Europeia. Um erro que viola as regras da contratualização. É 

um procedimento concursal que violou a lei e portanto não houve nenhuma hipótese de reverter 

a situação. Efetivamente essa penalização existiu, como existiu uma penalização a este Executivo 

nas obras do POSEUR do R17 mais R24 que também já tivemos uma penalização de centenas de 

milhares de euros. Mas efetivamente não era possível reverter esta situação. E não era possível 

reverter esta situação mesmo apesar de se ter, diligenciado muitas vezes, conversado muitas vezes 

com o Senhor Secretário de Estado da Proteção Civil - que sabe - que tem um carinho especial 

por esta instituição porque esta instituição também serve o território de que ele foi Presidente de 

Câmara. Agora, efetivamente, apesar de ele me ter colocado a falar com várias pessoas do 

serviço, esta questão foi uma questão completamente inultrapassável. É uma questão que 

lamentamos porque, obviamente, as verbas estavam disponíveis. Com essa penalização a 

corporação ficou com um problema para resolver. Já foi muito difícil conseguirem assegurar as 

verbas que correspondiam à comparticipação nacional e ao esforço que a corporação teria que 

fazer e agora tem esta responsabilidade acrescida. Mas, naturalmente, vamos procurar trabalhar 
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para ajudar a corporação a ultrapassar este problema. Em relação á intervenção do Senhor 

deputado João Costa sobre o Business Center: O Business Center é um equipamento que tem uma 

história um pouco complexa. Muitos dos problemas que o equipamento tinha estão resolvidos mas 

contínua com uma quantidade enorme de problemas para resolver. Como sabem, ele foi 

inaugurado com energia provisória, com o gerador. Entretanto, foi encerrado, nunca mais foi 

aberto. Mas o problema é que nós, ao abrigo da garantia, estamos a procurar resolver um 

conjunto de debilidades que o equipamento apresenta. O equipamento apesar de novo tem 

infiltrações de humidade gravíssimas. O equipamento não tem estores. O equipamento não viu 

comtemplado equipamento de áudio e vídeo para o auditório. A estrutura de ferro que está sujeita 

às agressões dos agentes atmosféricos está completamente deteriorada. Há aqui um conjunto de 

necessidades que temos que resolver no edifício. Os problemas mais graves são efetivamente os 

problemas das humidades. Temos um outro problema grave que estamos a resolver, o AVAC 

(Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) não funciona porque nunca foi feita a receção 

técnica do edifício e não sabemos como operar com os equipamentos. Estamos a procurar 

ultrapassar todas essas questões para que o equipamento entre em funcionamento. Neste momento 

já temos funcionários da Câmara no equipamento, já há uns meses. No próximo dia 11 vai ser 

feita lá uma grande iniciativa, com grandes empresas nacionais, com multinacionais, com 

instituições de grande prestígio nacional. Estamos a procurar dinamizar esse equipamento. Eu 

próprio admiti no meu staff uma pessoa que tem experiência nessa área, precisamente para 

procurar dinamizar aquele espaço. O que é que aquele espaço vai ser na estratégia de 

desenvolvimento económico do Concelho? Vai ser aquilo que está previsto na candidatura. A 

candidatura obriga a que aquele equipamento tenha uma tipologia de resposta. E é isso que nós 

queremos. E o que é que queremos que aquele equipamento faça? Que permita a atração e fixação 

de empresas que sejam importantes para a criação de valor ao nosso tecido económico e ao nosso 

tecido industrial. E é isso que nós vamos procurar fazer. Em relação ao roteiro industrial: Nós 

estamos também a trabalhar nesse roteiro industrial. Não tenho qualquer problema em dizê-lo 

que estamos a socorrer-nos da experiência da Câmara Municipal de S. João da Madeira que 

encetou esse percurso já há vários anos. Temos elencadas as empresas que queremos incluir no 

roteiro industrial: empresas de diferentes tipologias nos mais variados domínios desde o setor 

agroalimentar, calçado, moldes, às indústrias mais representativas do nosso Concelho. Queremos 

incluir esse roteiro industrial na rede europeia de turismo industrial. Estamos a fazer esse 

percurso, estamos a fazer esse caminho. Muito rapidamente vamos convidar essas empresas e 

esses empresários para connosco estabelecerem esse protocolo de colaboração, no sentido de 

termos essa realidade também no nosso Concelho. Em relação á intervenção do Senhor deputado 

Bruno Aragão: Eu não tenho nenhum comentário especial para fazer, exceto sublinhar a 

importância que nós devemos com a nossa ação credibilizar a atividade politica. Muitos dos 

movimentos radicais extremistas que nós vemos crescer todos os dias, até no espaço europeu, 

resultam muito da nossa incapacidade para dar resposta às necessidades dos cidadãos, mas 

também à forma como nós agimos no exercício da atividade politica e, naturalmente, na gestão 
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de cargos públicos. Portanto, é tremendamente importante que nós tenhamos uma prática que 

seja uma prática que corresponda à defesa de valores, à defesa da seriedade, da honestidade, da 

integridade no exercício da gestão pública. E se o fizermos: Podemos ter melhor ou pior 

resultados em função da nossa capacidade e da nossa competência; Mas ficamos todos com a 

satisfação do dever cumprido e, sobretudo, passamos uma mensagem que é absolutamente 

fundamental para os mais jovens, que é: Esta é, claramente, a forma mais nobre de resolvermos 

os problemas: em comunidade; com as nossas divergências; afirmando, defendendo os nossos 

pontos de vista. Mas procurando juntos, em conjunto, construir soluções para resolver os nossos 

problemas e melhorar as condições de vida da nossa população. Portanto, foi essa a mensagem 

que eu subentendi da sua informação. E naturalmente, deixem-me que abra aqui um parêntesis - 

Só para perceberem os danos, por exemplo que buscas em simultâneo em 18 autarquias no 

processo dos transportes, representam para uma autarquia - atual Executivo e também anterior 

Executivo, convenhamos. Porque, efetivamente, fomos associados a um conjunto de ajustes 

diretos. A Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, o atual Executivo a única coisa que fez foi 

uma consulta a 5 entidades, quando era obrigada a fazê-lo apenas a 3 entidades. E consultou 

todas as entidades que têm licenças do IMTT para operarem no transporte público de passageiros 

no nosso território. Foi isso que fizemos. Mas vejam lá a associação que foi feita do Município de 

Oliveira de Azeméis a municípios onde - eu vou dizer: eventualmente, porque as pessoas têm todo 

o direito a se defenderem - onde eventualmente possam existir ilícitos. Não quer dizer que eles 

existam. Mas, naturalmente cria uma imagem negativa na opinião pública, em relação àquilo que 

se passa nas autarquias. Estão ali um conjunto de autarquias que eu não tenho qualquer dúvida 

que fazem um trabalho de grande seriedade, um trabalho de grande integridade que veem a sua 

imagem manchada conspurcada por uma forma de atuação que eu não acho que seja a mais 

correta. É evidente que, depois, quando estes processos para essas autarquias não se traduzirem 

em coisa nenhuma e forem arquivadas, nós não vamos ter a mesma mediatização, temos uma 

absoluta dualidade de critérios, enfim, por parte da comunicação social, na publicitação das 

coisas negativas, e naturalmente depois no encerramento dos processos sem atribuição de 

qualquer responsabilidade aos municípios visados. Era só isto. Muito obrigado.” ========= 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal voltou a conceder o uso da palavra 

ao Deputado Jorge Pereira, do CDS/PP. ================================= 

======== ======== “Senhor Presidente, ouvi com atenção as suas palavras e devo dizer 

que, de facto, concordou com aquilo que eu disse e ainda bem que o fez, no sentido de que os 

Bombeiros substituem em muito o trabalho que é da responsabilidade da Autarquia. Esta é que é 

a grande realidade. E devo dizer-lhe, Senhor Presidente, de todas as necessidades que o Senhor 

elencou, que estão, efetivamente, também corretas; Mas deixe-me dizer-lhe que, e com o devido 

respeito, o Senhor está um bocadinho é desorientado nas prioridades dessas necessidades. E daí 

que, lhe digo, abertamente e com devido respeito: Os Bombeiros para intervirem e naquilo que 

eu disse aqui especificamente, face aos riscos de elevada gravidade das zonas industriais que nós 

temos aqui no Nordeste do Município, mais concretamente, mas também, na Zona Industrial de 
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Oliveira de Azeméis - os Bombeiros para intervirem necessitam de uma coisa que se chama ARICA 

(Aparelho Respiratório Isolante de Circuito Aberto). São uns aparelhos respiratórios com 

autonomia de 30 minutos. E daí necessitarem do tal compressor de enchimento dessas garrafas 

para poderem continuar com a sua intervenção. Eu não queria abrir isto tão abertamente e por 

isso manifestei aqui como exemplo a minha preocupação. Eu sou formador de Bombeiros. O mês 

passado estive no Centro de Formação da Escola Nacional de Bombeiros a ministrar formação 

de incêndios urbanos industriais, precisamente a Bombeiros de Fajões. E o que me chocou, Senhor 

Presidente, é que os Bombeiros de Fajões tiveram que pedir garrafas emprestadas a outro corpo 

de Bombeiros para poderem fazer formação porque não tinham em número suficiente para as 

suas respostas. E, portanto, tinham que deixar aqui uma quantidade mínima de 5 aparelhos e só 

conseguiram levar 2 aparelhos porque é o que eles têm. O resto teve de ser emprestado. É isto 

que me preocupa. Por isso é que a sua definição - e digo-lhe uma vez mais: está desorientado no 

sentido do que são as prioridades. Porque esta é uma grande prioridade. Se eles não tiverem este 

equipamento a missão a que vão estar submetidos no terreno vai ser logo eliminada à nascença. 

Porque o fogo não espera, continua. Porque, senão, das duas uma: Ou eles se aventuram uma vez 

mais sem condições e são eles as vítimas; E, portanto, aí, depois, os seguros que a Câmara, 

obrigatoriamente, por lei tem que comparticipar. Portanto, está na lei. Tem que pagar por lei 

esses seguros de acidentes pessoais dos Bombeiros. Certamente que depois encarecerão quanto 

mais vítimas houver. Mas isso é outra questão. Agora, Senhor Presidente, ainda bem que o 

Município recusou as transferências de competências, nomeadamente de Proteção Civil. Porque 

se o Município não é capaz de cumprir com a legislação atual que é constituir a Comissão 

Municipal de Proteção Civil, que é uma simples ferramenta mas que lhe dá, muita 

sustentabilidade, a si, e muitas garantias nas tomadas de decisão que tenha que ter em casos de 

emergência. O Senhor neste momento, não pode acionar a Comissão Municipal de Proteção Civil, 

não pode acionar o Plano Municipal de Emergência perante qualquer catástrofe que possa 

ocorrer no nosso Município porque a Comissão Municipal de Proteção Civil não está constituída. 

Esta é que é a minha preocupação Senhor Presidente. E de uma vez por todos, eu estou cansado 

de o alertar para estas situações. Eu não me importo de ser apelidado de aquele deputado que só 

fala de Proteção Civil. Esse foi o meu compromisso. E via em si uma oportunidade, porque o 

Senhor era sensível a estas questões. Deixou de o ser. Eu não queria usar esta expressão tão 

popular, porque eu tenho mesmo consideração por si - mas há um termo - eu nem sei se o devo 

usar - que define às vezes o caráter das pessoas - aquela expressão: “é dar-lhe poder.” Eu não 

queria por isto neste termos. Porque não acredito que seja falta de caráter, não é de certeza. Mas 

a mudança da sua sensibilidade antes para a realidade atual. Esta é que é a realidade, Senhor 

Presidente. E, portanto, não cumpre com essa parte, assim como, não cumpre, legalmente, com a 

nomeação que é obrigatória pela lei do Serviço Municipal de Proteção Civil na nomeação do 

Coordenador Municipal de Proteção Civil. Que se calhar já lhe tinha resolvido e tirado muitas 

dores de cabeça em todas estas questões de proteção civil. Sabe quando é que o Senhor vai dar 

valor a isto, Senhor Presidente? E quando é que realmente vai ter a verdadeira noção? É se um 
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dia estiver na mesma situação que o seu colega de Pedrogão Grande. Aí é que, se calhar, o Senhor 

acordará para a realidade, de uma vez por todas. Eu peço desculpa por este meu entusiasmo. Mas 

isto mexe mesmo comigo. Relativamente à imagem da Indáqua, Senhor Presidente: A nossa 

indignação não foi no sentido de ser a empresa que tenha tido o engano. A nossa indignação foi 

que a Câmara Municipal publicitou esse engano no seu site oficial. Esta é que é a nossa 

indignação. E de facto este é um problema de 15 anos. Mas, ao fim de 15 anos, pela primeira vez, 

o Senhor assumiu publicamente que aquele lugar da Freguesia de Carregosa afinal pode 

pertencer ao Município de Vale de Cambra. Este é que é o problema. É que juridicamente no 

futuro, o Senhor assumiu que Teamonde - Freguesia de Carregosa: “afinal de contas aquilo é 

Vale de Cambra.” É o que está ali nessa assunção e daí a nossa indignação, Senhor Presidente. 

Por isso é que eu trouxe a imagem para esclarecimento e demonstrar esta nossa preocupação em 

termos de resolução deste processo no futuro. Muito obrigado.” ==================== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal voltou a conceder o uso da palavra 

ao Deputado Albino Martins, do PSD. ================================== 

======== “Senhora Presidente é muito breve, é uma pequena chamada de atenção, porque 

acho que se disseram coisas muito mais graves do que aquilo que eu possa dizer. Era apenas um 

pedido de atenção ao Senhor Presidente no sentido de ter algum cuidado nas respostas. Eu admito 

que por vezes é involuntário. Eu tenho estado com muita atenção às respostas e tenho notado 

algumas inverdades involuntárias, algumas falhas que não podem passar, por exemplo: Há pouco 

falou no Centro de Negócios de Loureiro e disse: “Foi inaugurado. Fechou e nunca mais teve 

atividade.” É inverdade porque: - Eu mesmo já lá cantei num encontro de coros. - Já lá tive ações 

de formação. Portanto, não foi bem assim. Esse é um pequeno exemplo de várias outras 

incorreções que eu tenho vindo a ouvir. Portanto, era só uma chamada de atenção para que 

estivesse mais atento e talvez resumisse mais aquilo que diz para não cometer tantas inverdades.” 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal voltou a conceder o uso da palavra 

ao Deputado Fernando Pais, do PSD. =================================== 

======== “Senhora Presidente da assembleia é só uma interpelação à Mesa. É quase meio-

dia. Eu não vejo que as intervenções tenham que ser reduzidas. Eu acho que o limite de tempo 

estatutário deve…. O importante é que nós discutamos aqui os problemas e discutamos com 

seriedade e com rigor. E é mais aquela interpelação no sentido de readaptar, porque de facto já 

percebemos que uma manhã é absolutamente insuficiente. E eu não vejo que até que haja 

intervenções que até se prolonguem. Acho que as intervenções foram no sentido construtivo. E 

era no sentido de repensar essa questão da marcação das Assembleias. Muito obrigada.” ==== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, para dar resposta às intervenções anteriores. ===== 

======== “Senhor deputado: Eu não estou nada desorientado nas suas prioridades. Mas 

compreendo que tenha dificuldade em perceber como é que se estabelece e define prioridades. E 

compreendo também que tenha dificuldade de perceber como é que se satisfazem as prioridades 

que nós definimos. Eu sempre dei valor às questões da Proteção Civil, como dou hoje. O poder a 
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mim não me embebeda, não me inebria. Portanto, se tem alguma consideração por mim - como 

disse - Saberia que não é por isso que eu deixo de cumprimentar todas as pessoas, que me dirijo 

aos mesmos locais e continuo com a mesma frontalidade a discutir com as pessoas os problemas 

com que todos somos confrontados e que temos que resolver. Manifestei aqui várias vezes nesta 

Assembleia e olhe que não é fácil de encontrar políticos que reconheçam as debilidades no seu 

território, que reconheçam a sua incapacidade para resolverem os problemas da Proteção Civil. 

Olhe que não é nada fácil. Procure nas outras Assembleias Municipais, inclusive nas Câmaras 

que são administradas por pessoas do seu partido e veja se existe esse tipo de generosidade e esse 

tipo de humildade. O que eu estou a dizer - e valido mais uma vez - é que, efetivamente, os nossos 

Bombeiros substituem-se a muitas responsabilidades que são da Câmara Municipal, como o nosso 

movimento associativo, as nossas coletividades, as nossas IPSS se substituem no plano cultural, 

no plano social a muitas responsabilidades que são das Autarquias e são do Estado Central. E o 

Senhor deputado sabe porque é que isso acontece? Essa é que é a diferença entre nós. É que, para 

si, parece que é tudo uma questão de má vontade. Não. É uma questão de aderência à realidade. 

Eu estou completamente aderido à realidade. O Senhor não. O Senhor continua a achar que isto 

se resolve tudo com o estalar dos dedos e, portanto, nós devíamos comprar os tais equipamentos 

ARICA. Que eu não sei o que é que são. Mas essa é a sua área de trabalho, a sua área de 

especialização. E, portanto, sendo profundamente conhecedor dessas matérias, sendo formador 

percebe a importância que esses equipamentos têm para as corporações. Mas, deixe-me que lhe 

diga com toda esta frontalidade: Nunca nenhuma corporação de Bombeiros de Oliveira de 

Azeméis me manifestou essa necessidade. Deixe-me que lhe diga também isso, para que isto fique 

absolutamente claro. Mas, Senhor deputado, eu mantenho as minhas prioridades e procuro ser 

absolutamente criteriosos na sua definição e rigoroso no seu cumprimento. E é isso que nós 

estamos a procurar fazer. Agora, repare: é evidente que todas essas necessidades que manifestou 

e algumas delas - olhe somos obrigados realmente a pagar os seguros de acidentes pessoais mas 

não somos obrigados a comparticipar as viaturas, nem os fardamentos, nem o material de 

desgaste. Mas queremos fazê-lo. Porque essa é a nossa obrigação. Porque efetivamente o Serviço 

Municipal de Proteção Civil é da responsabilidade das Autarquias mas não temos é capacidade 

para o assegurar e por isso é temos estas respostas nas nossas duas corporações. Mas é muito 

importante também que nós tenhamos capacidade para assegurar uma cadeira dentista que custou 

30 mil euros e que vai começar a funcionar para a semana. É muito importante também que nós 

continuemos a assegurar um programa de Saúde +, que foi apresentado e aprovado na última 

reunião de Câmara, que vai permitir apoiar idosos carenciados e pessoas com doenças crónicas. 

Todas estas questões são muito importantes. O Mapa de necessidades é enorme mas é evidente 

que nós não temos capacidade para dar resposta a todas as coisas em simultâneo. Senhor 

deputado, eu não preciso do exemplo do Senhor Presidente de Pedrogão, para dar o valor justo 

às coisas. Eu já dou hoje o valor justo às coisas e, tenho a plena consciência das debilidades que 

tenho no meu Concelho, ao nível da Proteção Civil. Mas deixe-me que lhe diga uma que estou 

farto de repetir aqui, também sem qualquer problema - e garanto-lhe que encontrará com muita 
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dificuldade Presidentes de Câmara a assumir isso e têm exatamente a mesma realidade nos seus 

territórios - Nós temos as nossas escolas sem nenhum sistema automático de deteção de incêndios, 

sem nenhum plano de segurança. Isto não é preocupante? Claro que é preocupante. Gostaria de 

ter este problema resolvido? Gostaria de ver este problema resolvido. Estou trabalhar para o 

resolver. Não descansarei enquanto não resolver, não tenha dúvidas nenhumas sobre isso. E 

garanto-lhe que não é o poder que me ofusca, não é o poder que me baralha naquilo que é a 

definição que eu considero que é clara das coisas que tenho de fazer e do exato momento em que 

tenho que fazer. Nós, se não temos o Coordenador Municipal de Proteção Civil também não temos 

uma Chefe de Gabinete. Também lhe posso dizer que é raríssimo ver isso num Município. Mas 

não temos porque eu acho que poupar esse dinheiro é fundamental para criar condições para o 

puder eventualmente afetar à Proteção Civil do nosso Concelho. Mas poderia ter a minha Chefe 

de gabinete e estava descansadinho com isso. Isso não me preocupava minimamente. Mas essa 

não é a minha forma de estar nas coisas. Agradeço muito sinceramente, Senhor deputado, muito 

sinceramente. Porque há uma coisa que o Senhor não vai poder negar: É que eu sempre estive 

disponível para o ouvir, porque considero que os seus conselhos, as suas opiniões e o seu 

conhecimento é muito importante para me ajudar a concretizar aquilo que é preciso fazer em 

matéria de Proteção Civil, no nosso Concelho. Portanto, O Senhor a única garantia que vai ter é 

de que eu vou continuar a contar com a sua colaboração. Ouça, não me preocupa nada, não me 

vai ouvir dizer que você só intervém em Proteção Civil. Cada um intervém naquilo que entende. 

Foi esse o seu propósito na assunção de cargos públicos, desta responsabilidade que assumiu. E 

acho bem que a faça, porque essa é uma matéria da máxima importância. Aquilo que eu espero é 

poder continuar a contar consigo, aqui, nestas denúncias, a chamar à atenção de que as coias 

não estão a serem feitas, que têm de ser feitas, que temos de ter a nossa Comissão Municipal de 

Proteção Civil. O Coordenador Municipal de Proteção Civil é muito importante. A maior parte 

dos Municípios não o têm. Eu não acho que os Presidentes de Câmara sejam irresponsáveis. Acho 

é que têm dificuldade em assumir financeiramente as muitas responsabilidades que têm. E, aquilo 

que nós gostaríamos: é evidente que eu gostaria de ter o Coordenador Municipal; é evidente que 

gostaria de ter delegado nesse Coordenador um conjunto de tarefas - como você disse: me 

libertavam de um conjunto de problemas e de um conjunto de responsabilidades. Mas, Senhor 

deputado, a seu tempo, a seu tempo nós teremos essa resposta. Dou-lhe essa garantia. Em relação 

aos avisos da Indáqua: Eu não vou discutir consigo se o facto de termos publicado um anúncio 

no site define a delimitação dos territórios. Não se trata disso, como sabe. Porque é que apareceu 

o Município de Oliveira de Azeméis a publicitar o aviso? Porque até aqui não eram publicitados 

os avisos de cortes, interrupções de águas, etc…. E nós pedimos essas comunicações prévias à 

Indáqua e essas comunicações são enviadas para o nosso Gabinete de Comunicação. O nosso 

Gabinete de Comunicação recebe os e publicita-os. E não se apercebeu que vinha lá essa situação. 

Como compreende, não é nenhuma ofensa para o povo de Teamonde, nem para o povo de 

Carregosa. Trata-se de uma coisa que é absolutamente elementar, que é: Recebem um aviso e 

publicitam-no. Não se aperceberam dessa particularidade. Mas eu não quero com isso crer que, 
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o Senhor acredita que juridicamente comprometemos a defesa da nossa posição para o futuro 

porque obviamente o facto de aparecer no site da Câmara uma coisa dessas, que é um aviso 

publicado por outra entidade, não faz jurisprudência, não delimita os territórios. Porque, como 

sabe, quem delimita os territórios, não são sequer as autarquias, é uma entidade. E, portanto, nós 

acreditamos que desenvolvendo o caminho pode ser que nos venha a ser dada razão. Em relação 

á intervenção do Senhor deputado Albino Martins: Senhor deputado, se eu profiro aqui 

inverdades, nesta ou em outras Assembleias, pode crer que são involuntárias. Não tenha dúvidas 

rigorosamente sobre isso. Agora, eu pensei que o senhor vinha com um facto significativo, um 

facto que tivesse substancialidade, vem-me falar de um episódio, que uma vez atuou. Eu quando 

disse que o Business Center tinha sido inaugurado e depois tinha sido encerrado: Quando me 

refiro à atividade, não me refiro à atividade esporádica, refiro-me à atividade permanente para a 

qual o edifício foi, digamos, apoiado por fundos comunitários. É essa atividade regular e 

permanente que eu me refiro. Não estou a dizer que desde que o equipamento foi inaugurado 

nunca mais foram abertas as suas portas e nunca mais aconteceu ali nada. Portanto, não se trata 

de uma inverdade. Porque não foi isso efetivamente que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que 

aquele equipamento tem um fim, tem um propósito, e, esse fim, esse propósito nunca mais foi 

prosseguido. É só isso. Muito obrigado.”================================= 

======== De seguida, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal informou sobre o 

tempo utilizado pelos intervenientes no “Período Antes da Ordem do Dia”, a saber: PS, 18 

minutos e 50 segundos; PSD, 38 minutos e 50 segundos; CDS/PP, 21 minutos e 36 segundos.== 

======== Antes de dar início ao Período da Ordem do Dia, a Senhora Presidente da Mesa da 

Assembleia colocou à votação a admissão do agendamento por 2/3 dos pontos, vinte e seis, vinte 

e sete e vinte e oito na Ordem de Trabalhos, tendo sido deliberado por unanimidade o seu 

agendamento. ================================================= 

======== Deste modo, ficou a constar da Ordem de Trabalhos:================== 

======== Ponto vinte e seis: Proposta de correção do eixo da Travessa Francisco Gomes de 

Pinho - S. Martinho da Gândara (I/40303/2019) - Aprovação; ===================== 

======== Ponto vinte e sete: Proposta de correção do eixo do Caminho Público 222 - Pinheiro 

da Bemposta (I/40309/2019) - Aprovação;=========================== 

======== Ponto vinte e oito: Desclassificação de parte do caminho público 190 registado no 

Cadastro dos Caminhos Públicos de Ossela (I/41105/2019) - Aprovação; ============== 

========= 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 Adenda à Ata n.º 10, Sessão Extraordinária de 15 de 

dezembro de 2018; Aprovação da Ata n.º 13, Sessão Ordinária de 30 de abril de 2019; ====== 

======== Presente para aprovação a adenda à ata n.º 10 - Sessão Extraordinária da 

Assembleia Municipal, realizada em 15.12.2018.============================= 
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======== Pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal foi dito: “Esta ata de 15 de 

dezembro de 2018 já foi aprovada por esta Assembleia mas foi detetado que, na intervenção do 

cidadão Jorge Paiva (período do público), faltou parte de um documento que ele enviou. Ou seja, 

ele fez uma intervenção em que discutiu dois pontos e, no dia seguinte à assembleia, enviou por 

email a sua intervenção em dois documentos separados. Ao ser feita a ata transcreveu-se um dos 

documentos e por lapso o outro não foi transcrito. Alguém notou esta falta e foi consultado o 

Gabinete Jurídico da ANAM para saber como é que se procedia nesta situação. Foi-nos informado 

que é uma situação que surge com alguma frequência não se incluir um documento ou uma frase. 

Não há alteração ao que foi dito, há uma omissão involuntária. E, portanto, aquilo que se pede é 

que se adende o documento que está em falta para que a ata fique completa. Portanto, terá de se 

colocar à votação a introdução deste documento em falta e a aprovação da ata.” ========== 

======== Aberto o período de inscrições, não se registaram pedidos de inscrição.======= 

======== Colocada à votação, a adenda à ata n.º 10 da Sessão Extraordinária da Assembleia 

Municipal realizada em 15.12.2018 foi aprovada por unanimidade, não tendo participado na 

análise e votação deste ponto os Membros da Assembleia que não estiveram presentes na Sessão 

a que ela respeita, por força do nº 3, art.º 34º do Código do Procedimento Administrativo. ==== 

======== Presente para aprovação a ata n.º 13 - Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, 

realizada em 30.04.2019. ========================================== 

======== Aberto o período de inscrições, não se registaram pedidos de inscrição.======= 

======== Colocada à votação, a ata n.º 13 da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal 

realizada em 30.04.2019 foi aprovada por unanimidade, não tendo participado na análise e 

votação deste ponto os Membros da Assembleia que não estiveram presentes na Sessão a que 

ela respeita, por força do nº 3, art.º 34º do Código do Procedimento Administrativo. ======== 

======== Ponto dois: Informação escrita do Senhor Presidente da Câmara acerca da 

atividade e situação financeira do Município - Apreciação; ===================== 

======== Pela Câmara Municipal, foi apresentado um “dossier” exaustivo dando a conhecer 

todas as atividades realizadas pela Câmara Municipal, assim como a situação financeira do 

Município. =================================================== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos.============== 

======== “Estamos a cumprir um formalismo legal. Estamos a prestar informação de índole 

financeira intercalar a 18 de junho de 2019. Se tiverem alguma dúvida? Têm aqui os níveis de 

execução da receita, da despesa, o cumprimento do Plano Plurianual de Investimentos. Se 

subsistir alguma dúvida, façam favor?”================================== 

======== Aberto o período de inscrições, não se registaram pedidos de inscrição.======= 

======== A Assembleia Municipal tomou conhecimento e apreciou a referida informação.= 

======== Ponto três: 2.ª Revisão ao Orçamento e PPI/2018 (I/31420/2019) - Aprovação; == 

======== Pela Câmara Municipal foi presente a informação do Chefe de Divisão Municipal 

de Contabilidade e Património, a qual se passa a transcrever: “Esclarecimentos Adicionais: Esta 
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revisão orçamental deve-se às seguintes situações: 1 - À aprovação do empréstimo de 

Financiamento – Linha BEI - Banco Europeu de Investimento - PT 2020 - Autarquias Esta revisão 

orçamental deve-se à inclusão na rubrica do orçamento da receita 12060201 do empréstimo 

médio-longo prazo do Banco Europeu de Investimento para financiamento reembolsável da 

contrapartida nacional das seguintes Operações: 1 - Operação POSEUR-03-2012-FC-

000641_4351, no valor de 615.928,47€; 2 - Operação Norte-08-5673- FEDER-000118_4330, no 

valor de 289.805,66 €; 3 - Operação Norte-05-4943-FEDER 000103_4362, no valor de 

37.117,01€; Associada a esta revisão está ainda a inclusão no orçamento das rubricas da despesa 

0301030205 - Juros M. L. Prazo do Empréstimo Linha BEI - PT 2020 - Agência Desenvolvimento 

e Coesão, I.P. e a respetiva conta de amortizações de empréstimos M. L. Prazo do mesmo banco 

10060305 - Empréstimo Linha BEI - PT 2020 - Agência Desenvolvimento e Coesão, I.P. 

Considerando que a inscrição de novas rubricas da receita e despesa, resultantes da diminuição 

ou anulação de outras dotações, leva à necessidade da elaboração, apreciação e aprovação de 

uma revisão orçamental; Considerando que compete à Assembleia Municipal, em matéria 

regulamentar e de organização e funcionamento, sob proposta da Câmara, aprovar as revisões 

ao Orçamento e às Opções do Plano; Pelo exposto, propõe-se a apreciação do órgão Executivo 

da revisão orçamental em anexo e a apresentação à Assembleia Municipal para a sua 

aprovação.”================================================== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, para dar esclarecimentos.================= 

======== “Trata-se de uma revisão ao nosso Orçamento para incluir três valores, que estão 

discriminados, que resultam de um empréstimo que submetemos ao Banco Europeu de 

Investimento. Portanto, temos que fazer esta modificação orçamental para que as verbas 

provenientes desse empréstimo possam ser incluídas em outras rubricas de despesa.”======= 

======== Aberto o período de inscrições, não se registaram pedidos de inscrição.======= 

======== A Senhora Presidente da Assembleia colocou o ponto número três à votação, tendo 

sido deliberado por unanimidade aprovar 2.ª Revisão ao Orçamento e PPI/2018. ========= 

======== Ponto quatro: Contratação de Empréstimo de Médio/Longo prazo - Operação de 

financiamento para aplicação em projetos de investimento - Linha BEI PT 2020 (I/31276/2019) 

- Autorização;================================================= 

======== Pela Câmara Municipal foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando que: 

- nos termos do artº 49º, do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais RFALEI - Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro e posteriores alterações, podem os 

municípios contrair empréstimos, incluindo aberturas de crédito junto de quaisquer instituições 

autorizadas por lei a conceder crédito, nos termos da Lei; - de acordo com o nº 5, do artº 49º, do 

RFALEI, “O pedido de autorização à assembleia municipal para a contração de empréstimos é 

obrigatoriamente acompanhado de demonstração de consulta, e informação sobre as condições 

praticadas quando esta tiver sido prestada, em, pelo menos, três instituições autorizadas por lei 

a conceder crédito, bem como de mapa demonstrativo da capacidade de endividamento do 
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município.”; - de acordo com o nº 1, do artº 51º, do RFALEI, os empréstimos de médio e longo 

prazo podem ser contraídos para aplicação em investimentos; - conforme o nº 7, do artº 51, do 

RFALEI, os empréstimos têm um prazo de vencimento adequado à natureza das operações que 

visam financiar, não podendo, em caso algum exceder a vida útil do respetivo investimento, nem 

ultrapassar o prazo de 20 anos; - de acordo com os nºs 10 e 11, do artº 51, do RFALEI, os 

empréstimos têm um prazo de utilização do capital máximo de dois anos, não podendo o início da 

amortização ser diferida para além desse período, salvo nos casos legalmente previstos, sendo 

que as amortizações anuais previstas para cada empréstimo não podem ser inferiores a 80% da 

amortização média de empréstimos, nos termos do nº 4, do artº 40º, da aludida Lei; - nos termos 

da alínea a), do nº 5, do artº 52º, do RFALEI, “Sem prejuízo do disposto no número seguinte, para 

efeitos do apuramento da dívida total dos municípios referida no n.º 1, não é considerado: a) O 

valor dos empréstimos destinados exclusivamente ao financiamento da contrapartida nacional de 

projetos com comparticipação dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) ou de 

outros fundos de apoio aos investimentos inscritos no orçamento da União Europeia”; - na 

sequência da publicação do Despacho nº 6200/2018, de 26 de junho, veio a ser celebrado, entre 

o estado Português e o Banco Europeu de Investimento (BEI) um Empréstimo Quadro (EQ), no 

valor de EUR 750.000,00, o qual se destina a financiar a contrapartida nacional de operações 

aprovadas pelos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), designadamente o Fundo 

Social Europeu, o Fundo Europeu de Desenvolvimento regional e o Fundo de Coesão (Fundos da 

Política de Coesão) no âmbito dos Programas Operacionais do Portugal 2020, sendo que a 

assinatura da contratualização entre Portugal e o BEI da primeira parcela do EQ ocorreu a 1 de 

agosto de 2016, por um montante de EUR 250.000,00; - o EQ enquadra-se nos objetivos de 

promoção do investimento e de aceleração da execução dos FEEI, permitindo o acesso a 

financiamento por parte dos beneficiários em condições mais favoráveis. A estruturação do 

mesmo assenta num processo simples e célere, que permite aproximar o momento da aprovação 

da componente dos FEEI do momento da disponibilização das verbas referentes à contrapartida 

nacional por via do EQ; - mediante a publicação do despacho nº 6323-A/2018, de 28 de junho, 

vieram a ser fixadas as condições de acesso de acesso e de utilização dos empréstimos para 

financiamento da contrapartida nacional de operações de investimento autárquico aprovadas no 

âmbito dos programas Operacionais do Portugal 2020, através do empréstimo quadro (EQ) 

contratado entre a república Portuguesa e o Banco Europeu de Investimento (BEI), designada 

por Linha BEI PT 2020 – Autarquias; - o financiamento a conceder no âmbito do EQ reveste a 

forma de empréstimo, nas condições definidas na ficha técnica (que se anexa - resumo da Linha 

BEI PT 2020, da AD&C), que faz aprovar parte integrante do referido despacho nº 6200/2018, 

com operações aprovadas nos Programas Operacionais (PO) do Portugal 2020, cofinanciadas 

pelo FEDER e Fundo de Coesão; - Neste quadro o Município tem necessidade em promover a 

contratação de empréstimo de médio e longo prazo, para o financiamento da contrapartida 

nacional de investimento municipal, para os projetos objeto de cofinanciamento comunitário; - 

Relativamente ao projeto NORTE - 04 - 2114 - FEDER - 000441 - Valorização dos Caminhos de 
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Fátima e dado que o proponente responsável pela candidatura é a Associação Caminhos de 

Fátima (pessoa coletiva de direito privado) e conforme informação prestada pela equipa técnica 

de suporte ao Portugal 2020 (em anexo), conclui-se pela não elegibilidade desta associação para 

apresentar qualquer pedido de financiamento em nome dos seus associados, ainda que os mesmos 

sejam Municípios, dado que a mesma não se integra no leque de entidades beneficiarias e 

enquadráveis no subsector local, entidades autárquicas e associações respetivas que estão 

previstas na Lei n.º 75/2013. Nesta conformidade não é possível este projeto ser financiado pela 

Linha BEI PT2020 - Autarquias, pelo que o montante, candidaturas e projetos de investimento 

elegíveis é até ao montante de 942.851,14€, em conformidade com o Quadro de Apuramento do 

Financiamento - Linha BEI PT 2020 (documento esse que fica arquivado em pasta anexa ao livro 

de atas); - o Município cumpre o limite da dívida total previsto no artº 52º da Lei 73/2013, de 3 

setembro, verificando-se uma margem absoluta de 38.815.650€ e uma margem absoluta utilizável 

de 7.763.130€, em relação ao limite da dívida total, de acordo mapa demonstrativo do 

Apuramento da Capacidade de Endividamento (documento esse que fica arquivado em pasta 

anexa ao livro de atas); - tendo em vista dar cumprimento ao disposto no n.º 5, do art.º 49º, da 

Lei 73/2013, de 3 de setembro, e no seguimento do aprovado pelo Órgão Executivo em reunião 

ordinária de 21/03/2019, quanto à aprovação da abertura de procedimento e consulta ao mercado 

e submissão de candidatura de adesão à Linha BEI PT 2020 - Autarquias – (I/16826/2019), foram 

enviados convites para oito instituições bancárias, para apresentação de propostas, e, bem assim, 

à AD&C – Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P. – através de submissão da respetiva 

candidatura no Balcão Portugal 2020 – Linha BEI – PT2020 – Autarquias; - Que o Município 

ponderou a escolha das opções entre a taxa fixa ou variável, atento no disposto do n.º 3 do art. 7º 

do Regulamento BEI PT2020 – Autarquias, aprovado pelo Despacho 6323-A/2018, sendo que a 

opção da taxa variável se mostra mais adequada à data desta operação, pois: - Tendo em conta 

o referencial histórico da Euribor a 6M, que aponta para mínimos históricos; - A atual conjuntura 

económica nacional e internacional não aponta para que existam flutuações significativas que 

venham a determinar uma subida acentuada de tal indexante; - A taxa de juro fixa prevista na 

ficha técnica da AD&C de 1,564%, face à taxa de juro variável com o referencial Euribor 6 meses 

+ 0,277%, encontrando-se tal indexante, persistentemente negativo (por referencia à primeira 

taxa do mês, dezembro 2018 = -0,248%; janeiro 2019= -0,238%; fevereiro 2019= -0,235%; 

março 2019= -0,230%; abril 2019= -0,228%; maio 2019 = -0,232%), sendo que estes dados 

ditam a opção pela taxa variável, caso contrario, o Município, suportaria, durante grande parte 

do período de amortização dos contratos de empréstimo, um serviço da dívida, significativamente 

mais elevado. - o relatório da Comissão de Análise (em anexo), que apresenta como proposta que 

a adjudicação seja, mediante adesão à linha de crédito BEI – PT 2020 – Autarquias, considerando 

que as condições oferecidas por tal linha de crédito, quando comparadas pelas apresentadas pelas 

instituições bancárias que apresentaram propostas, traduzem o maior benefício económico para 

o Município, essencialmente, face ao spread apresentado; - Mais deverá este empréstimo ser 

objeto de aprovação por maioria absoluta dos membros da assembleia municipal em efetividade 
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de funções, nos termos do n.º 6, do art.º 49, da Lei 73/2013; - Os encargos resultantes do presente 

financiamento serão satisfeitos através das dotações próprias e especificas dos respetivos 

orçamentos Municipais para cada ano. Proponho: 1. Que se submeta a discussão e autorização 

da Assembleia Municipal os investimentos referidos no Quadro de Apuramento do Financiamento 

- Linha BEI PT 2020, em anexo, independentemente da sua inclusão no PPI, a constar e a 

identificar no(s) respetivo(s) contrato(s) para efeitos, do n.º 2, do art.º 51º, da RAFALEI; 2. A 

aprovação do relatório da Comissão de análise (documento esse que fica arquivado em pasta 

anexa ao livro de atas); 3. A aprovação da adjudicação do empréstimo/financiamento à linha de 

crédito BEI – PT 2020 – Autarquias, em conformidade com os respetivos Regulamentos e 

Despachos da Linha em ofícios de aprovação (em anexo), por esta linha apresentar as condições 

mais vantajosas, atualmente com spread 0,277% e aprovação nesta conformidade pela opção da 

taxa variável, tendo por base os itens acima indicados; 4. A dispensa de audiência prévia, nos 

termos do art.º 124º, n.º 1, alíneas a) e c) do Código do Procedimento Administrativo, dada a 

urgência para aprovação / autorização na próxima Assembleia Municipal e considerando não 

haver matéria que suscite dúvidas na vantagem da proposta mais favorável; 5. Submeter à 

Assembleia Municipal para efeitos de autorização de contratação e aprovação das condições da 

adesão/adjudicação da Linha BEI PT2020 - Autarquias e respetivos compromissos plurianuais 

nos termos e para efeitos da alínea f), do n.º 1, do art.º 25º e alínea ccc), n.º 1, do art.º 33º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, na sua atual redação, art.º 48º, n.ºs 1, 2, 5, 6, do art.º 49, n.ºs 1, 2, 7, 

10, 11, do art.º 51º, n.ºs 1, 2 e alínea a). do n.º 5, do art.º 52º do RFALEI e conjugado com as 

disposições dos Despachos e Regulamentos da Linha de financiamento em apreço. Anexos: - 

Resumo da Linha BEI PT 2020 da AD&C; Resposta da AD&C, relativa a Caminhos de Fátima;- 

Quadro de Apuramento do Financiamento - Linha BEI PT 2020; - Apuramento da Capacidade de 

Endividamento; - Relatório da Comissão de Analise; - Ofícios da AD&C relativos à aprovação 

dos financiamentos.”============================================= 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos. ============== 

======== “Isto é a vossa autorização para a contratação deste empréstimo de médio e longo 

prazo que resulta daquela modificação orçamental do ponto anterior. Estamos a falar de um 

empréstimo de cerca de novecentos e quarenta e dois mil euros (942.000,00€), com uma taxa de 

variável média de 0,24%, a pagar em 15 anos, estamos a falar de cerca três mil setecentos e 

cinquenta euros (3.750,00€) de juros, com dois anos de carência e treze anos para pagamento 

efetivo do empréstimo contraído. Na prática, o que se faz com estes empréstimos é, aquilo que é 

a comparticipação nacional - que é responsabilidade da Câmara Municipal - é financiada através 

deste empréstimo. E conseguimos com isso a libertação desses recursos que estão afetos em 

termos de modificação orçamental às verbas a que dizem respeito. Aquilo que pedimos é a vossa 

autorização. Depois, naturalmente, de termos consultado a banca nacional e termos percebido 

que as propostas que nos são apresentadas são substancialmente mais onerosas do que estas que 
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obtemos junto do Banco Europeu de Investimento. Estamos, obviamente, a falar de taxas muito 

competitivas. E faz todo o sentido, na nossa opinião, a contratação deste empréstimo.” ====== 

======== Aberto o período de inscrições, não se registaram pedidos de inscrição. ======= 

======== A Senhora Presidente da Assembleia colocou o ponto número quatro à votação, 

tendo sido deliberado por unanimidade autorizar a contratação do empréstimo e aprovação das 

condições da adesão/adjudicação da Linha BEI PT2020 - Autarquias, bem como os respetivos 

compromissos plurianuais. ========================================= 

======== Ponto cinco: Protocolo de Colaboração a celebrar com a Associação de Pais da 

Escola EB1, n.º2, de Nogueira do Cravo (atual EB1 e JI do Largo da Feira) - Acompanhamento 

de refeições (I/37494/2019) - Aprovação de minuta;========================== 

======== Pela Câmara Municipal foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando: - A 

imprescindibilidade da existência de serviços complementares às atividades educativas, do ensino 

pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico, consistindo estes tipos de serviços no apoio à 

implementação da Componente de Apoio à Família; - Que a CAF é implementada por autarquias, 

associações de pais, instituições particulares de solidariedade social ou por outras entidades que 

promovam este tipo de resposta social, mediante acordo com os Agrupamentos de Escolas ou 

Escolas não agrupadas; - Que os poderes públicos, no âmbito das suas competências em matéria 

de políticas de incentivo à economia local, devem, designadamente: assegurar o princípio da 

cooperação; - Os encargos resultantes dos Protocolos estão suportados em termos orçamentais, 

com compromisso de fundo disponível n.º 1129 de 2019, conforme determina a Lei n.º8/2012, de 

21 de fevereiro e Decreto-Lei n.º127/2012, de 21 de junho; Propõe-se: - Ao abrigo das alíneas o) 

e u) n.º1, art.º 33º, Anexo I da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, seja aprovada a minuta do 

Protocolo de Cooperação, (documento esse que fica arquivado em pasta anexa ao livro de atas), 

a celebrar com a Associação de Pais e Encarregados de Educação do Largo da Feira que têm 

por objeto definir os termos e condições da cooperação institucional, com vista a garantir o 

acompanhamento do serviço de refeições escolares; - Ao abrigo do art.º 290-A do CCP, designar 

como gestor do protocolo, o trabalhador n.º982, Nuno Miguel da Silva Tavares; - Que as mesmas 

sejam submetidas à Assembleia Municipal para os devidos efeitos.” ================= 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos. ============== 

======== “De forma muito breve. É precisamente isso que acabou de dizer. Estamos a falar 

de ume verba de duzentos e cinquenta euros (250€) por mês, durante dez meses (dois mil e 

quinhentos euros (2.500€)), para acompanhamento das refeições que é assegurada pela 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1 de Nogueira do Cravo.”========= 

======== Aberto o período de inscrições, não se registaram pedidos de inscrição. ======= 

======== A Senhora Presidente da Assembleia colocou o ponto número cinco à votação, tendo 

sido deliberado por unanimidade autorizar a celebração da minuta do protocolo de colaboração 

com a Associação de Pais e Encarregados de Educação do Largo da Feira que têm por objeto 
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definir os termos e condições da cooperação institucional, com vista a garantir o 

acompanhamento do serviço de refeições escolares. ========================== 

======== Ponto seis: Protocolos de Cooperação a celebrar com IPSS’s - Refeições escolares 

(I/37352/2019) - Aprovação de minutas; ================================= 

======== Pela Câmara Municipal foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando: - As 

atribuições estabelecidas às Autarquias Locais em matéria de educação e ação social escolar; - 

O estabelecido no Decreto-Lei nº 399-A/84 de 28 de Dezembro, bem como o Programa de 

Generalização do fornecimento de refeições escolares aos alunos do 1º ciclo do ensino básico, o 

qual obriga a uma permanência prolongada dos alunos nos estabelecimentos de ensino; - O 

estabelecido no Despacho 9265B/2013, de 15 /07; - Que as instituições estando melhor colocadas 

junto dos estabelecimentos escolares concretizam e asseguram o princípio da subsidiariedade 

criando condições de prosseguir com melhor eficácia a satisfação das necessidades da população 

estudantil; - 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 e famílias (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); - A experiência, missão, 

competências e capacidade já instalada nestas instituições, designadamente em termos materiais, 

humanos e de equipamentos e a possibilidade de, em cooperação/colaboração com o Município, 

se proceder ao desenvolvimento das atividades complementares à ação educativa; - Que as IPSS’s 

têm acordos celebrados protocolos com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança 

Social (Centro Distrital de Segurança Social de Aveiro) e com o Ministério da Educação (Direção 

Regional de Serviços do Norte) para o Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação 

Pré-Escolar, que inclui atividades educativas e atividades de apoio à família: refeições e 

prolongamentos com atividades de animação sócio-educativa; - Que os poderes públicos, no 

âmbito das suas competências em matéria de políticas de incentivo à economia local, devem, 

designadamente: 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 económico e social do país; aprofundar o diálogo entre os 

organismos públicos e os representantes da economia social promovendo a disseminação de boas 

práticas (art.º9º do diploma); - Que no desenvolvimento das suas atividades, as entidades da 

economia social devem assegurar os necessários níveis de qualidade, segurança e transparência 

(art.º 8º do mesmo diploma); - Que esta parceria/cooperação e o apoio que a mesma integra estão 

excluídos da aplicação do CCP, por força do disposto no artigo Artigo 6.º-A do mesmo Código, 

por enquadramento (atualizado) do anexo VII do Regulamento (CE) nº 213/2008 com a categoria 

25 respeitante a serviços de saúde e de caráter social, referência CPC 93 e código de referência 

do CPV nº 85300000-2 - Serviços de ação social e serviços conexos, na medida em que a CAF e 

respetivas atividades são consideradas Ação Social Escolar; - O parecer jurídico da Unidade 
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Municipal de Assuntos Jurídicos e Contencioso de 27/08/2014 - I/65163/2014; - A informação 

jurídica da Unidade Municipal de Assuntos Jurídicos e Contencioso de 15/06/2018; - Os encargos 

resultantes dos Protocolos estão suportados em termos orçamentais, com compromissos de fundo 

disponível no quadro em anexos, conforme determina a Lei n.º8/2012, de 21 de fevereiro e 

Decreto-Lei n.º127/2012, de 21 de junho; Propõe-se: - Ao abrigo das alíneas o) e u) n.º1, art.º 

33º, Anexo I da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, sejam aprovadas as minutas do Protocolo de 

Cooperação, (documento esse que fica arquivado em pasta anexa ao livro de atas), a celebrar 

com as IPSS's, de acordo com a listagem (IPSS valores) (que fica arquivada em pasta anexa ao 

livro de atas). Estas minutas têm por objeto definir os termos e condições da cooperação 

institucional, com vista à colaboração para fornecimento de refeições aos alunos das escolas do 

1º ciclo do Ensino Básico/Pré-Escolar e respetivo acompanhamento, nas suas instalações, 

contemplando o transporte, caso assim se verifique, ou outras que se verifiquem ser necessárias; 

- Ao abrigo do art.º 290-A do CCP, designar como gestor do protocolo, o trabalhador n.º982, 

Nuno Miguel da Silva Tavares; - Que as mesmas sejam submetidas à Assembleia Municipal para 

os devidos efeitos.” ============================================== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos.=============== 

======== “Eu não sei se os Senhores deputados e a Senhora Presidente me autoriza mas eu 

dava uma explicação genérica em relação a um conjunto de pontos, porque são protocolos de 

colaboração com diferentes entidades e diferentes propósitos mas na sua essência referem-se 

basicamente ao fornecimento de refeições escolares e também de atividades de animação e apoio 

à família, atividades extracurriculares (AEC). Temos aqui um conjunto de protocolos de 

colaboração e contratos interadministrativos e renovação também de protocolos e, na prática, 

estamos a falar de algo que é recorrente e que acontece todos os anos. Portanto dava a explicação 

para o conjunto de pontos, com a exceção do ponto dez que é um protocolo com a Associação da 

Freguesia de Ul (APUL) que não foi assinado porque não se conseguiu a tempo a aquisição dos 

equipamentos que permitiam o fornecimento das refeições. Portanto, foram questões técnicas que 

tiveram a ver com a unidade de produção das refeições. E, portanto, consideraria dadas as 

explicações para o conjunto dos pontos. Se subsistir alguma dúvida, claro que estarei aqui para 

esclarecer.” ================================================== 

======== Aberto o período de inscrições, não se registaram pedidos de inscrição.======= 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou o ponto seis à votação, 

tendo sido deliberado por unanimidade autorizar a celebração da minuta de Protocolo de 

Cooperação com as IPSS(s), que têm por objeto definir os termos e condições da cooperação 

institucional, com vista à colaboração para fornecimento de refeições aos alunos das escolas do 

1º ciclo do Ensino Básico/Pré-Escolar e respetivo acompanhamento, nas suas instalações, 

contemplando o transporte, caso assim se verifique, ou outras que se verifiquem ser necessárias.  
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======== Ponto sete: Contrato Interadministrativo de delegação de competências com 

Juntas/Uniões de Freguesias para desenvolvimento das AAAF (Atividades de Animação e de 

Apoio à Família) e gestão de refeitórios escolares (I/37857/2019) - Aprovação de minuta; === 

======== Pela Câmara Municipal foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando:- A 

concretização da delegação de competências visa a promoção da coesão territorial, o reforço da 

solidariedade inter-regional, a melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e a 

racionalização dos recursos disponíveis, conforme preceituado pelo art.º 118º do Anexo I da Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro; - O Município, por força do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 

23.º do Anexo I da referida Lei n.º 75/2013, dispõe de atribuições no domínio da Educação e a 

Câmara Municipal dispõe de competências próprias em matéria de ação social escolar, 

designadamente alimentação e atividades de animação e de apoio à família, conforme 

estabelecido na alínea e hh) do n.º 1 do artigo 33.º do mesmo diploma legal, bem como no Decreto-

Lei nº 55/2009, de 2 de março, Despacho nº18987/2009, de 17 de agosto, do Ministério da 

Educação e suas posteriores alterações e do Despacho nº 9265-B/2013, de 15 de julho, igualmente 

do Ministério da Educação; - Este Município celebrou com a Direção Regional de Educação do 

Norte e o Centro Regional de Segurança Social do Centro acordos de cooperação no âmbito do 

Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, cujo objetivo é a prestação 

de serviços vocacionados para o atendimento à criança, atividades educativas e atividades de 

apoio à família, de acordo com a Lei nº 5/97, de 10/02 e o D.L. nº 147/97, de 11/06; - Da 

conjugação do disposto no n.º 2 do artigo 117.º com o artigo 131.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, os municípios, através dos seus órgãos, podem delegar competências 

nos órgãos das freguesias para a prossecução das suas atribuições em todos os domínios dos 

interesses próprios das populações, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de 

proximidade e do apoio direto às comunidades locais; - De acordo com os estudos promovidos 

pelo Município (em anexo), nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 115.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, as competências no domínio do desenvolvimento 

das atividades de animação e de apoio à família no âmbito da educação pré-escolar bem como à 

gestão em refeitórios escolares dos estabelecimentos de educação e ensino do 1.º ciclo ficam 

melhor acauteladas se delegadas nesta freguesia, em virtude de se encontrarem mais perto das 

populações e, por isso, melhor conhecedoras das necessidades destas; - A concretização da 

delegação de competências, materializada no presente contrato, respeita os princípios 

estabelecidos no art.º 135º da referida Lei n.º 75/2013, bem como os demais princípios que devem 

reger a negociação, a celebração, a execução e a cessação dos contratos, concretamente a 

estabilidade, a prossecução do interesse público, a continuidade da prestação do serviço público 

e a necessidade e suficiência dos recursos, constantes do art.º 121.º do mesmo diploma legal; - O 

município tem em curso um estudo global de transferência de competências e, por isso, as áreas 

objeto do presente contrato irão integrar o futuro contrato de delegação de competências que 

abrangerá um conjunto mais vasto de matérias, pelo que entendeu fixar a este contrato o prazo 

de um ano, assim fundamentando a exceção ao período de vigência previsto no art.º 129º da 
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referida Lei nº 75/2013;- O teor do Parecer Jurídico da Unidade Municipal de Assuntos Jurídicos 

e Contencioso de - I/65611/2014 e I/65613/2014; - Que a CAF é implementada por autarquias, 

associações de pais, instituições particulares de solidariedade social ou por outras entidades que 

promovam este tipo de resposta social, mediante acordo com os Agrupamentos de Escolas ou 

Escolas não agrupadas; - Que os poderes públicos, no âmbito das suas competências em matéria 

de políticas de incentivo à economia local, devem, designadamente: assegurar o princípio da 

cooperação; - Os encargos resultantes dos Protocolos estão suportados em termos orçamentais, 

com compromisso de fundo disponível (tabelas em anexo) conforme determina a Lei n.º8/2012, de 

21 de fevereiro e Decreto-Lei n.º127/2012, de 21 de junho; Propõe-se: - A aprovação da minuta 

do Contrato Interadministrativo (documento esses que fica arquivado em pasta anexa ao livro de 

atas), a celebrar com as Freguesias/União de Freguesias (tabela em anexo) deste município, nos 

termos e condições ali estabelecidas; - Ao abrigo do art.º 290-A do CCP, designar como gestor 

do protocolo, o trabalhador n.º982, Nuno Miguel da Silva Tavares; - Que a mesma seja remetida 

à Assembleia Municipal, para os devidos efeitos.” ============================ 

======== Aberto o período de inscrições, não se registaram pedidos de inscrição.======= 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou o ponto sete à votação, 

tendo sido deliberado por unanimidade autorizar a celebração da minuta de Contrato 

Interadministrativo com as Freguesias/União de Freguesias para desenvolvimento das AAAF 

(Atividades de Animação e de Apoio à Família) e gestão de refeitórios escolares. ========= 

======== Ponto oito: Renovação de Protocolos de subdelegação de competências das 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC’S) celebrados com os Agrupamentos Escolares 

(I/37311/2019) - Aprovação; ======================================== 

======== Pela Câmara Municipal foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando: - O 

protocolo assinado em 05/09/2016 com os Agrupamentos de Escolas do Concelho, cujo objeto 

visava, via subdelegação, a promoção e execução das atividades de enriquecimento curricular 

(AEC); - Que se mantêm os pressupostos de subdelegação, mostrando-se adequado que as AEC 

sejam asseguradas pelos Agrupamentos de Escolas, quer pelos fundamentos invocados, quer pela 

experiência demonstrada; - Que a cláusula 3ª do referido protocolo prevê que a sua renovação 

dependa de deliberação prévia do Órgão Executivo; Assim, propõe-se: - Nos termos e 

fundamentos retro citados, renovar por mais um ano letivo (2019/2020) a subdelegação que visa 

a promoção e subdelegação das atividades de enriquecimento curricular (AEC), com os 

Agrupamentos de Escolas do Concelho de Oliveira de Azeméis. - Que se submeta à Assembleia 

Municipal para os devidos efeitos.” ==================================== 

======== Aberto o período de inscrições, não se registaram pedidos de inscrição.======= 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou o ponto oito à votação, 

tendo sido deliberado por unanimidade autorizar a renovação de Protocolos de subdelegação de 

competências das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC’S) celebrados com os 

Agrupamentos Escolares. ========================================= 
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======== Ponto nove: Contrato Interadministrativo com a União de Freguesias de Nogueira 

do Cravo e Pindelo - Correção das verbas (I/35090/2019) - Aprovação; =============== 

======== Pela Câmara Municipal foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando: - a 

proposta de deliberação I/48773/2018: Aprovação de minuta de contrato Interadministrativo de 

delegação de competências com juntas/uniões de freguesia para desenvolvimento das AAAF e 

gestão de refeitórios escolares (aprovação em reunião de câmara de 02/08/2018 e assembleia 

municipal de 14/09/2018; - Que se verificou um erro nos totais das verbas a transferir, mais 

precisamente no valor das refeições referentes ao acordo de cooperação da rede pré-escolar, num 

total 703,78€/mês. Proponho: O pagamento, com efeitos a setembro de 2018, do valor em dívida, 

num total de 7.741,58€, de acordo com o mapa (documento esse que fica arquivado em pasta 

anexa ao livro de atas). Submeter à Assembleia Municipal para os devidos efeitos.” ======== 

======== Aberto o período de inscrições, não se registaram pedidos de inscrição. ======= 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou o ponto nove à votação, 

tendo sido deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada. ============== 

======== Ponto dez: Minuta de Protocolo com a IPSS Associação da Freguesia de Ul 

I/70531/2018 - Revogação de deliberação (I/37416/2019) - Aprovação; =============== 

======== Pela Câmara Municipal foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando: - A 

deliberação I/70531/2018, protocolo de cooperação para serviço de refeições escolares com a 

Associação da Freguesia de Ul; - Que o referido protocolo não foi assinado, devido questões 

técnicas da unidade de produção/confeção; Propõe-se: - a revogação da deliberação supracitada 

e o estorno das verbas correspondentes.” ================================= 

======== Aberto o período de inscrições, não se registaram pedidos de inscrição.======= 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou o ponto dez à votação, 

tendo sido deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada.============== 

======== Ponto onze: Decreto-Lei n.º 21/2019 - Descentralização de competências no 

domínio da Educação (I/37722/2019) - Aprovação;=========================== 

======== Pela Câmara Municipal foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando: - o 

artigo 76º do Decreto-Lei n.º21/2019; - que compete à Câmara Municipal propor ao órgão 

deliberativo a aceitação ou não aceitação das transferências das competências previstas no 

supracitado decreto-lei; - que o Município assinou em julho de 2015 o Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências (CIDC), n.º559/2015; - que, ao abrigo do 

artigo 72º do Decreto-Lei n.º21/2019, os CIDC mantêm-se até à data em que as autarquias locais 

assumam as competências previstas no retrocitado Decreto-Lei; Submete-se para apreciação: - a 

não-aceitação das competências previstas no Decreto-Lei n.º21/2019 até ao final do ano letivo 

2020/2021. Remeter a decisão para a Assembleia Municipal, para cumprimento do artigo 76º do 

Decreto-Lei n.º21/2019.” ========================================== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos. ============== 
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======== “Nós estamos a propor à Assembleia a não aceitação destas competências. Como 

sabem somos um Município PAE (Programa Aproximar a Educação). E, portanto, para estes 14 

municípios PAE (Programa Aproximar a Educação) teremos a continuação daquilo que existe 

hoje. É este também o entendimento ad tutela. E, portanto, propomos a não aceitação da 

delegação destas competências.”====================================== 

======== Aberto o período de inscrições, registaram-se os pedidos de inscrição de Isabel 

Barbosa, Albino Martins e Bruno Aragão.================================= 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra à 

Deputada Isabel Barbosa, do PS.====================================== 

======== “Senhora Presidente, permita-me que cumprimente todos os presentes na sua 

pessoa e que cumprimente todos os fajonenses na pessoa do Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia. Mandela já dizia que: “a educação é a melhor arma para mudar o mundo.” A 

educação que temos hoje condicionará o futuro que teremos. Eis uma área em que todos os passos 

que dermos devem ser firmes e pensados. Temos apreciado, nesta Assembleia, e decidido, sobre 

a aceitação ou não aceitação da transferência de competências em várias áreas da administração 

direta e indireta do estado para o Poder Local, de acordo com a Lei 50/2018. Hoje, cabe-nos 

apreciar o Decreto-Lei nº 21/2019, que regulamenta o quadro de transferência de competências 

para os órgãos municipais e intermunicipais no domínio da Educação. Relembro que integramos 

o Programa Aproximar a Educação tendo sido celebrado entre o Município de Oliveira de 

Azeméis e o Ministério da Educação e Ciência, a 18 de maio de 2015, o contrato 

interadministrativo de delegação de competências nº 55/2015, que tinha por objeto precisamente 

a delegação de competências do Ministério da Educação e Ciência no Município na área da 

Educação e Formação. Podemos talvez dizer que já estamos realmente num programa de 

descentralização de competências já na sua fase final, mas, ainda sem ter sido sujeito a qualquer 

avaliação conhecida. Até ao momento não é conhecida qualquer avaliação deste programa, 

nomeadamente por quem é detentor de toda a informação necessária para o fazer, que é o Poder 

Central, sem prejuízo, que façamos avaliações a nível de escola e a nível de município. É 

importante uma análise qualitativa rigorosa, tendo em conta os objetivos definidos e 

contratualizados, lembrar que algumas das verbas transferidas dependiam do cumprimento de 

determinadas metas, assim, como comparativa com os outros municípios que aderiram ao 

programa, mas também fazer uma avaliação comparativa com todos os outros que não aderiram. 

Interessa avaliar o verdadeiro impacto nas escolas e na comunidade educativa e os benefícios da 

sua implementação para o Município. À transferência de competências devem estar associados 

os meios para que elas possam ser efetivamente exercidas. Particularmente neste domínio da 

Educação, importa prevenir situações que possam trazer constrangimentos ao funcionamento 

regular das escolas, importa que sejam garantidas pelo Poder Central as condições para que as 

transferências de competências sejam efetivas e de modo a garantir a manutenção da qualidade 

pedagógica e didática do ensino nas nossas escolas. O contrato relativo ao Aproximar Educação 

mantém-se em vigor até à data em que a Autarquia assuma as competências no âmbito da 
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Educação previstas na Lei 50/2018, pelo que não haverá qualquer vazio ao nível do 

funcionamento e gestão das instituições. Entretanto, está a ser implementada nas escolas nova 

legislação relativa à autonomia e flexibilização curricular na Educação que entronca, quer com 

o Aproximar a Educação, quer com estas novas delegações de competências da legislação em 

apreço. Porque não estão garantidas as condições para uma efetiva descentralização nesta como 

noutras áreas, porque importa termos a avaliação do Aproximar  Educação e também porque é 

um trabalho de adaptação a fazer pelas escolas, nestas e noutras áreas de descentralização e de 

transferências de competências, votaremos pela não aceitação das competências previstas no 

Decreto-Lei nº 21/2019, até ao final do ano letivo 2020/2021.” ==================== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Deputado Albino Martins, do PSD. ==================================== 

======== “Senhora Presidente da Assembleia Senhor Presidente da Câmara. Com a 

publicação do Decreto-Lei nº 21/2019, no início deste ano o governo mostrou-se determinado a 

avançar para a descentralização de competências ao nível da Educação convencido que é na 

proximidade que melhor se desenvolve o território. Nós também pensamos assim: gerir os 

recursos materiais e humanos das escolas de Oliveira de Azeméis a partir de Oliveira de Azeméis 

não é o mesmo que comandar tudo à distância a partir dos gabinetes de Lisboa. Dizemo-lo agora 

como o dissemos em 2015 e já dizíamos em 2007. Lembro, a propósito, que já nessa altura fizemos 

parte de um primeiro pelotão da frente, entabulando negociações com o Ministério da Educação 

para receber as competências centralizadas. Era então governo o Partido Socialista, lembram-

se? Não tivemos qualquer prurido em acatar o desafio do PS e negociar essa transferência de 

competências porque o que nos movia e move é a vontade determinada do melhor para a 

Educação no nosso Município. E chegou a estar tudo muito bem encaminhado. O entendimento 

só não foi alcançado então porque, na reta final, o pacote financeiro de que o Estado se propunha 

abrir mão não satisfazia, nem de longe nem de perto, as nossas pretensões: o rácio de funcionários 

atribuído ficava aquém das reais necessidades, mesmo aquém do que já existia no terreno - e era 

pouco, além da reabilitação das escolas de Fajões e da então Bento Carqueja não serem 

assumidas pelo governo que no-las entregava assim. O tempo passou e em 2015, era vereador da 

Educação o professor Isidro Figueiredo, nova oportunidade surgiu, agora mais favorável, 

respondendo às nossas pretensões. A Câmara de então avançou e em boa hora o fez. Levantaram-

se então algumas vozes dos velhos do Restelo prenunciando todas as desgraças para o processo 

de descentralização, desconfiando de tudo, desacreditando das capacidades do Município para 

receber as novas competências. Mas nem todos pensaram assim e, em particular os mais 

diretamente envolvidos - as escolas, quando chamadas a pronunciar-se, todas aprovaram o 

processo, apenas um agrupamento não o fez por unanimidade. Por isso o “Aproximar Educação” 

avançou por 4 anos, como estabelece a cláusula 10ª do contrato, concluindo a sua vigência no 

próximo dia 31 de agosto. A mesma cláusula, no seu ponto 2, acrescenta que após o período de 

duração inicial a presente delegação converte-se em delegação sem termo. Como nenhuma das 

partes manifestou intenção de denunciar o contrato ele vai continuar. O ponto da agenda que aqui 
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estamos a discutir hoje, propõe que este prolongamento vá até ao fim do ano letivo 2020/2021 

mas pode continuar se a avaliação for positiva, como acreditamos (e se não houver os acordos de 

aceitação de competências que está a haver a recusa generalizada pelo País afora). Senhor 

Presidente da Câmara, o Grupo Municipal do Partido Social Democrata congratula-se com a 

opção do executivo que mantém o contrato “Aproximar Educação” e recusa o modelo de 

descentralização proposto agora pelo governo. Congratulamo-nos porque afinal estávamos 

certos. Reconhecer e mudar é sempre um ato de inteligência. Não podia haver outro caminho: no 

“Aproximar Educação” são transferidos anualmente para o Município mais de 5 milhões e 200 

mil euros para fazer face aos encargos assumidos; na descentralização do Decreto-Lei 21/2019 

essa transferência é ainda uma incógnita a decifrar por portarias regulamentadoras que estão 

por publicar; no quadro do “Aproximar Educação” o Município tem um regime de exceção que 

noutras circunstâncias não teria (e tem algumas boas vantagens). Resumindo, graças à 

descentralização operada pelo programa nos últimos 4 anos, estamos convictos que, gerindo de 

perto e gerindo bem, o Município conseguiu economias de escala muito interessantes para os 

cinco milhões anuais caídos no orçamento. E porque o que está bem não se muda, nós somos pela 

continuidade do “Aproximar Educação” e pela rejeição de outro qualquer modelo. 

Congratulamo-nos por isso e estamos de acordo com a rejeição. Muito obrigado.” ========= 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Deputado Bruno Aragão, do PS. ====================================== 

======== “Muito obrigado, Senhora Presidente. A minha intervenção vem exatamente no 

sentido da intervenção que fiz no período de Antes da Ordem do Dia. Acho que isso nos vai ajudar 

a pensar e refletir. Não conhecemos até ao momento, e ninguém conhece, nenhuma avaliação 

sobre este programa. Não conhecemos nenhuma escala de poupança, nenhuma poupança, 

nenhum número, zero (0), não há nenhum número sobre isto no Concelho de Oliveira de Azeméis, 

nem no País. Cabe ao Ministério, compete ao Ministério, e nós devemos fazer essa pressão para 

que avalie com eficácia, cientificamente um programa desta natureza. Seremos os primeiros, no 

momento em que se mostrar, mais do que a boa vontade do programa, a sua eficácia; Seremos os 

primeiros a dizer - porque nunca negaremos posições anteriores - que, tendo votado contra e 

mantendo hoje exatamente as mesmas razões que nos levaram a votar contra, assumiremos esse 

mesmo ónus e seremos os primeiros a dizer: Sim senhor, - mantenha-se o Programa, - aplique-se 

ao resto do País que foi por isso que serviram alguns municípios de piloto e foi por isso que o 

programa não foi alargado a todo o País. Este ponto é muito importante em política e, sobretudo, 

no tipo de política que queremos fazer. Cada vez mais avaliar e ter avaliações sustentadas, 

científicas, independentes que nos ajudem a nós, políticos, a decidir com conhecimento de causa, 

é absolutamente fundamental. Ou então, a política reduzir-se-á, cada vez mais, a um conjunto - 

sim, tenho pena que o Carlos Costa Gomes não esteja aqui a ouvir, de tecnocratas tendo de 

dominar muito uma matéria para poder decidir. Não é isso que defendemos em política. E, este 

ponto, em específico, é mais uma vez um bom exemplo daquilo que nós, enquanto Município, 

podemos exigir. O que nos faz não aceitar esta delegação de competências é o mesmo que para 
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todas as outras. Mas, de facto, enquanto Município, temos nesta área uma responsabilidade 

acrescida. Uns votaram contra, outros votaram favoravelmente, mas todos nos empenhamos para 

que este Programa corresse bem. É isso que nos distingue enquanto políticos e é isso que nos deve 

distinguir. E depois de todos nos termos empenhado estamos também todos capazes de - 

abertamente - perceber, com uma avaliação séria, o que aconteceu e, considerando esses os 

resultados, podemos dizer então: Sim, este é o caminho. É isso que nós devemos exigir. Sem dizer, 

porque não o podemos fazer, que há números que mostram que o Programa é bom é mau, que 

haviam “Velhos do Restelo” ou não. Não há números neste momento sobre o que foram os 

pressupostos do Programa. Continuamos com o que são contratos diversos, por exemplo, para as 

auxiliares de apoio, tal como dizíamos na altura. Continuamos sem saber o que foi a flexibilização 

curricular, tão preconizada na altura. Continuamos sem saber o que foi esse esforço de eficiência 

e os números que se conseguiram poupar. Continuamos sem saber se as escolas sentem 

efetivamente que tiveram uma verdadeira descentralização ou uma municipalização, que era 

aquilo que dizíamos na altura e dizíamos que não. Isto, meus senhores, é uma municipalização. 

Aquilo que o Programa preconizava era uma municipalização. Nunca foi sequer o que esteve em 

causa. E, portanto, quando misturamos conceitos e quando não pugnamos para que haja dados 

concretos para se avaliar, criamos mais uma vez ruido sobre matérias que não podem nem devem 

suscitar nenhuma dúvida. Muito obrigado.” =============================== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal voltou a conceder o uso da palavra 

ao Deputado Albino Martins, do PSD. ================================== 

======== “Meu caro amigo, Senhor deputado Bruno Aragão, eu começo por lhe dizer que, e 

adaptando uma frase popular, na área da educação perdoe-me a falta de humildade, mas, na área 

da Educação conhecem melhor e poderão falar com mais preceito os que lá estão. Isto é para 

dizer que há coisas que são muito específicas. O Senhor deputado acabou de dizer que não se 

sabe de economias de escala, não se sabe de nada, nada está avaliado. O Senhor pode não saber. 

Mas a Câmara, com dois anos de trabalho, tem a obrigação de saber o que lucrou e o que não 

lucrou ao longo destes dois anos com o projeto Aproximar a Educação. Só se não fez bem o 

trabalho. Estou convencido que fez. Portanto, saberá das economias de escala que conseguiu tirar 

de rentabilidade dos cinco milhões e duzentos mil que vai recebendo do Ministério da Educação 

para o Aproximar Educação. Isto para dizer que na retórica politica o branco às vezes é preto e 

o preto é branco. Portanto, não vou muito por aí, vou mais com factos concretos. E vou com factos 

concretos para dizer que o contrario quando me diz que não há nenhuma avaliação do processo, 

é mentira. Eu vou-lhe dizer que a avaliação do programa - é verdade que há aqui um hiato - não 

foi cumprido todo o programa avaliativo que o programa tinha estabelecido mas isso por, 

vicissitudes que nós conhecemos, na mudança de Governos isso aconteceu. Não sei se há culpas? 

As culpas, naturalmente não serão do Município. Mas não sei se haverá culpas do lado do partido 

que suportava o governo que aprovou este Programa, se do lado do que veio a seguir. O que é 

certo, é que a avaliação do Programa Aproximar Educação teve um primeiro momento de 

avaliação no fim do primeiro ano de vigência e tirou conclusões. Eu vou ter o cuidado de ler essas 
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conclusões, que acho que são elucidativas: O documento - um documento extenso - do relatório 

desse primeiro ano de ação do Programa Aproximar a Educação diz, mais ou menos, isto: “A 

avaliação global que a Comissão de Acompanhamento faz, neste primeiro ano de contrato, é 

bastante positiva. A Comissão pode constatar, que o histórico da atuação da autarquia na esfera 

da educação garantia um acolhimento globalmente bem sucedido das transferência de 

competências com o aprofundamento do conceito de politica local de educação e afirmação do 

papel do município enquanto parceiro do desenvolvimento da rede educativa local. A Comissão 

de Acompanhamento faz um balanço bastante positivo do processo assumindo que a 

descentralização potencia melhor preenchimento das necessidades locais, sobretudo porque 

existe um interesse local que faz das autarquias agentes mais predispostos a colaborar com as 

escolas tornando mais céleres os processos e adequando as respostas. A posição da Comissão de 

Acompanhamento em relação ao processo traduz uma orientação fortemente inclinada para a 

responsabilização do poder local em matéria de educação. Face ao que acontece e em especial 

atenta à determinação do Município no exercício das competências que lhe foram delegadas, esta 

Comissão de Acompanhamento entende que há indícios notórios da boa prossecução dos objetivos 

estratégicos previstos na Clausula 6ª, durante o prazo de vigência do contrato para o que muito 

contribuirá a implementação das recomendações apresentas.” Entretanto quero dizer que esta 

Comissão, não é uma Comissão qualquer, é a Comissão criada no âmbito do próprio Programa 

e tem a composição que lhe vou referir: Três elementos em representação do Ministério da 

Educação; Dois representantes do Município; Um representante do Governo, responsável pelas 

Autarquias Locais; E os Diretores de todos os Agrupamentos de Escolas. Portanto, como veem, é 

uma Comissão alargada com todas as partes envolvidas. Foi esta Comissão que fez esta primeira 

avaliação. Sabe-se que, devido à mudança de governos e vigências de executivos municipais, não 

houve devido acompanhamento a este Programa nos anos subsequentes. Mas, eu acho, não quero 

culpar ninguém, de parte a parte, tem que ser as duas partes a solicitar esse acompanhamento: 

se o Governo não solicita tem que ser o Município, se o Município não o faz tem que ser o Governo 

a solicita-lo. Eu penso que as coisas estão encaminhadas para que essa avaliação agora se faça. 

O Programa, agora, está para ser avaliado, finalmente. E nós estamos convictos, que, por aquilo 

vimos nesta primeira apreciação, por aquilo que conhecemos e que ouvimos das escolas, por 

aquilo que ouvimos das pessoas que se envolveram diretamente no processo, o Programa vai 

continuar - como na primeira avaliação - largamente positivo. Por isso mesmo, acho que não 

havia outro caminho, nós vamos votar em sintonia. Por isso, a minha concordância e o meu 

aplauso a esta concordância em todos recusarmos uma descentralização que para nós é uma 

incógnita, quando temos para nós um exemplo muito positivo que nos dá garantias que só tem 

vantagens. Muito obrigado.” ======================================== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal voltou a conceder o uso da palavra 

ao Deputado Bruno Aragão, do PS. ==================================== 

======== “Esta é de facto uma matéria importante e, como todos sabemos, sempre alimentou 

grandes discussões nesta Assembleia. Senhor deputado, mais uma vez mantenho o tom da minha 
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intervenção inicial. Em política, independentemente da formação que cada um de nós tem, isso 

não pode ser motivo para no exercício de um cargo estarmos limitados na capacidade de análise. 

Porque somos nós que teremos de votar e sermos responsabilizados por essa votação. Porque da 

mesma forma que eu disse, também poderia dizer, sendo eu da área da investigação, o senhor da 

avaliação e de avaliação de programas se calhar perceberá menos. Acho que não faz nenhum 

sentido colocar as coisas nesses termos. E, portanto, mantenho o que disse utilizando exatamente 

as suas palavras, exatamente, e vou citar (praticamente ipsis verbis) - o que o senhor disse: É que 

foi feito no primeiro ano uma avaliação de implementação do Programa. Portanto, se o 

Programa, no primeiro ano, estava a ser implementado ou não. E que houve indícios, notórios, 

sobre a implementação do Programa. Logo a seguir disse que não houve o devido 

acompanhamento na avaliação do Programa. E terminou a dizer: para que essa avaliação agora 

se faça., o Programa está agora preparado para ser avaliado. Sobre avaliação de resultados, que 

isso que temos de fazer depois de um programa ser avaliado, zero (0): Foi exatamente isso que eu 

disse. Sobre os resultados de um Programa que, independentemente do sentido de voto que cada 

um de nós entendeu num determinado momento escolher; Sobre a avaliação de um Programa que 

todos procuramos com esforço, aos diferentes níveis, assegurar o sucesso, sobre a avaliação dos 

resultados desse programa, nada ainda é conhecido. Foi exatamente isso que eu disse e que o 

Senhor, e muito bem, secundou, por aquilo que, depois, veio aqui afirmar: Houve uma primeira 

avaliação de implementação do Programa mas o que nos importa para decidir o caminho é agora 

a avaliação dos seus resultados. Que a educação, como sabe - e não tenho problema em dizer: 

sabe muito melhor do que eu, porque é professor - tem no processo de ensino e aprendizagem a 

avaliação de resultados, é fundamental. Muito obrigado.”======================= 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal voltou a conceder o uso da palavra 

ao Deputado Albino Martins, do PSD. ================================== 

======== “Também eu, Senhor deputado Bruno Aragão, mantenho o mesmo tom de há pouco. 

Portanto, eu entendo que naquilo que nos foi posto, naquilo que é conhecimento. Temos alguns 

dados para fazer uma observação e poder decidir com fundamento que esta é a melhor decisão. 

As decisões cada um toma-as. Noutro tempo tomamo-las e mantemo-la hoje. Vocês podem tomar 

outra decisão que não seja manter a continuidade do Aproximar Educação. Podem perfeitamente 

votar favoravelmente a assunção das responsabilidades que vos é proposta pelo Decreto-Lei 

21/2019. É uma questão de opções. Muito obrigado.” ========================= 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, para dar resposta às intervenções anteriores.===== 

======== “De forma muito breve, para deixar claro o seguinte: Qualquer programa, seja ele 

de que natureza for, tem aspetos positivos e aspetos negativos. Eu podia elencar, por exemplo, a 

dificuldade que nós temos na aprovação de turmas, para evidenciar um dos aspetos negativos da 

descentralização de competências, nós tivemos o Jardim-de-infância de Vermoim e de Lações a 

serem aprovados no final do primeiro período do ano letivo. Aliás, o de Ossela foi agora em 

janeiro de 2019. Portanto, percebe por aqui uma debilidade que nós temos neste processo de 
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descentralização. A avaliação tem que ser feita pelo Ministério, não é feita município a município. 

Portanto, cabe a este programa ministerial fazer uma avaliação da sua eficácia, do seu sucesso 

junto destes 14 municípios. Mas, deixe-me dizer-lhe que, nós recebemos um mapa para 

preenchermos sobre aquilo que eram as verbas transferidas pelo Estado para as escolas e ele 

vinha completamente errado com verbas absolutamente díspares daquilo que são as necessidades 

das escolas. E também deixo claro que, não sabemos se esses 5,2 milhões de euros são suficientes, 

para aquilo que são as nossas despesas em matéria de educação. Não sabemos porque há áreas 

onde é tremendamente difícil de perceber para que é que nos estão a ser transferidas e se 

efetivamente cobrem as necessidades que nós temos. De forma muito breve deixar aqui uma nota 

em relação aquilo que eu acho que faria sentido nós discutirmos num futuro próximo que era o 

modelo de descentralização que nós queremos para o País. Eu defendo lógicas regionais de 

competitividade assente em descentralização de competências para as comunidades locais e, 

naturalmente, patamares intermédios de decisão legitimados pelo voto. Mas há uma coisa que eu 

gostaria que acompanhasse esta descentralização de competências que é a descentralização 

orçamental. Quando estamos a falar do peso da administração central na despesa pública e 

quando estamos a falar do peso do poder local e regional naquilo que é despesa pública: nos 

países da OCDE e nos países da União Europeia, por exemplo, o poder local representa 43% 

dessa despesa e em Portugal representa apenas 12% dessa despesa. E portanto nós temos de 

perceber que o que temos de definir é uma descentralização orçamental. É preciso perceber 

também que, quando estamos a falar de aquisição de bens e serviços, 49% das aquisições de bens 

e serviços que se fazem no País fazem-se na Área Metropolitana do Porto. Porquê? Porque temos 

a administração central centralizada em Lisboa. Mas há outro dado que vocês têm de reter, é que: 

mais de 60% das empresas que fornecem bens e serviços ao Estado estão sediadas na Área 

Metropolitana de Lisboa. Isto é um paradoxo completo. Porque nós fazemos parte da Região 

Norte do País que é o contribuinte ativo para aquilo que são as exportações nacionais, para aquilo 

que é a riqueza nacional. E, paradoxalmente, somos uma das regiões mais atrasadas da Europa. 

Portanto, o modelo de descentralização de competências é um modelo que falhou. Compreende-

se, que num dado momento da nossa democracia: em 74, tínhamos uma divida pública de 20%; 

em 2000, tínhamos 50%, do PIB; em 2008, tínhamos 100%, do PIB; e, hoje, 11 anos depois, temos 

mais de 130%, do PIB. Portanto, nós percebemos como é que a evolução da dívida pública 

funciona. Percebemos que num dado contexto faz sentido centralizar as coisas porque precisamos 

de universalizar a saúde, a educação, a justiça, criar um conjunto de infraestruturas públicas que 

obrigavam a algum centralismo. Hoje, esse modelo é um modelo que claramente tem penalizado 

o País. E, curiosamente, a Área Metropolitana de Lisboa, que é a Área - como sabem - mais 

endividada do País, foi a menos resiliente à recuperação pós crise de 2011. Isto significa que nos 

temos de olhar para o modelo de descentralização de competências, tal e qual ele deve ser 

analisado, com uma efetiva descentralização orçamental. Porque, sinceramente, eu sou um 

Presidente de Câmara que tem todo o interesse em receber descentralização de competências, 

nessa lógica de resposta de proximidade. Que é essa lógica que acredito. Agora, quero que essa 
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descentralização de competências se faça através de uma efetiva descentralização orçamental. 

Nós temos um conjunto de serviços públicos que podem ser descentralizados, pelo País: Tribunal 

Constitucional, Tribunal de Contas; Provedoria de Justiça; as várias entidades reguladoras 

ERSAR, ERSE, etc…; muitas Direções Regionais podem estar dispersas pelo País. Criar riqueza 

e criar valor em diferentes regiões do País. E, portanto, esse é um percurso que nós temos 

efetivamente de seguir. E esse é, eventualmente, o debate que faz sentido que nós realizemos. 

Obviamente, não querendo com isso criar aqui um Porto centrismo. Não é acabar com o 

centralismo de Lisboa. Toda a gente sabe que Portugal é um dos Países mais centralizadores da 

Europa e até do Mundo. Nós não queremos com isto transferir o centralismo, deslocar o 

centralismo. Mas queremos efetivamente uma política de base territorial, queremos efetivamente 

um conjunto de descentralização de competências para as comunidades locais onde, 

naturalmente, o Município de Oliveira de Azeméis (Autarquia) tem também uma palavra dizer.”= 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal voltou a conceder o uso da palavra 

ao Deputado Albino Martins, do PSD.================================== 

======== “Senhor Presidente, desculpe, mas na mesma linha que já disse antes: Não 

inverdade, não inverdade voluntária mas pequenas falhas ou pequenas faltas de informação. 

Quando o Senhor Presidente diz: não sabem. O Senhor Presidente centrou a sua resposta na 

questão orçamental. E eu acho muito bem. Acho importantíssimo essa e estou de acordo consigo. 

Mas quando diz: não sabe se os cinco milhões e duzentos mil chegam para as competências que 

são transferidas? Eu peço desculpa, mas dois anos já dão para avaliar isso. Porque isto está tudo 

muito bem escalonado. Quando lhe falo em economia de escala; É porque existe economia de 

escala. E vocês que, quando antes se comprava os pacotes de leite, por exemplo, para a escola; 

para uma determinada escola era um valor, quando se compra na totalidade o valor desce. Há 

um concurso para a quantidade total, que agora é possível, o valor desce: um pacote de leite 

custava 0,23€ e agora custa quase metade. São pequenas coisas. Esta é a economia de escala que 

se consegue. A outros níveis essa economia de escala também se consegue. Eu podia dar-lhe 

outros exemplos: por exemplo, no Aproximar Educação: este Município recebeu cento e sessenta 

mil euros para manutenção de escolas, que os outros municípios não recebem para a manutenção. 

Eu sei que o Senhor Presidente falou aí numa outra situação excecional e que vai acontecer por 

uma vez, não sistemática e regular: Um valor que conseguiu negociar com o Governo e eu 

aplaudo. Agora, o Programa Aproximar Educação atribui, por exemplo, uma verba sistemática, 

regular para manutenção de escolas que são da competência do Município. Portanto, isso são 

tudo vantagens. E há muitas mais que podia aqui elencar, porque estou dentro delas. Mas isto não 

é um fórum de discussão minuciosa pontual. Eu acho que o fórum de discussão, é do ponto, 

essencial. E o Senhor Presidente já disse aqui porque é que não estava de acordo com a aceitação 

da descentralização, via Decreto-Lei 21/2019. E nós dizemos porque é que estamos de acordo 

com o Aproximar Educação. Provavelmente isto chega tudo ao mesmo sítio. Ainda bem. Estamos 

todos de acordo e vamos votar contra este ponto.” ============================ 



 

14              29        06        2019  

 

 

 

                                                                              

 

834 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, para prestar mais esclarecimentos.=========== 

======== “Senhor deputado, não se trata de inverdades. O Senhor tem este problema comigo, 

quer-me apanhar inverdades de qualquer forma. Eu terei todo o prazer, só para o Senhor perceber 

e não estarmos aqui a fazer as pessoas perderem tempo, em lhe fazer chegar o Excel que nos foi 

disponibilizado pelo Ministério da Educação em relação às despesas que tínhamos com a 

Educação no nosso Concelho. O Senhor vai perceber imediatamente tudo o que eu estou a dizer. 

Há efetivamente uma dificuldade em perceber se este dinheiro chega. Temos, por exemplo: juntas 

médicas de funcionários que são pagas pela Câmara, o Ministério não assume. Temos um 

conjunto de despesas que são assumidas pela Câmara. E, portanto, nós queremos perceber 

exatamente e por isso é que é muito importante ter uma contabilidade com centro de custos para 

que percebamos exatamente o que é que pagamos, o que é que recebemos para refeições escolares, 

transportes escolares, equipamentos de cópia e impressão, para energia elétrica e, naturalmente, 

para a massa salarial, etc….A questão do leite é uma falsa questão. Porque, então vamos fazer 

concursos internacionais para tudo e o Senhor acaba de desconstruir tudo aquilo que acabei de 

dizer. Se comprarmos leite para o País e se comprarmos pneus para o País todo; Isso é o que nós 

fazemos já agora. Isso é o que nós não queremos que aconteça. Nós queremos ter capacidade 

para negociar localmente e dinamizar a economia local. Porque o que está a acontecer, 

efetivamente, no País é que são empresas que fazem esse tipo de fornecimentos. O Senhor tem 

hoje a particularidade de ter empresas a prestar assistência técnica aos equipamentos de cópia, 

em todo o País. Veja lá a eficácia que isto tem? É evidente que o Senhor me diz assim: Nós 

compramos mais barato por um lado, mas depois acabamos por perder dinheiro por outro. Mesmo 

a verba de vinte mil euros para as escolas EB23 é evidente que é uma verba claramente 

insuficiente. O Senhor sabe que vinte mil euros não dá para a manutenção anual de uma escola. 

E o Senhor sabe que as escolas se deterioram todos os anos. E que lá chegará o momento em que 

a escola obrigará a uma grande manutenção e uma grande manutenção de muitas centenas de 

milhares de euros. Portanto, não serão esses vinte mil euros, que em dez anos são duzentos mil 

ou em vinte anos que são quatrocentos mil, que nos ajudarão a resolver os problemas das nossas 

escolas. Isto vai obrigar a um efetivo investimento municipal. Não tenhamos nenhuma dúvida 

sobre isso. Mas essa é uma das nossas competências. É uma das competências que estamos a 

assumir. E, portanto, teremos de encontrar meios para - tal como aconteceu na conversa que 

tivemos sobre a Proteção Civil - conseguirmos assegurar as boas condições nas escolas. Porque, 

como disse - a Isabel Barbosa, a educação é a melhor arma para mudarmos o Mundo. E eu 

acredito efetivamente nisso. Agora, Senhor deputado, o Programa Aproximar a Educação tem 

certamente aspetos positivos. Não vamos aqui, obviamente, transformar, diabolizar o processo 

dizendo que nada se aproveita no processo. Se quisermos falar de descentralização de 

competências, porque é nesse plano que eu costumo responder, temos que aprofundar esta matéria 

porque descentralização de competências é muito diferente disto que nos tem sido dado a aprovar. 
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Podemos falar nisso e até faço esse desafio aqui à Assembleia se quiser ter numa futura 

Assembleia temática esse tipo de discussão. Muito obrigado.” ===================== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou o ponto onze à votação, 

tendo sido deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada de não-aceitação das 

competências previstas no Decreto-Lei n.º 21/2019 até ao final do ano letivo 2020/2021.===== 

======== Ponto doze: História e Cultura do Vidro em Oliveira de Azeméis (I/31828/2019) - 

Aprovação; ================================================== 

======== Pela Câmara Municipal foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando que: 

Não se conhece, com precisão, a data em que pela primeira vez se teria fabricado vidro no nosso 

país. Porém, admite-se que remonte à época das invasões romanas e árabes. Só a partir do séc. 

XVI, se encontram dados exatos sobre a sua estabilização. Tais dados permitem-nos concluir que 

a primeira fábrica, de que há memória, se estabelecera no Covo, concelho de Oliveira de Azeméis, 

em 1528. De facto, no reinado de D. João III, a 28 de maio de 1528, através de uma provisão 

régia e carta de privilégio, é regulamentado que em Portugal não se pudesse estabelecer outra 

fábrica de vidros, desde Coruche até à Galiza, para além da que existe na Quinta do Covo, 

propriedade de Pêro Moreno. A fábrica de Vidro do Covo foi assim, durante um longo período 

temporal, o centro de importantes atividades produtoras, levando a todo o pais artigos de vidro 

de grande perfeição e utilidade. A arte de trabalhar o vidro tem, pois, bem vincado o seu 

enraizamento em Oliveira de Azeméis, que, dada a sua antiguidade e longevidade (1528 - 1926), 

cremos tratar-se, a par da Bohemia, na atual República Checa, de um caso raro na Europa. Desde 

a sua origem, na Fábrica de Vidros do Covo, até à constituição do Centro Vidreiro do Norte de 

Portugal, no segundo quartel do séc. XX, a produção de vidro em Oliveira de Azeméis manifestou-

se em 7 fábricas - Fábrica de Bustelo, Fábrica a Boémia, Fábrica da Pereira, Fábrica do Cercal, 

Fábrica Nova (N.S. La-Salette) e SIVAL, exploradas por diversas sociedades comerciais. A fusão 

destas unidades fabris, após várias roturas financeiras e desavenças entre técnicos operários e 

entidade patronal, gera então o aparecimento e a centralização de toda a produção vidreira no 

nosso concelho numa única fábrica de grande capacidade produtiva e administrativa, 

constituindo-se assim uma sociedade de grande êxito, formada por três sócios administradores: 

Augusto Guerra, Ramiro Mateiro e António Nunes. O Centro Vidreiro do Norte de Portugal, a 

par de toda a apetência técnica e artesanal desenvolvida desde os tempos de Pêro Moreno, há 

cerca de quinhentos anos atrás, na Fábrica de Vidros do Covo, desenvolve uma série de 

inovadoras técnicas de produção, através do fabrico mecânico de frascaria para perfumes e 

embalagens farmacêuticas. Esta indústria oliveirense, em 1947, tinha uma capacidade de 

produção suficiente para abastecer o mercado português e ainda para exportação de excedentes 

produzidos. Durante a década de 1950 e até aos anos 70, através de um planeamento estratégico 

da sua administração, construíram-se uma série de novos edifícios e adquiriram-se novas 

máquinas, incrementando assim a sua capacidade produtiva. Em termos de exemplo de sucesso, 

podemos referir que, nos seus tempos áureos, o Centro Vidreiro tinha uma capacidade produtiva 

média de cerca de 5 toneladas de vidro por 24 horas e empregava cerca de 800 funcionários. Ora, 
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estes dados, em termos sociais, fazem-nos concluir que a importância económica desta indústria, 

no que respeita ao orçamento de muitas famílias oliveirenses, tinha um peso extremamente 

representativo. Prova disso é um aglomerado de habitações, existente nos terrenos do Centro 

Vidreiro, em Lações de Cima, designado por Bairro do Centro Vidreiro, construído em meados 

dos anos 50 para habitação dos seus operários. Podemos mesmo referir que não há ninguém, 

natural de Oliveira de Azeméis, que não tenha um familiar ou conhecido, que não tenha 

trabalhado direta ou indiretamente na indústria vidreira em Oliveira de Azeméis, constituindo tal 

facto uma memória cultural única que importa preservar para as gerações futuras. Ao longo de 

toda a sua existência, a indústria vidreira em Oliveira de Azeméis, contribuiu para o 

engrandecimento deste território e, por sua vez, para o desenvolvimento, económico, social e 

cultural de Oliveira de Azeméis e das suas gentes. Mais que um saber-fazer tradicional a cultura 

do vidro é um património imaterial excecional que determinou e influencia o que somos em termos 

socioeconómicos, sendo evidências as modernas indústrias dos moldes com projeção mundial, 

instaladas no nosso Concelho, ou por exemplo, a Escola Superior Aveiro Norte, polo da 

Universidade de Aveiro, que aqui se sediou há cerca de 15 anos. Em termos de património 

material temos algumas evidências de arqueologia industrial, como é exemplo a Quinta do Covo, 

e uma grande diversidade de documentos históricos, como fotografias, textos e acervo vítrico, que 

temos obrigação de salvaguardar e partilhar à escala local, nacional e mundial. Como espaços 

de mostra e para potenciar o saber-fazer, fidelizando também os mais jovens, pela arte do vidro, 

temos o Berço Vidreiro e o futuro Centro de Interpretação do Vidro. Importa assumir que é 

essencial salvaguardar e transmitir a cultura do vidro como património imaterial e fator 

identitário do Concelho. O Seminário Internacional – História e Cultura do Vidro na Identidade 

de um Povo - que organizaremos no dia 28 de maio, na Escola Superior de Saúde, é o primeiro 

passo na concretização deste intento. Nesta perspetiva, a inscrição da História e Cultura do Vidro 

em Oliveira de Azeméis no Inventário Nacional do Património Imaterial e simultaneamente o 

início do processo de classificação como Património Cultural Imaterial da UNESCO, constituem 

dois projetos de grande dimensão com três objetivos essenciais: a) Reforçar a identidade da 

comunidade oliveirense com a história e cultura do vidro, na lógica de ter em conta as nossas 

raízes para melhor viver e compreender o presente e garantir a memória futura; b) Salvaguardar 

a nossa cultura do vidro como património cultural imaterial, na dimensão de memória e de saber-

fazer que importa partilhar e preservar no presente e para as gerações futuras; c) Através, 

sobretudo, das manifestações e equipamentos materiais deste património cultural, criar um forte 

produto atrativo para visitantes e turistas. O turismo é a primeira indústria mundial e nós temos 

aqui um caminho seguro para, de forma sustentada, tirar vantagens socioeconómicas dessa nova 

indústria. Assim, propõe-se, ao abrigo das alíneas e) do artigo 23.º e t) do artigo 33.º a Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro, que: 1. A Câmara Municipal delibere formalmente considerar 

prioritário e de relevância concelhia este projeto; 2. A presente proposta seja apresentada à 

Assembleia Municipal para idêntica posição; 3. Seja dado conhecimento às Juntas de Freguesia, 
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Escolas, Associações culturais e empresas com ligação ao vidro para que também possam tomar 

posição formal sobre este projeto.”===================================== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos. ============== 

======== “Senhora Presidente, o que nós pretendemos da Assembleia é que aprove 

formalmente esta consideração para classificação deste património cultural identitário como 

património cultural e imaterial da humanidade. É importante para o nosso Concelho. É um fator 

identitário para o nosso Concelho. E esta candidatura é reforçada se nós tivermos a anuência do 

órgão executivo e do órgão deliberativo. Tivemos essa aprovação no órgão executivo e é isso que 

pedimos agora à Assembleia Municipal.”================================= 

======== Aberto o período de inscrições, registaram-se os pedidos de inscrição de Domingos 

Oliveira e Bruno Costa. =========================================== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Deputado Domingos Oliveira, do PSD. ================================== 

======== “Bom dia. Na pessoa da Senhora Presidente da assembleia, considerem-se todos 

cumprimentados. Neste ponto, a bancada do PSD que deixar uma nota: é de louvar a candidatura 

da inscrição da História e Cultura do Vidro em Oliveira de Azeméis no inventário nacional do 

património imaterial e, com isto, o início do processo de classificação como Património Cultural 

Imaterial da UNESCO. É verdade que o vidro ou a história do vidro fazem parte da vida dos 

oliveirenses - arrisco dizer: de todos os oliveirenses. Pois, todos tem alguém que foi protagonista 

desta grandiosa história. Existe um suporte histórico muito forte, que permite fundamentar esta 

candidatura, com registos datados do Seculo XVI. O que permite ter todo este reconhecimento. 

Mas, na perspetiva da bancada do PSD, existe algo que nos preocupa e até nos leva a interrogar 

a questão temporal e cronológica desta candidatura. Por exemplo: Se alguém algum dia pretender 

conhecer esta história, estas ligações de Oliveira de Azeméis ao Vidro para poder ver peças que 

se faziam de forma artesanal - as pergunta que nós encontramos são: Onde poderá ir? O que vai 

fazer? E até - O que vai ver? Para tornar esta candidatura mais forte e com outro reconhecimento, 

deixamos uma pergunta: Não seria melhor a Autarquia começar por criar condições para que 

esta candidatura não passe de um reconhecimento abstrato, mas seja algo que venha a enriquecer 

o nome e a história de Oliveira de Azeméis? Não seria de antes de se fazer esta candidatura ter o 

centro de interpretação do vidro a trabalhar na sua plenitude e então depois submeter esta 

candidatura? A bancada do PSD vai votar a favor desta candidatura e, dizer que, estamos cá para 

dar o nosso contributo, para o que for necessário, para esta ser aprovada e termos este 

reconhecimento por parte da UNESCO. Obrigado.”=========================== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Deputado Bruno Costa, do PS.======================================= 

======== “Boa tarde. Cumprimento todos os presentes, na pessoa da Senhora Presidente e, 

cumprimento todos os fajonenses, na pessoa do Senhor Presidente de Junta da Freguesia de 

Fajões. Somos legado de um dos maiores patrimónios da história industrial e social de Oliveira 
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de Azeméis, o Vidro. Cumpre-nos, como fiéis depositários dessa indústria marcante que teve 

extrema importância na nossa história, no nosso crescimento económico e na afirmação do nome 

de Oliveira de Azeméis a nível nacional e internacional, manter esta memória viva. Muitos de nós 

recordarão visitas de estudo ao Centro Vidreiro, a esta nossa própria cultura, e o quanto o 

engenho vidreiro nos fascinava. Outros possuem peças de incalculável valor histórico, como 

resultado acabado dessa mestria. Mas, quase todos, através dos nossos avós, através dos nossos 

familiares, dos nossos pais, possuem a maior riqueza que podemos ter: a memória coletiva de 

uma sociedade que se moldou a moldar e a firmar o vidro. Todos os esforços que possamos fazer, 

para cuidar desse património, são poucos. Mesmo que a muitos pareçam demasiado. Porque 

estaremos a recuperar e a preservar uma parte da nossa história, e estaremos a transmitir e a 

fortalecer este legado de uma importante indústria, no panorama nacional, de trabalho e arte. 

Estes valores e estes sentires importa serem partilhados e importa serem projetados. E com essa 

projeção e esse fortalecimento, - Acredito: virá a reconstrução de memórias caídas, de estruturas 

e edifícios. Há muito percurso para fazer nesta empreitada: localizar e recuperar espólios; 

incentivar as doações e os legados; assegurar a exposição e a disponibilização pública deste 

património; assegura uma pedagogia que cultive a identidade; recuperar ou recriar tradições; de 

concluir investimentos iniciados mas, infelizmente, mal geridos e por isso em risco. Não podemos 

inverter o ciclo de declínio da indústria vidreira nem da nostalgia que possamos sentir. Mas 

podemos fazer crescer a importância que o Vidro teve no nosso Concelho como património 

cultural, herança industrial e capital de atração. Porque acreditamos este ser o caminho, 

votaremos favoravelmente esta proposta da inscrição da História e da Cultura do Vidro no 

inventário nacional do património imaterial e, simultaneamente, como património cultural e 

imaterial da UNESCO. É fundamental que todos nos possamos sentir parceiros deste caminho, 

senti-lo como desígnio coletivo e verdadeiramente nos mobilizarmos. Ganhará Oliveira de 

Azeméis. Obrigado.” ============================================= 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, para dar resposta às intervenções anteriores. ===== 

======== “Isto não é um reconhecimento abstrato, Senhor deputado Domingos Oliveira. Isto 

é um reconhecimento objetivo, a classificação é um reconhecimento objetivo. Obviamente que o 

Centro Interpretativo do Vidro, a própria fábrica da Quinta do Covo, o Sindicato (edifício) dos 

Operários Vidreiros são todos equipamentos importantes que ajudam a robustecer a nossa 

realidade e o nosso património histórico e industrial em torno desta indústria do Vidro. Mas 

aquilo que nós estamos a fazer é uma classificação a património imaterial. E sendo património 

imaterial, aquilo que nós estamos a procurar classificar é precisamente este legado histórico e 

este saber fazer, esta perceção pela comunidade da importância que o vidro teve, não só, no 

passado, mas também, no presente na nossa realidade industrial. Portanto, a recuperação destes 

equipamentos é importante, mas não nesta perspetiva da candidatura. A candidatura avança sem 

estes equipamentos porque é património imaterial e não património material. Centro 

Interpretativo do Vidro: Estamos a acabar de pagar os quinhentos mil euros que fomos obrigados 
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a devolver dos fundos comunitários que tínhamos recebido. E depois vamos procurar criar 

condições financeiras para tentar reabilitar o equipamento. Esta candidatura demora anos e não 

é prejudicada por não existir património material. É uma candidatura a património imaterial da 

UNESCO.” ================================================== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou o ponto doze à votação, 

tendo sido deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada.============== 

Ponto treze: Protocolo a celebrar com a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género 

(CIG) I/34937/2019 - Aprovação de minuta; =============================== 

======== Pela Câmara Municipal foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando: - O 

disposto nos artigos 9º e 13º da Constituição da República Portuguesa, de acordo com os quais 

constituem tarefas fundamentais do Estado Português promover a igualdade entre homens e 

mulheres e a igualdade de oportunidades independentemente da ascendência, sexo, raça, língua, 

território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, 

condição social ou orientação sexual; - As competências das Câmaras Municipais nesta matéria, 

designadamente nos termos da alínea q), do n.º 1, do art.º 33º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013 de 

12 de setembro, a de assegurar a integração da perspetiva de género em todos os domínios de 

ação do município, designadamente através da adoção de planos municipais para a igualdade; - 

O Protocolo de Cooperação entre a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, assinado 

a 25.10.2012, desenvolvendo o Município de Oliveira de Azeméis a partir de então uma atuação 

específica nesta área, estruturada em Planos de Ação, apostando na continuidade de uma 

intervenção cada vez mais efetiva no âmbito da Cidadania, Igualdade de Género, Não 

Discriminação e Responsabilidade Social, através da implementação e dinamização de dois 

Planos Municipais para a Igualdade e Responsabilidade Social de Oliveira de Azeméis, o primeiro 

com a vigência 2014 -2016 e o segundo 2017-2019, alinhados com os respetivos instrumentos de 

referência a nível nacional; - O reconhecimento público da atuação municipal, pela segunda vez 

consecutiva, a 24.10.2018, com a atribuição do Prémio “Viver em Igualdade”, uma distinção da 

Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, que reconhece os municípios que 

desenvolvem boas práticas na integração da dimensão da Igualdade de Género, Cidadania e Não 

Discriminação, quer na sua organização, quer nas atividades por si desenvolvidas e promovidas; 

- O convite dirigido aos Municípios que integram a Área Metropolitana do Porto, em reunião do 

Conselho Metropolitano de Vereadores/as da Ação Social, pela Comissão para a Cidadania e 

Igualdade de Género, para assinatura de um novo Protocolo, em 04/06/2019, tendo este por 

referência a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030 “Portugal 

+ Igual” (ENIND), aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º61/2018, de 21 de maio, 

iniciando um novo ciclo de políticas públicas, alinhado com a Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável; - A importância deste instrumento como suporte orientador e de 

apoio ao planeamento estratégico da intervenção nesta área, nomeadamente ao nível da conceção 

e estruturação do nosso III Plano Municipal, a delinear, para ter início em 2020, dando 

continuidade e apostando, assim, num trabalho sistemático e profícuo que contribua para a 
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concretização dos objetivos da Estratégia. Propõe-se: - A aprovação da minuta do referido 

Protocolo, (documento esse que fica arquivado em pasta anexa ao livro de atas), a celebrar com 

a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, em conformidade com a alínea q), do nº1, 

do artigo 33º do Anexo I, da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro; - Que se remeta à Assembleia 

Municipal para aprovação/ratificação, ao abrigo do artigo 25º do diploma citado.” ======== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos. ============== 

======== “Isto tem a ver com um protocolo que tem por referência a estratégia nacional para 

a igualdade de género e não discriminação 2018/2030 e, portanto, nós estamos a submeter à vossa 

consideração a autorização para a celebração deste protocolo.” =================== 

======== Aberto o período de inscrições, não se registaram pedidos de inscrição.======= 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou o ponto treze à votação, 

tendo sido deliberado por unanimidade autorizar a celebração do protocolo de colaboração com 

a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. ========================= 

======== Ponto catorze: Regulamento Municipal do Cartão Municipal Sénior (CMS) 

I/37870/2019 - Aprovação;========================================= 

======== Pela Câmara Municipal foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando: - que 

a Câmara Municipal, em reunião de 21.02.2019, deliberou dar início ao procedimento de 

atualização do Regulamento Municipal do Cartão Municipal Sénior; - que em reunião de 

21.03.2019, a Câmara Municipal aprovou o projeto de atualização do Regulamento; - que foi 

promovida a consulta pública, conforme Aviso n.º 6617/2019, Diário da República, 2.ª série - N.º 

71 - 10 de abril de 2019 e através de publicitação na pasta de documentos on-line | página 

eletrónica do município “Regulamentos Municipais em discussão Pública”, para os devidos 

efeitos legais; - que não houve constituição de interessados nem quaisquer contributos ao projeto 

de regulamento apresentado; - que compete à Câmara Municipal elaborar e submeter à 

Assembleia Municipal os projetos de regulamento externos do município bem como aprovar os 

regulamentos internos (art.º 33.º n.º 1 alínea k) do anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro 

e posteriores alterações); - e que compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara, 

aprovar as posturas e os regulamentos com eficácia externa do município (art.º 25.º n.º 1 alínea 

g) do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e posteriores alterações). Propõe-se: 1. A 

aprovação pela Câmara Municipal do “Regulamento Municipal do Cartão Municipal Sénior” 

(documento esse que fica arquivado em pasta anexa ao livro de atas), nos termos e para os efeitos 

do art.º 33.º n.º 1 alínea k) do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e posteriores 

alterações; 2. A remessa do mesmo para aprovação pela Assembleia Municipal nos termos e para 

os efeitos do art.º 25.º n.º 1 alínea g) do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e posteriores 

alterações; 3. Após aprovação da Assembleia Municipal, a remessa do Regulamento para 

publicação em Diário da República, nos termos e para os efeitos do art.º 139.º do Código do 

Procedimento Administrativo (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro).” ===== 
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======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos. ============== 

======== “Isto foi uma alteração do Regulamento no sentido de considerarmos o IAS 

(Indexante dos Apoios Sociais) como indexante da avaliação socioeconómica dos seniores. 

Portanto, não houve contributos. Estamos em condições de aprovar o Regulamento com essa 

alteração de inclusão do IAS.” ======================================= 

======== Aberto o período de inscrições, não se registaram pedidos de inscrição.======= 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou o ponto catorze à votação, 

tendo sido deliberado por unanimidade aprovar o Regulamento Municipal do Cartão Municipal 

Sénior. ===================================================== 

======== Ponto quinze: Cooperativa Elétrica de Loureiro, CRL - Reconhecimento de 

interesse público, no âmbito do D.L. n.º 73/2009, de 31/03 - Pedido de Informação Prévia 

(I/38036/2019) - Aprovação; ======================================== 

======== Pela Câmara Municipal foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando: - O 

pedido de reconhecimento público municipal para a instalação do futuro Parque de Painéis 

Fotovoltaicos, na freguesia de Loureiro, por parte da Cooperativa Elétrica de Loureiro, CRL. - 

CEL, com vista à formalização de um pedido de autorização de ocupação de solo em RAN junto 

da ERRAN, - (PI/6011/2018 - processo relacionado); - A memória descritiva fundamentada do 

especial interesse social e económico do projeto de investimento apresentada pela Cooperativa 

Elétrica de Loureiro, CRL. - CEL (E/11107/2019); - O parecer técnico registado sob o 

I/38034/2019 que enquadra e fundamenta o pedido de reconhecimento (Doc. Relacionado à 

presente proposta); Considerando, ainda: - Que, no âmbito das suas atribuições, compete à 

Câmara Municipal, no que respeita ao planeamento e desenvolvimento económico, promover e 

apoiar projetos de investimento com impacto positivo no e para o Município, reconhecendo-os, 

por isso, como Projetos de Interesse Municipal. Propõe-se: - que seja aprovado pelo Executivo 

Municipal remeter à Assembleia Municipal para deliberação, o pedido de reconhecimento do 

interesse público municipal do projeto de instalação de um Parque de Painéis Fotovoltaicos da 

Cooperativa Elétrica de Loureiro, CRL. - CEL.” ============================ 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos.============== 

======== “A Cooperativa Elétrica de Loureiro é uma empresa que, assegura a rede elétrica 

de Loureiro, pretende instalar um parque de painéis fotovoltaicos de 108 KVA, em 2517 m2. O 

terreno está localizado em RAN (Reserva Agrícola Nacional). A RAN obriga a determinada 

largura de vias de acesso e, portanto, não cumprindo essa particularidade nós submetemos à 

consideração da assembleia Municipal o reconhecimento de interesse público municipal deste 

projeto da Cooperativa Elétrica de Loureiro. Sendo certo que estamos a falar de uma forma de 

energia limpa, verde, amiga do ambiente. E, portanto, cabe à assembleia decidir este 

reconhecimento de interesse público municipal.” ============================ 
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======== Aberto o período de inscrições, registaram-se os pedidos de inscrição de Jorge 

Pereira. ==================================================== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Deputado Jorge Pereira, do CDS/PP.=================================== 

======== “Só para deixar uma nota: O CDS/PP quer aqui registar publicamente o 

reconhecimento à Cooperativa Elétrica de Loureiro pela iniciativa deste projeto, que demonstra 

de facto consciencialização desta cooperativa, no sentido de estar a apostar em energias limpas 

que, para além de ser uma mais-valia para o ambiente, também economicamente será mais 

saudável para a cooperativa. Era só para registar aqui e enaltecer esta iniciativa.” ======== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou o ponto quinze à votação, 

tendo sido deliberado por unanimidade aprovar o reconhecimento de interesse público 

municipal do projeto de instalação de um Parque de Painéis Fotovoltaicos apresentado pela 

Cooperativa Elétrica de Loureiro, C.R.L. =============================== 

======== Ponto dezasseis: Correção dos documentos anexos à proposta de deliberação 

(I/27767/2019) da abertura de procedimento, por hasta pública, para concessão de direito de 

ocupação do espaço público com estruturas de painéis publicitários no Largo Luís de Camões 

e Rua Eng.º Arantes de Oliveira, em Oliveira de Azeméis e Rua do Mosteiro e lugar das Mangas 

- Zona Industrial de Cucujães, em Cucujães, (I/38044/2019) - Aprovação; ============= 

======== Pela Câmara Municipal foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando que 

na proposta acima identificada, foi deliberado remeter para aprovação da Assembleia Municipal 

o procedimento de hasta pública, verificou-se a necessidade de alterar as datas que se 

encontravam definidas nos documentos em anexo à proposta pelo que, se submete novamente a 

aprovação, os documentos atualizados e que se encontram anexos à presente proposta 

(documentos esses que ficam arquivados em pasta anexa ao livro de atas) ” ============ 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos. ============== 

======== “Muito obrigada, Senhora Presidente. Não é Rua das Mangas, é Rua do Mosteiro 

no Lugar das Mangas. Portanto, pedia-vos que considerassem essa correção. Estamos a fazer 

uma retificação, àquilo que tínhamos aprovado, por uma questão de datas. Aquilo que se pretende 

é instalar outdoors como mobiliário urbano nestes dois locais assinalados. E outdoors com 

caraterísticas diferentes destes outdoors que nós vemos, que são: uns ferros inestéticos. Um destes 

locais é a Rotunda do Rainha. E, portanto, gostaríamos que os outdoors fossem uma solução de 

mobiliário urbano, de qualidade urbana. E, portanto, é essa hasta pública que nós estamos a 

fazer. Mas esta alteração visa acomodar uma questão de datas no processo que não podia ter as 

datas que estavam definidas.”======================================== 

======== Aberto o período de inscrições, não se registaram pedidos de inscrição.======= 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou o ponto dezasseis à 

votação, tendo sido deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada.========= 
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======== Ponto dezassete: Proposta de delimitação da Área da Reabilitação Urbana do 

Pinheiro da Bemposta e respetiva Operação de Reabilitação Urbana (I/33249/2019) - 

Aprovação; ================================================== 

======== Pela Câmara Municipal foi apresentada a seguinte proposta: ““Considerando: 1. 

O Regime Jurídico de Reabilitação Urbana (RJRU) estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, 

de 23 de outubro e republicado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, determina no artigo 7º, que 

a reabilitação urbana é promovida pelos municípios através da delimitação de áreas de 

reabilitação urbana e respetiva operação de reabilitação urbana; 2. A política municipal 

defendida para a reabilitação urbana, expressa, no “Plano Municipal para a Reabilitação 

Urbana de Oliveira de Azeméis (2013-2028; I/84641/2013); 3. Que a delimitação de uma área de 

reabilitação urbana apresenta vantagens para todos os agentes intervenientes do território, e que 

urge requalificar o núcleo histórico da Bemposta, o núcleo das Vendas, do Cruzeiro e do Passal, 

assim como proteger e valorizar o património cultural, aí presente; Propõe-se: A Câmara 

Municipal deliberar sobre a aceitação da proposta de delimitação da Área de Reabilitação 

Urbana (ARU) do Pinheiro da Bemposta (I/33253/2019), e sobre a respetiva Operação de 

Reabilitação Urbana (ORU) Simples, por instrumento próprio (I/33259/2019); O envio para 

aprovação em simultâneo da ARU e da ORU por parte da Assembleia Municipal.”========= 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos. ============== 

======== “Não vale a pena dizer-vos aqui o que é a Bemposta e a importância deste 

património arquitetónico riquíssimo que importa preservar. Este é um instrumento que potencia 

essa preservação. E é a criação desta Área de Reabilitação Urbana e do instrumento que nos 

permite fazer essa reabilitação, o ORU (Operação Reabilitação Urbana). E estamos a submeter 

à vossa consideração a aprovação desta ARU (Área de Reabilitação Urbana) que vai, também, 

naturalmente, ao encontro das pretensões da Senhora Presidente da União das Freguesias do 

Pinheiro da Bemposta.”=========================================== 

======== Aberto o período de inscrições, registaram-se os pedidos de inscrição de 

Constantino Oliveira. ============================================ 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Senhor Constantino Oliveira - Vogal da Junta de Freguesia da União de Freguesias do Pinheiro 

da Bemposta, Palmaz e Travanca. ===================================== 

======== “Muito boa tarde, a todos. Sintam-se cumprimentados na pessoa da Senhora 

Presidente da Assembleia Municipal - Dr.ª Helena Santos; E um especial cumprimento ao Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Fajões. Na Assembleia de 23 de fevereiro, a Senhora 

Presidente da Junta de Freguesia, Susana Mortágua, fez uma intervenção reivindicando a ARU 

(Área de Reabilitação Urbana) para Pinheiro da Bemposta. O executivo da Junta da União de 

Freguesias do Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmaz vem desta forma dar os parabéns ao 

executivo municipal por ter acolhido a nossa proposta e a nossa preocupação e vem agradecer a 

rapidez com que está a ser implementada a ARU para Pinheiro da Bemposta e também pelo facto 
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de nos ter envolvido neste processo. Parabéns também aos técnicos que elaboraram um 

documento muito bem estruturado e claro nos objetivos. A classificação desta nova área de 

reabilitação urbana é um incentivo importante para os investidores privados, permitindo o acesso 

a benefícios fiscais relevantes, tais como: aplicação de taxa reduzida de 6% para empreitadas, 

isenção de IRS, redução ou isenção de IMI, isenção de IMT, benefícios no IRS, isenção no IRC e 

benefícios nas taxas municipais. Seria importante agora que estes incentivos fossem 

acompanhados por investimento público municipal que desse maior força à reconversão e 

revitalização desta área, que tem um potencial histórico e cultural inigualável no Concelho. 

Estamos disponíveis para em parceria com a Câmara Municipal continuar a trilhar este caminho 

que é de extrema importância para a história da nossa terra. Muito obrigada.” ========== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou o ponto dezassete à 

votação, tendo sido deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada de delimitação 

da Área da Reabilitação Urbana do Pinheiro da Bemposta e respetiva Operação de Reabilitação 

Urbana. ==================================================== 

======== Ponto dezoito: Pedido de lugar para cargas e descargas - Rua Dr. Manuel Arriaga, 

Oliveira de Azeméis (I/30433/2019) - Aprovação;============================ 

======== 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. 33.º, n.º 1, alínea ee); - Que, bem assim, também lhe compete “Deliberar 

sobre o estacionamento de veículos nas vias públicas e demais lugares públicos,” (art. 33.º, n.º1, 

alínea rr); - Que, na alínea a) do número 1, do artigo 4.º, do Regulamento sobre Estacionamento 

e Paragem de Veículos no Concelho de Oliveira de Azeméis, a Câmara Municipal pode definir 

locais para cargas e descargas de mercadorias. - O pedido de Elsa Maria Pinheiro, proprietária 

de uma das empresas sediadas nessa rua; - E o abuso de estacionamento frente à entrada da 

garagem do Edifício Camões. Propõe-se: a. Que seja aprovada a colocação da sinalização 

horizontal M14a - Paragem e Estacionamento para Cargas e Descargas, na Rua Dr. Manuel 

Arriaga, em Oliveira de Azeméis, no local marcado na planta anexa. b. Que seja aprovada a 

colocação da sinalização horizontal M12 - Linha contínua amarela junto do limite da faixa de 

rodagem, na Rua Dr. Manuel Arriaga, em Oliveira de Azeméis, frente à entrada do Edifício 

Camões no espaço total entre os dois lugares de estacionamento existentes. 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. Submeta-se à Assembleia Municipal para os devidos 

efeitos.” ==================================================== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos. ============== 

======== “É uma rua que não tem nenhum local para cargas e descargas e é a criação desse 

lugar para facilitar essa tarefa ao comércio que existe na rua.”==================== 
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======== Aberto o período de inscrições, não se registaram pedidos de inscrição.======= 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou o ponto dezoito à votação, 

tendo sido deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada. ============== 

======== Ponto dezanove: Sinais de trânsito para várias ruas - Cucujães (I/27378/2019) - 

Aprovação; ================================================== 

======== 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. 33.º, n.º 1, alínea ee); - Que bem assim, também lhe compete “Administrar 

o domínio público municipal “, (art. 33.º, n.º1, alínea qq); - Evitar acidentes com a colocação de 

sinalização que se encontra em falta em algumas ruas; - Os pedidos registados nos E/1973/2018 

e E/2095/2019 da Junta de Freguesia de Cucujães que pede estes sinais em falta. Propõe-se: a. 

Que seja aprovada a colocação de um sinal C1 - Sentido Proibido, com a inscrição “a 10m” - na 

Rua da Margonça, no entroncamento com a Rua Joaquim José António de Carvalho; b. Que seja 

aprovada a colocação de três sinais B2 - Paragem obrigatória em cruzamentos ou 

entroncamentos: - 1 na Rua D. Mauro da Silva (Monte), no cruzamento com o Largo dos Leões 

(R. Domingos José Soares da Silva), - 2 na Rua Ferreira de Castro, no entroncamento com a Rua 

Prof. Dr. António Joaquim Ferreira da Silva e no entroncamento com a Rua Clube Desportivo de 

Cucujães; c. Que seja aprovada a colocação de dois sinais B1 - Cedência de passagem: - 1 na 

Rua Padre José Manuel Soares Albergaria, no entroncamento com a Rua Dom Crisóstomo de 

Aguiar, - 1 na Rua Irmãs de São Vicente de Paulo, no entroncamento com a Rua Condessa de 

Penha Longa; d. Que seja aprovada a colocação de quatro sinais C3b - Trânsito proibido a 

veículos pesados e uma placa adicional (mod. 1) “a 500 m”: - 1 na Rua da Boa Nova, no 

entroncamento com a Rua Prof. Dr. António Joaquim Ferreira da Silva, - 1 no Largo de Santa 

Luzia (do lado da Rua Manuel Alves Soares), no entroncamento com a Rua da Misericórdia de 

Cucujães, - 1 na Rua Clube Desportivo de Cucujães, junto ao pavilhão desportivo (sentido norte 

- sul), - 1 na Rua Abade João Domingos Arêde, no entroncamento com a Rua do Mosteiro, 

contendo a placa adicional “a 500 m”; e. Que seja aprovada a colocação de vinte sinais C3d - 

Trânsito Proibido a Automóveis de Mercadorias de Peso Total Superior a 3,5 Ton.: - 2 na Rua 

Via Militar Romana, no entroncamento com a Rua Conde de Penha Longa e junto à empresa 

António de Jesus Mesquita (sentido sul - norte), - 1 na Rua Dom Afonso III, no cruzamento com a 

Rua do Município, - 2 na Rua Padre António Rocha, no entroncamento com a Rua Manuel 

Ferreira da Silva Brandão e no entroncamento com a Rua FIAC, - 1 na Rua Arcílio Brandão 

Azevedo, no cruzamento com a Rua Manuel Tavares “Melro”, - 1 na Rua Pedro Hispano (Papa 

João XXI), no entroncamento com a Rua Joaquim José António da Silva Carvalho, - 1 na Rua da 

Pica, no entroncamento com a Rua José Maria Castro Lopes Júnior, - 1 no início da Rua do 

Buraco (sentido sul - norte), - 2 na Rua Prof. Emídia Assunção Gomes Silva, no cruzamento com 

a Rua Visconde de Carregoso e no cruzamento com a Rua do Município, - 1 na Rua Faria de 

Cima, no cruzamento com a Rua Irmão de S. Vicente de Paulo, - 2 na Rua António Soares da 
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Silva, no entroncamento com a Rua José Maria Castro Lopes Júnior e no entroncamento com a 

Rua José Maria da Silva, - 1 na Rua das Cavadas, a seguir ao entroncamento com a Rua Casas 

do Cercal (sentido poente - nascente), - 2 na Rua de Cabo Verde, no entroncamento com a Rua 

Joaquim José António da Silva Carvalho e no entroncamento com a Rua Manuel Tavares 

“Melro”, - 1 na Rua da Margonça, no cruzamento com a Rua do Merouço, - 2 na Rua José Maria 

da Silva, no entroncamento com a Manuel Tavares “Melro” e no entroncamento com a Rua dos 

Açores; f. Que seja aprovada a colocação de um sinal C8 - Trânsito Proibido a Veículos de 

Largura Superior a 2 m - na Rua da Margonça, no cruzamento com a Rua do Merouço; g. Que 

seja aprovada a colocação do sinal D1c - Sentido Obrigatório, no início da Rua da Margonça, no 

cruzamento com a Rua do Merouço; h. Que seja aprovada a colocação de dois sinais I8 - 

Aproximação de Travessia de Crianças, na Rua Prof. Dr. António Joaquim Ferreira da Silva, no 

entroncamento com a Rua Sociedade Columbófila de Cucujães e no entroncamento com a Av. 

João Pinto Bessa; i. Que seja aprovada a colocação de dezasseis sinais H4 - Via Pública sem 

Saída: - 1 na Rua Prudêncio de Bessa, no entroncamento com a Rua de Rio de Ossos, - 1 na Rua 

Marco Geodésico, no entroncamento com a Rua da Boa Vista, - 1 na Rua Manuel Jesus Resende, 

no entroncamento com a Rua José Manta, - 1 no Beco Condessa de Penha Longa, no 

entroncamento com a Rua Condessa de Penha Longa, - 1 na Rua do Hospital de Cucujães, no 

entroncamento com a Rua Condessa de Penha Longa, - 1 na Rua dos Sapateiros, no 

entroncamento com a Rua Condessa de Penha Longa, - 1 na Rua Pioneiros da Arte, no 

entroncamento com a Rua Condessa de Penha Longa, - 1 na Rua D. António da Costa, no 

entroncamento com a Rua do Mosteiro, - 1 na Travessa da Fonte das Manguelas, no 

entroncamento com a Rua das Manguelas, - 1 na Rua do Progresso, no entroncamento com a 

Travessa do Progresso, - 1 na Rua Prof. Abel Godinho, no entroncamento com a Rua Maestro 

António Pinho Godinho, - 1 na Rua dos Moleiros, no entroncamento com a Rua do Ferral, - 1 no 

Beco Prof. Emídia Assunção Gomes da Silva, no entroncamento com a Rua Prof. Emídia Assunção 

Gomes da Silva, - 1 na Travessa da Sr.ª Mestra, no entroncamento com a Rua do Ferral, - 1 na 

Travessa Manuel Alves Soares, no entroncamento com a Rua Manuel Alves Soares, - 1 na Rua 

Manuel de Jesus Resende, no entroncamento com a Rua José Manta. 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. Submeta-se à Assembleia Municipal para os devidos 

efeitos.” ==================================================== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos. ============== 

======== “É a colocação de um conjunto de sinais solicitados pela Junta de Freguesia de 

Cucujães, depois de ter feito a sua aprovação em Assembleia de Freguesia. Os nossos serviços 

procederam a uma ou outra alteração que acharam que não estava correta. E, portanto, estamos 

em condições de aprovar, se for esse o entendimento.” ========================= 

======== Aberto o período de inscrições, não se registaram pedidos de inscrição.======= 
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======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou o ponto dezanove à 

votação, tendo sido deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada.========= 

======== Ponto vinte: Concurso Público Internacional “Prestação de Serviços de 

Fornecimento de Energia Elétrica no Mercado Liberalizado” - Proc.º 57/2019 (I/38192/2019) - 

Aprovação; ================================================== 

======== Pela Câmara Municipal foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando: 1.º 

Que se torna necessário proceder à contratação de serviços para “Fornecimento de Energia 

Elétrica (iluminação pública e instalações municipais) ”, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, 

nos termos da solicitação apresentada através da RQI n.º 2307/19 (I/37989/2019), conjugada com 

a Informação Interna com a referência I/38020/2019, emitida pelo serviço requisitante; 2.º Que o 

valor estimado (Preço Base apresentado pela unidade orgânica requisitante) para celebração do 

referido contrato é de EUR 4.288.219,41 (quatro milhões, duzentos e oitenta e oito mil, duzentos 

e dezanove euros e quarenta e um cêntimos), para um período de vigência de 36 (trinta e seis) 

meses, sendo a verba distribuída do seguinte modo: a) ano de 2019 - prevê-se uma verba de EUR 

357.351,61 (trezentos e cinquenta e sete mil, trezentos e cinquenta e um euros e sessenta e um 

cêntimos); b) ano de 2020 - prevê-se uma verba de EUR 1.429.406,44 (um milhão, quatrocentos 

e vinte e nove mil, quatrocentos e seis euros e quarenta e quatro cêntimos); c) ano de 2021 - prevê-

se uma verba de EUR 1.429.406,44 (um milhão, quatrocentos e vinte e nove mil, quatrocentos e 

seis euros e quarenta e quatro cêntimos); d) ano de 2022 - prevê-se uma verba de EUR 

1.072.054,92 (um milhão e setenta e dois mil, cinquenta e quatro euros e noventa e dois cêntimos). 

A todos valores mencionados acresce o IVA à taxa legal em vigor. 3.º O valor referente ao ano 

2019 encontra-se cabimentado nas rubricas 02022510 e 02020101, pela Proposta de Cabimento 

n.º 1063/19, possuindo os registos de enquadramento financeiro n.ºs 1843, 1844, 1845 e 1846/19; 

4.º Que se trata de um encargo orçamental em mais de um ano económico, que não resulta, nos 

termos da alínea a), do n.º 1, do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de junho, de planos 

ou programas plurianuais aprovados, que não ultrapassa o prazo de execução de três anos, mas 

cujo valor excede o limite previsto na alínea b), do n.º 1, do artigo 22.º do referido diploma legal, 

de EUR 99.759,58 (noventa e nove mil, setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e oito 

cêntimos), no ano seguinte ao da sua contração; 5.º Que, nos termos da alínea a), n.º 6, do artigo 

60.º, da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro (LOE 2019), por remissão da al. a) do n.º 2 do art.º 

63.º do mesmo diploma, verifica-se à aquisição de serviços em causa não é aplicável o disposto 

no n.º 1, do art.º 63.º da LOE, por tratar-se de serviços essenciais (“serviços de fornecimento de 

energia elétrica”), nos termos da alínea b), do n.º 2, do artigo 1.º, da Lei n.º 23/96, de 26 de julho 

com a redação dada pela Lei n.º 12/2008, de 26 de fevereiro e demais alterações); 6.º Que, nos 

termos da regra geral de escolha do procedimento (prevista no artigo 18.º do C.C.P.) e do valor 

máximo do benefício económico que pode ser obtido pelo adjudicatário com a execução do 

contrato a celebrar, de acordo com os limites ao valor do contrato constantes na alínea a), do 

número 1, do artigo 20.º do CCP, propõe-se a adoção de um concurso público com publicidade 

internacional. Deste modo, propõe-se ao Órgão Executivo: 1) Que aprove a RQI n.º 2307/2019, 
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para as quantidades e valores estimados pelo serviço requisitante; 2) A divisão do procedimento 

em 2 lotes: Lote 1 correspondente ao “Fornecimento de Energia Elétrica para Área de Concessão 

da EDP Distribuição” e Lote 2 ao “Fornecimento de Energia Elétrica para área de Concessão 

da Cooperativa Elétrica de Loureiro”, estando subjacente a esta divisão as duas concessões 

existentes no Município, com especificidades distintas; 3) Que, em cumprimento do estipulado no 

n.º 1, do art.º 67.º do C.C.P., sejam nomeados os elementos constitutivos do júri, sendo proposto, 

para o efeito, as seguintes pessoas: Presidente - Diretor de Departamento Municipal de Obras, 

Manutenção, Transportes e Energia, ANTÓNIO PEDRO RIBEIRO VALENTE CASTANHEIRA; 

1.ª Vogal – Técnica Superior, ELSA SUSANA DA COSTA FÉLIX; 2.ª Vogal – Técnica Superior, 

MARIA DE FÁTIMA LOUREIRO FERREIRA SILVA; 1.º Suplente – Chefe de Divisão, ABÍLIO 

MANUEL RIBEIRO DA SILVA; 2.ª Suplente – Técnica Superior, SUSANA CRISTINA DA ROCHA 

CRUZ; 3.ª Suplente - Assistente Técnica, SALOMÉ ALEXANDRA MELO NETO. 4) Que seja 

delegada a competência para a realização de todas as formalidades procedimentais, no júri do 

concurso, em respeito pelo estipulado no art.º 109.º do CCP, com exceção, de acordo com o 

previsto no n.º 2 do art.º 69.º do C.C.P, da competência para a retificação das peças do 

procedimento, a decisão sobre erros ou omissões identificados pelos interessados e a decisão de 

adjudicação. 5) Que seja designada, nos termos previstos no n.º 1, do artigo 290.º-A do C.C.P., 

como gestora do contrato a Técnica Superior - Maria Fátima Silva. 6) Que aprove as respetivas 

peças procedimentais: Programa do Concurso, Caderno de Encargos e Anúncio; 7) Que autorize 

o envio de anúncio para publicação no Diário da República e Jornal Oficial da União Europeia 

(JOUE); 8) Que determine que se proceda à dispensa da realização do leilão eletrónico. Por 

tratar-se de um compromisso plurianual, propõe-se ainda que o Órgão Executivo submeta à 

autorização do Órgão Deliberativo: - o compromisso plurianual, de acordo com os valores 

indicados supra, nos termos da alínea c), do n.º 1, do artigo 6.º, conjugada com a alínea b), do 

artigo 3.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e posteriores alterações, podendo ocorrer 

variações de acréscimo e/ou de redução aos valores referidos em função do inicio da vigência do 

procedimento, o que implicará os ajustamentos respetivos na repartição de encargos no primeiro 

e último ano de vigência do contrato, sem que ultrapasse o limite total máximo previsto do encargo 

plurianual global; - a repartição de encargos orçamentais em mais do que um ano económico, de 

acordo com os valores estimados acima indicados, nos termos do previsto no n.º 1, conjugado 

com o seu n.º 6, do artigo 22.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de junho, podendo ocorrer 

variações de acréscimo e/ou de redução aos valores referidos em função do inicio da vigência do 

procedimento, o que implicará os ajustamentos respetivos na repartição de encargos no primeiro 

e último ano de vigência do contrato, sem que ultrapasse o limite total máximo previsto do encargo 

plurianual global.” ============================================= 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos. ============= 

======== “Estamos a submeter ao mercado este concurso público internacional para a 

prestação de serviços de energia elétrica. Vamos fazer dois lotes, precisamente para permitir que 
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a Cooperativa elétrica de Loureiro possa concorrer, aos dois lotes, naturalmente, ao lote onde 

atualmente já opera. Estamos a falar de um concurso para 36 meses e o valor de 4.288.219.41€. 

E aquilo que se pretende com este concurso público, é gerar alguma poupança naquilo que são 

os nossos encargos financeiros com a energia elétrica. Isto é um compromisso plurianual, 

portanto há uma repartição destes encargos por vários anos económicos e estamos a submeter à 

vossa consideração a aprovação desta repartição.” =========================== 

======== Aberto o período de inscrições, não se registaram pedidos de inscrição.======= 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou o ponto vinte à votação, 

tendo sido deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada autorizando o 

compromisso plurianual, bem como a repartição dos encargos em mais do que um ano 

económico. ================================================== 

======== Ponto vinte e um: Prestação de Serviço de Transportes Escolares em Carreiras 

Públicas para o ano letivo de 2019/2020 - Proc.º 58/2019 - Repartição de encargos em mais do 

que um ano económico (I/38189/2019) - Autorização; ========================= 

======== Pela Câmara Municipal foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando: - Que 

tendo por base a RQI n.º 2282, se torna necessário assegurar a prestação de serviços de 

transportes escolares em carreiras públicas, para o ano letivo 2019/2020; - Que, nos termos das 

alíneas c) e d), do n.º 2, do artigo 23º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e posteriores 

alterações, os municípios dispõem de atribuições nos domínios dos transportes e comunicações, 

bem como na educação; - Que, nos termos da alínea gg), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro e posteriores alterações, bem como nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 

299/84 de 5 de setembro e posteriores alterações, compete à Câmara Municipal assegurar, 

organizar e gerir os transportes escolares; - Que, nos termos do artigo 4º, do Decreto-Lei n.º 

299/84, de 5 de setembro e posteriores alterações, em cada município deverá ser organizado um 

plano de transporte escolar, conjugando e complementando a rede de transportes públicos e os 

planos de transportes aprovados para a região, de acordo com a procura efetivamente verificada 

em cada ano letivo; - Que nos termos da Lei n.º 52/2015 de 9 de junho, foi celebrado, a 1 de abril 

de 2016, um “Contrato interadministrativo de delegação de competências” (aprovado pelo 

Órgãos Executivo e Deliberativo, a 19 e 26 de novembro de 2015, respetivamente), no qual o 

Município de Oliveira de Azeméis delega na Área Metropolitana do Porto (AMP) as competências 

relacionadas com o sistema de mobilidade e serviço público de transporte de passageiros; - Que 

ainda não se encontra lançado pela AMP o procedimento que visa assegurar a referida 

necessidade; - Que compete à AMP indicar os operadores autorizados nos percursos objeto do 

presente procedimento, nos termos do previsto referido contrato interadministrativo de delegação 

de competências. - Que o plano de transporte escolar já se encontra organizado e será, em 

simultâneo com a presente proposta, submetido à aprovação (Proposta de Deliberação n.º 

I/37334/2019); - Que, nos termos do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro e 

posteriores alterações, os cartões para os passes escolares serão requisitados anualmente às 

empresas transportadoras, pela Câmara Municipal; - Que o valor global estimado (preço base 
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apresentado pela unidade orgânica requisitante) para a celebração do referido contrato é de EUR 

374.719,34 (trezentos e setenta e quatro mil, setecentos e dezanove euros e trinta e quatro 

cêntimos), prevendo-se que a verba seja distribuída do seguinte modo: para o ano de 2019 

(setembro a dezembro) prevê-se uma verba de EUR 149.887,74 (cento e quarenta e nove mil, 

oitocentos e oitenta e sete euros e setenta e quatro cêntimos) e para o ano 2020 (janeiro a junho) 

prevê-se uma verba de EUR 224.831,60 (duzentos e vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e um 

euros e sessenta cêntimos). A todos estes valores acresce o IVA à taxa legal em vigor; - O valor 

referente ao ano 2019 encontra-se cabimentado na rubrica 02021001, pela Proposta de 

Cabimento n.º 1062 e Registo de Enquadramento Financeiro n.º 1799. - Que a autorização prévia 

para este compromisso plurianual encontra-se assegurada e conferida em Assembleia Municipal 

de 24 de novembro de 2018, nos termos e para os efeitos estatuídos no artigo 12º, do Decreto-Lei 

n.º 127/2012, de 21 de junho e posteriores alterações, aquando da aprovação dos Documentos 

Previsionais - Orçamento e Grandes Opções do Plano (GOP) para 2019, encontrando-se previsto 

no Plano de Atividades mais Relevantes 2019, na rubrica 020210 – Transportes, cujo valor 

máximo para 2019 é de EUR 440.900,00 e para 2020 é de EUR 450.000,00. - Que se trata de um 

encargo orçamental em mais de um ano económico, que não resulta, nos termos da alínea a), do 

n.º 1, do artigo 22º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de junho, de planos ou programas plurianuais 

aprovados, que não ultrapassa o prazo de execução de três anos, mas cujo valor excede o limite 

previsto na alínea b), do n.º 1, do artigo 22º, do referido diploma legal, de EUR 99.759,58 (noventa 

e nove mil, setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos), no ano seguinte ao 

da sua contração. - Que nos termos da regra geral de escolha do procedimento (prevista no artigo 

18.º do CCP) e do valor máximo do benefício económico que pode ser obtido pelo adjudicatário 

com a execução do contrato a celebrar, de acordo com os limites ao valor do contrato constantes 

na subalínea iii), da alínea e), do número 1, do artigo 24º, do CCP, propõe-se a adoção de um 

ajuste direto em regime geral, por não se considerar necessário e exigível o recurso a 

procedimento mais complexo, em respeito pelo princípio da proporcionalidade, da economia e da 

eficiência processual. Perante o exposto, propõe-se que o Órgão Executivo submeta à autorização 

do Órgão Deliberativo a repartição de encargos orçamentais em mais do que um ano económico, 

de acordo com os valores estimados referenciados, nos termos do previsto no n.º 1, conjugado 

com o seu n.º 6, do artigo 22.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de junho.” ============== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos. ============== 

======== “É precisamente isso. É pedir a vossa autorização para fazer a repartição dos 

valores que temos que pagar por mais do que um ano económico.” ================== 

======== Aberto o período de inscrições, não se registaram pedidos de inscrição. ======= 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou o ponto vinte e um à 

votação, tendo sido deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada autorizando a 

repartição dos encargos orçamentais em mais do que um ano económico. ============= 
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======== Ponto vinte e dois: Protocolo de Acesso à Base de Dados do Registo de Veículos - 

Aprovação de minuta; ============================================ 

======== Pela Câmara Municipal foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando: - Que 

compete à Câmara Municipal a fiscalização do cumprimento das normas de estacionamento de 

veículos e de circulação rodoviária, incluindo a participação de acidentes de viação, na área 

territorial do Município de Oliveira de Azeméis, nos termos do artigo 5.º, n.º 1, alínea d) e n.º 3, 

alínea a) do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro; - As atribuições do Instituto de Gestão 

Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P. (IGFEJ I.P.), constantes do artigo 3.º, n.º 2, alínea m) 

do Decreto-Lei n.º 164/2012, de 31 de julho; - A necessidade do serviço e a informação da Chefe 

da Unidade Municipal de Assuntos Jurídicos e de Contencioso foi previsto os valores estimados 

de: € 2.380,00 (Dois mil, trezentos e oitenta euros) para o ano de 2019 e € 2.760,00 (Dois mil, 

setecentos e sessenta euros) para o ano de 2020, conforme consta dos EPEF 1791/2019 e 57/2020, 

relativos aos acessos à base de dados do IGFEJ I.P., enviado por mail em 31/05/2019 e que se 

anexa. - Se designa como Gestor do Contrato, a trabalhadora Vera Silva (art.º 290.ºA do CCP). 

Propõe-se: - Nos termos e com os fundamentos expostos, a aprovação da minuta de Protocolo 

(documente esse que fica arquivado em pasta anexa ao livro de atas) que tem por objeto autorizar 

a Câmara Municipal a aceder à informação do registo de veículos mediante consulta em linha à 

respetiva base de dados, do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P., 

(IGFEJ, IP), com vista à finalidade exclusiva de prossecução da competência que lhe está 

legalmente cometida, no âmbito da fiscalização do cumprimento das disposições do Código da 

Estrada e legislação complementar nas vias públicas sob a sua jurisdição, incluindo 

estacionamento, na área do Município. - Os encargos resultantes do Protocolo estão suportados 

em termos orçamentais, possuindo compromisso de fundo disponível n.º 1147 de 2019, conforme 

determina a Lei nº 8/2012, de 21 de Fevereiro, e posteriores alterações.” ============== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos.=============== 

======== “Este protocolo que pretendemos estabelecer com o IRN (Instituto dos Registos e 

do Notariado) permite-nos ter a cesso à identificação dos proprietários das viaturas, para que 

seja possível desenvolver os processos de contraordenação. Atualmente pagamos 5€ para obter 

essa informação, com este protocolo passaremos a pagar apenas 1€. E, portanto, estamos 

interessados (neste protocolo), sob pena de que muitos processos de contraordenação que temos 

acabem por prescrever.” ========================================== 

======== Aberto o período de inscrições, registaram-se os pedidos de inscrição de Fernando 

Pais e Bruno Aragão. ============================================ 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Deputado Fernando Pais, do PSD. ==================================== 

======== “Contra o teor do protocolo, absolutamente nada. Temos uma dúvida, que é uma 

dúvida legal porque se faz referência a uma disposição legal que, no nosso entendimento, já está 

revogada - Decreto-Lei 67/98 e entendemos que se devia verter a questão para o Regulamento de 
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Proteção de Dados. Creio que a reunião de Câmara foi pública- eu estive de facto a ver. E, de 

facto, o Vereador Hélder Simões diz que solicitou ao Instituto de Registos e Notariado um minuta 

no sentido de elaboração deste protocolo; Não temos nada, rigorosamente, a apontar. 

Requerendo que seja também aprovado que, em vez de fazer o enquadramento para a Lei 67/98, 

fizesse o reporte ao Regulamento Nacional de Proteção de Dados: Acho que ficaria - é uma 

questão de pormenor - a questão efetivamente decidida. Não vejo qualquer inconveniente. 

Portanto, isto era uma proposta e, em função desta proposta, nós votaremos a favor, caso a 

proposta seja votada.”============================================ 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Deputado Bruno Aragão, do PS. ====================================== 

======== “Não havendo nenhuma inconformidade, nada a opor à proposta.” ========= 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a admissão da 

proposta apresentada, sendo a mesmo admitida e aprovada por unanimidade. =========== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou o ponto vinte e dois à 

votação, tendo sido deliberado por unanimidade autorizar a celebração do protocolo com o 

Instituto dos Registos e do Notariado, de acesso à base de dados do registo de veículos, com a 

seguinte alteração: “onde consta Lei 67/98, de 26 de outubro, passe a constar Regulamento 

Geral de Proteção de Dados (RGPD).” ================================== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Deputado Fernando Pais, do PSD. ==================================== 

======== “Atendendo ao adiantado da hora, e porque nós agora temos um ponto para discutir 

que, para nós, para toda a gente, se reveste de particular importância, eu queria propor à Mesa 

no sentido de, eventualmente, transferir este ponto para uma outra data, uma outra hora. Eu sei 

que há aqui um constrangimento, relativamente à própria proposta, nomeadamente quanto a 

timings. Os timings da apresentação da proposta é dia 2 de agosto. Agora, se Vossa Excelência 

entender que estamos em condições de votar? Não tem nada a ver. Presumo, penso que a 

discussão vai ser, de alguma forma, acalorada no sentido de obtermos aqui uma decisão.” ==== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal. ================================ 

======== “A Senhora Presidente vai decidir em função dessa observação que foi feita. Eu só 

queria chamar à atenção em relação a um ponto, que tem de ser obrigatoriamente discutido e 

decidido hoje, que é o ponto vinte quatro. Porque tem que ser imediatamente comunicado à Área 

Metropolitana do Porto a nossa decisão. O que estou a alertar é que se suspender a Assembleia 

neste ponto, teríamos de discutir obrigatoriamente o ponto vinte e quatro.” ============= 

======== Pelo Senhor deputado Fernando Pais foi dito: “Que a suspensão é apenas deste 

ponto vinte e três e o restante é para continuar.”============================= 

======== Pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal foi dito: “Eu entendo que, 

aquilo que está a propor é que se retire este ponto da discussão, atendendo ao adiantado da hora. 

É isto?” ==================================================== 
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======== O deputado Fernando Pais usou novamente da palavra para dizer: “Retire a 

discussão do mesmo, marcando-se nova data para a sua discussão. Ou seja, este ponto não seria 

agora discutido e discutiríamos os restantes.”============================== 

======== Pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal foi dito: “Atendendo a que este 

ponto se pressupõe que pode ser muito demorado, o que eu ia propor era que: Passássemos ao 

ponto vinte e quatro, vinte e cinco, até ao final e se houver tempo voltávamos ao ponto vinte e três. 

Então, fica em suspenso. E, depois, no final veremos se temos tempo de o discutir e votar ou se o 

retiramos e o passamos para outra assembleia.” ============================= 

======== Ponto vinte e quatro: Descentralização - Transferência de Competências - 

Apreciação e Pronuncia de Não-concessão de acordo favorável à transferência de competências 

do Estado para a AMP – Área Metropolitana do Porto, restrita aos anos de 2019 e 2020, nos 

domínios da Educação, Saúde e Transportes em vias Navegáveis (I/36693/2019) - Aprovação;= 

======== Pela Câmara Municipal foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando que: 

1. Nos termos do disposto no art.º 4º, n.º 1, da lei-quadro da transferência de competências para 

as autarquias locais e para as entidades intermunicipais (Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto), a 

transferência de competências se concretiza através de diplomas legais de âmbito setorial 

relativos às diversas áreas a descentralizar da administração direta e indireta do Estado; 2. No 

que respeita à eventual delegação e transferência de competências para entidades 

intermunicipais, avultam, entre outras, as áreas da Educação, Saúde e Transportes previstas, 

respetivamente, nos decretos-leis n.º 21/2019, de 30 de janeiro (Educação), n.º 23/2019, de 30 de 

janeiro (Saúde) e n.º 58/2019, de 30 de abril (Transporte em vias navegáveis interiores); 3. De 

acordo com o disposto no art.º 4º, n.º 2, alínea b), da lei-quadro, conjugado com o disposto no 

art.º 76º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro [retificado pela Declaração de 

Retificação n.º 10/2019, I Série, n.º 59, de 25.03.2019], no art.º 28º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 

23/2019, de 30 de janeiro e art.º 12º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30 de abril, os 

municípios e as entidades intermunicipais que não pretendam aceitar e exercer as competências 

nos anos de 2019 e 2020 devem pronunciar-se até 30 de junho de 2019, através dos seus órgãos 

deliberativos, sobre a eventual não-aceitação da transferência, visto que o silêncio equivale à 

aceitação, e ainda comunicar o facto à DGAL, através da plataforma eletrónica disponibilizada 

para o efeito por essa direção-geral; 4. Nos termos do art.º 30º, n.º 2, da lei-quadro, o exercício 

das novas competências pelas entidades intermunicipais depende de acordo prévio dos municípios 

que as integram; 5. Por outro lado, a não-aceitação da transferência de competências por parte 

das entidades intermunicipais só pode ter lugar após deliberação das assembleias municipais 

nesse sentido, Impõe-se que a Assembleia Municipal tome posição sobre a não-aceitação da 

transferência de competências, em matéria de Educação, Saúde e Transporte em vias navegáveis 

interiores, previstas nos decretos-leis n.º 21/2019, de 30 de janeiro (Educação), n.º 23/2019, de 

30 de janeiro (Saúde) e n.º 58/2019, de 30 de abril (Transporte em vias navegáveis interiores), 

permitindo, por esta via, que a Área Metropolitana do Porto, através do seu conselho 

metropolitano, possa igualmente optar pela não-aceitação das mesmas competências nos anos de 
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2019 e 2020. Considerando ainda que: 1. A Área Metropolitana do Porto não reúne, no presente 

momento, as condições necessárias para exercer capazmente, nos anos de 2019 e 2020 as 

competências previstas na lei-quadro da transferência de competências, designadamente as 

competências em matéria de Educação, Saúde e Transporte em vias navegáveis interiores 

operadas pelos diplomas supra referidos, Propõe-se que: Nos termos das disposições conjugadas 

dos artigos 4º, n.º 2, alínea b), e 30º, n.º 2, da lei-quadro, conjugado com o disposto no art.º 76º, 

n.º 2, do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro [retificado pela Declaração de Retificação n.º 

10/2019, I Série, n.º 59, de 25.03.2019], no art.º 28º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de 

janeiro e art.º 12º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30 de abril, e da alínea ccc), do n.º 1, do 

art.º 33º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal delibere submeter 

à apreciação da Assembleia Municipal a não-concessão de acordo favorável à transferência de 

competências do Estado para a Área Metropolitana do Porto, restrita aos anos de 2019 e 2020, 

previstas na Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, e nos decretos-leis n.º 21/2019, de 30 de janeiro, n.º 

23/2019, de 30 de janeiro e n.º 58/2019, de 30 de abril.”========================= 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos.=============== 

======== “A área Metropolitana do Porto não tem, neste momento, capacidade para assumir 

estas competências. E pediu ao conjunto dos municípios que, por unanimidade, porque é assim 

que tem que ser, basta que um recuse para que a área Metropolita do Porto seja obrigada a 

assumir as competências. Portanto, em todas as assembleias municipais vai ser decidido pela não-

aceitação das competências para a Área Metropolitana do Porto.” ================== 

======== Aberto o período de inscrições, não se registaram pedidos de inscrição. ======= 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou o ponto vinte e quatro à 

votação, tendo sido deliberado por unanimidade a não-concessão de acordo favorável à 

transferência de competências do Estado para a Área Metropolitana do Porto, restrita aos anos 

de 2019 e 2020, previstas na Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, e nos Decretos-leis n.º 21/2019, de 

30 de janeiro, n.º 23/2019, de 30 de janeiro e n.º 58/2019, de 30 de abril.=============== 

======== Ponto vinte e cinco: Designação de cidadão/cidadã eleitor/a para integrar a 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Oliveira de Azeméis (Alargada) CPCJ - 

Substituição de membro; ========================================== 

======== Pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal foi dito: “A cidadã Helena 

Moreira tinha sido designada para representar a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, 

apresentou a sua indisponibilidade para continuar com essa função. E foi pedido ao líder do 

Grupo Municipal do CDS/PP, foi assim que nós procedemos na escolha dos cidadãos, nos 

indicasse outro elemento. E foi indicada a cidadã Silvia da Graça Rodrigues. O que se pretende 

aqui é aprovar a designação da cidadã Silvia Rodrigues para integrar a Comissão em substituição 

da cidadã Helena Moreira.” ======================================== 

======== Aberto o período de inscrições, não se registaram pedidos de inscrição. ====== 
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======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou o ponto vinte e cinco à 

votação, tendo sido deliberado por unanimidade designar a senhora Silvia da Graça Rodrigues, 

para integrar a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Oliveira de Azeméis - CPCJ, em 

substituição da senhora Maria Helena da Silva Moreira. ======================= 

======== Ponto vinte e seis: Proposta de correção do eixo da Travessa Francisco Gomes de 

Pinho - S. Martinho da Gândara (I/40303/2019) - Aprovação; ==================== 

======== Pela Câmara Municipal foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando: A 

informação dos serviços referente ao I/39512/2019. Propõe-se: A correção do eixo da Travessa 

Francisco Gomes de Pinho em conformidade com proposta de correção apresentada.” ====== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos. ============== 

======== “Aqui está correção do eixo. E dá a entender que estamos a corrigir o eixo da via. 

Não é. É a desafetação de parte do caminho, deixar de o considerar público. Porque efetivamente 

há um erro claro dos serviços quando considerou que aquela parte do caminho que entra na 

propriedade privada do munícipe é caminho público.” ========================= 

======== Aberto o período de inscrições, não se registaram pedidos de inscrição.======= 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou o ponto vinte e seis à 

votação, tendo sido deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada.========= 

======== Ponto vinte e sete: Proposta de correção do eixo do Caminho Público 222 - 

Pinheiro da Bemposta (I/40309/2019) - Aprovação; ========================== 

======== Pela Câmara Municipal foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando: A 

informação dos serviços referente ao I/37225/2019. Propõe-se: A correção do eixo do Caminho 

Público 222 em conformidade com a proposta de correção apresenta.” =============== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos. ============== 

======== “É exatamente a mesma situação.” ============================ 

======== Aberto o período de inscrições, registaram-se os pedidos de inscrição de 

Constantino Oliveira, Jorge Pereira, Helena Moreira e Bruno Aragão. ================ 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Senhor Constantino Oliveira - Vogal da Junta de Freguesia da União de Freguesias do Pinheiro 

da Bemposta, Palmaz e Travanca. ===================================== 

======== “A Junta de Freguesia não compreende esta alteração ao traçado do caminho 

público número 222 e vê com alguma perplexidade a apresentação desta proposta de correção 

sem que previamente tenhamos sido consultados. Esta iniciativa vem na sequência de uma 

situação que ocorreu e passo a contar: O troço que está atualmente aprovado, foi recentemente 

barrado por alguém (desconhecido) que construiu uma barreira de terra, com ferros espetados 

na vertical, impedindo a passagem de veículos ou pessoas. Tivemos uma reclamação de um 

munícipe que alertou para este facto. O executivo da Junta de Freguesia foi ao local e encaminhou 

a situação para a Câmara Municipal, solicitando a resolução da mesma. Não concordamos com 
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esta alteração e por isso votaremos contra pelas seguintes razões: - Temos cidadãos que referem 

que o troço que se pretende eliminar existe há mais de 50 anos - Perde-se um trajeto que garante 

maior mobilidade dos carros dos bombeiros, em caso de incêndio. - O caminho 222 com o traçado 

agora proposto perde fluidez. -Existem vários proprietários que manifestaram o seu 

descontentamento relativamente à barreira que foi criada, ou seja, relativamente ao impedimento 

da passagem naquele troço. - Existe pelo menos um munícipe que comprou ali terreno contando 

com a existência dos dois caminhos Estes cidadãos foram porventura ouvidos? Muito obrigado.” 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, para dar resposta à intervenção anterior. ======= 

======== “Obviamente que, se o caminho for privado, o senhor tem o direito de barrar o 

acesso à sua propriedade. Trata-se precisamente de perceber se o caminho é efetivamente público 

ou privado. Aquilo que os serviços entenderam foi que não reúne condições para ser classificado 

como caminho público. Existem condições que obrigam a que se verifique para que seja 

classificado.” ================================================= 

======== Seguidamente, o Senhor Presidente da Câmara Municipal delegou na Senhora 

Vereadora Ana de Jesus, para prestar mais esclarecimentos. ===================== 

======== “Nós temos sido confrontados constantemente por reclamações e correções que nos 

pedem, essencialmente à classificação de caminhos públicos do ano de 2013. Eu não vou fazer 

nenhuma análise à classificação que foi feita em 2013. Agora, quando somos confrontados com 

reclamações e com propostas concretas sobre as situações, temos que ir analisar e temos que 

fazer a análise jurídica do que é ou não um caminho público. E um caminho público tem que ser 

aquilo que a lei diz que é. É um caminho utilizado por uma comunidade que o usa desde tempos 

imemoriais para se deslocar de uma localidade a outra localidade. Portanto, o que se está a 

verificar é que houve uma vontade, não estou a pôr em causa a bondade dessa vontade, de a 

solicitação de a + b, de se transformar atravessadouros em caminhos públicos. E a verdade é que, 

e depois confrontados com as ações no tribunal, raramente a Câmara ganha uma ação destas 

porque efetivamente o caminho não é publico. Nunca teve uma intervenção pública. Nunca foi 

usado. As pessoas atravessavam-no porque era mais prático e mais rápido chegar de um sítio ao 

outro, não porque aquele fosse considerado por todos um caminho público. Normalmente até 

eram caminhos de servidões. Neste espaço em concreto, nós fomos ao local e consideramos isso. 

Depois de analisado, este troço não tem dimensões, este troço não tem intervenção e este troço 

foi essencialmente atravessado por uma questão prática porque realmente encurtava o caminho. 

Agora, o trajeto inicial do caminho 222 todo ele continuava em frente e não cortava à esquerda. 

E foi essa correção que nós entendemos fazer. Compreendo que haja a reclamação. Porque é 

muito mais prático eu poder atravessá-lo e seguir. Agora, a questão do caminho ser usado ou não 

ser usado pelos bombeiros? Isso são caminhos florestais que pode ser analisado num outro 

contexto. Agora, a classificação de caminho público ou num caminho público. Mais, e se calhar 

faltou-nos algum rigor na última classificação, eu também faço mea-culpa, porque também votei 

essa classificação. Mas, atendendo à dimensão de caminhos que foram classificados, foi 
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completamente impossível fazer uma análise concreta e agora vamo-nos deparando com elas. 

Houve uns que ficaram de fora que em breve virão cá para classificar. E estão outros que terão 

de quer corrigidos, porque, na nossa perspetiva e depois de tentar enquadrar os argumentos 

jurídicos neste caso em concreto chegamos à conclusão que foi um erro: Nós fizemos o 

atravessadouro na altura que foi a classificação., tão só por isso. Agora, estamos sensíveis para 

nos encontrarmos com esses munícipes. Não os ouvimos. É verdade que não. Consideramos que 

aquilo foi um erro dos serviços ao cortar e não fazer a sequência do caminho. Este é daqueles 

pontos que nós estamos disponíveis para ir ao local e trazer ainda mais argumentos, se 

entenderem por bem. E suspendemos este procedimento aqui, sem problema nenhum, de forma a 

que fiquem mais confortáveis. Se calhar recolher fotografias e trazer-vos as fotografias. Se calhar 

eu tenho mais elementos do que vocês terão. Mas admito que posam ter alguma dúvida, 

principalmente por uma ou outra reclamação. Há reclamações que estou perfeitamente 

confortável para defender a votação. Nesta não é que não esteja confortável. Lá chegaremos. Mas 

se entenderem retirar o ponto e numa próxima assembleia juntar mais elementos? Com certeza 

que o faremos.” ================================================ 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Deputado Jorge Pereira, do CDS/PP.=================================== 

======== “Esta situação de facto poderá até juridicamente estar enquadrada. Mas, o que 

lamentamos efetivamente é que a Junta de Freguesia não tenha sido tido nem achada, perante 

este facto. Por isso repudiamos fortemente essa situação, entre outras que possam surgir, em que 

os senhores presidentes de Junta não sejam nem tidos nem achados nos problemas das suas 

freguesias, em que a Câmara Municipal faça as coisas a seu belo entender. É preferível, Senhora 

Vereadora, Senhor Presidente e Senhora Presidente, suspender esta proposta, para efetivamente 

haver um consenso. Que até pode a Câmara ter razão e a Senhora Vereadora ter toda a razão. 

Mas face ao que aqui foi exposto pela União de Freguesias do Pinheiro da Bemposta, Travanca 

e Palmaz (Constantino Oliveira), em que há testemunhos de pessoas que afirmam que aquele 

caminho é público há mais de 50 anos, não são testemunhos de há meia dúzia de anos: Verificar 

a veracidade desses factos; Conversar com as pessoas e chegar a um consenso. Portanto, o que 

se propõe é a suspensão deste ponto, para que seja devidamente esclarecido. Ou, então, o CDS/PP 

irá ser solidário com a Junta de Freguesia Pinheiro da Bemposta, Palmaz e Travanca e votará 

contra.” ==================================================== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra à 

Senhora Vereadora - Ana de Jesus, para prestar mais esclarecimentos. =============== 

======== “Só acrescentar que - “ a seu belo prazer” - tenho de repudia a sua expressão, 

como deve compreender. A meu belo prazer? Como compreende, tenho muito mais prazer em 

fazer outras coisas do que andar aqui a corrigir coisas que eu acho que foi um erro mas que 

estarei disponível para. Normalmente, em todas as situações de desclassificação, ouvimos as 

Juntas de Freguesia. É o que vai acontecer na seguinte e irá acontecer em outras. Nesta duas 

situações foram correções que, na nossa perspetiva, resultaram de lapsos. Portanto, nem nos 
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passou pela cabeça que eram simples correções, nem propriamente desclassificar. Foi corrigir o 

troço em vez de fazê-lo assim. No fundo, o caminho público mantêm-se, a ligação entre os pontos 

mantem-se. De qualquer forma, deixa-me a sugestão. Só estou a dizer que não foi uma questão de 

desconsideração sobre qualquer Junta, relativamente às duas situações, foi porque para nós era 

tão evidente o erro que não foram ouvidas. Mas, como disse - fui a primeira a sugerir que o ponto 

não fosse suspenso mas sim retirado, que é esse o termo, e que discutíssemos numa próxima 

assembleia.” ================================================= 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra à 

Senhora Helena Moreira - Presidente da Junta de Freguesia de Carregosa.============= 

======== “Senhora Presidente da Assembleia, Senhor Presidente da Câmara, Senhores 

Vereadores, nós estamos aqui desde o início a falar de diversas situações em que atiram-se uns 

aos outros com questões jurídicas: porque um percebe, outro não percebe; eu sei; aquele não 

sabe. E fiz questão de vir porque acho é importante nós colocarmos os macacos no seu devido 

galho. Eu peço desculpa de estar a dizer isto mas, com tanta macacada, eu acho que tenho a 

liberdade de usar o macaco. Ou porque é político. Ou porque é professor. Ou porque é advogado. 

Portanto, nós aqui representamos o Município. Estamos aqui nesta qualidade. Nós, presidentes 

de Junta, e estou solidária com a Susana, que não está aqui, e também se fosse com outro 

presidente de Junta também viria aqui nestas circunstancias, que é o seguinte: Sempre que haja 

qualquer situação que a Câmara se debata com alguma alteração em determinado território deve, 

deve, porque assim se impõe, comunicar com o presidente de Junta. Isto por uma coisa muito 

simples: porque depois, nós, no local, é que vamos ter os problemas. É só por isto. Não é porque 

é jurídico. Eu até de certeza que concordo com o que a doutora (Ana de Jesus) defende, porque 

também tenho na minha freguesia sido confrontada com imensas situações dessas, dos 

atravessadouros. Poderá ser ou não uma situação dessas que está em causa. Mas, se havia uma 

expetativa de que era caminho público, está errado vir para aqui dizer que vamos desclassificar 

ou vamos retificar porque é um mero lapso. A Susana, certamente não sabia. Outros presidentes 

de Junta, certamente não saberiam. Eu, não iria saber. Este “ a belo prazer” - peço desculpa por 

estar a repetir a palavra, é nesse sentido, é pela desconsideração que eu acho que houve para 

com a Presidente de Junta - Susana Mortágua. Muito obrigado.” =================== 

======== No uso da palavra a Senhora Presidente da Assembleia Municipal disse que:=== 

======== “Uma vez que a Senhora Vereadora e o Senhor Presidente pedem para retirar o 

ponto, não faz sentido votarmos qualquer proposta. O ponto vai ser retirado.”=========== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Deputado Bruno Aragão, do PS. ====================================== 

======== “Senhora Presidente, nada a opor, eu estou absolutamente solidário. Se isto é uma 

questão de conforto, não custa nada retira o ponto e votar favoravelmente a seguir. Porque 

compreendo perfeitamente os argumentos. Agora, há duas expressões que eu não posso, no tom 

da minha intervenção inicial, permitir: Aqui não há macacadas, - desculpe. Aqui há intervenções, 

mais quentes, menos quentes. Mas há, de facto, uma paixão sobre a discussão dos assuntos. Isto 
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é uma Assembleia Municipal. É mesmo isto. Nós só não temos é que passar o limite do que é a 

individualidade de cada um de nós. Mas isto não é uma macacada. Isto é uma intervenção. E vai 

haver outros pontos em que a discussão vai ser muito mais quente. É mesmo isso. E portanto eu 

não acho que devemos pôr, nunca, é uma coisa que me deixa profundamente incomodado, as 

questões e os ónus pessoais na seriedade que as pessoas põem em cada um dos pontos. Se a 

Câmara Municipal, se o Executivo entendeu trazer um determinado ponto é porque acreditou que 

o tinha feito de boa-fé e que está devidamente instruído. Se há, da parte dos Grupos Municipais, 

disponibilidade para o retirar, e se há da parte da Câmara Municipal. O assunto está arrumado. 

Não há mais nenhuma discussão sobre isso. E portanto, acho que isso não traz também a esta 

Assembleia a dignidade que ela deve ter. E esse tom também tem-nos deixado desconfortáveis. 

Portanto, há disponibilidade. Percebemos perfeitamente como é que isto toca nos assuntos. Agora, 

há uma coisa que tenho que dizer; E não é de agora, é transversal a muitos anos: Os Presidentes 

de Junta são absolutamente importantes e fundamentais. Mas são como os deputados municipais, 

como os vereadores, parceiros na gestão da causa pública. Portanto, não há precedência nem 

antecedência, somos todos parceiros no que é depois a responsabilidade que cada tem que 

assumir. Portanto, sempre que há assuntos que possam vir e que possam melindrar e que possam 

tornar mais difícil - eu percebo - o exercício de um Presidente de Junta, não porque da parte da 

Assembleia Municipal, se hoje resolvêssemos votar o ponto, ou da parte do Executivo ou de 

alguma bancada haja alguma tentativa de limitar ou de cercear. Que fique aqui claro que o 

Partido Socialista não ficaria confortável de não o dizer. Dito isto, neste ponto ou noutro 

qualquer, temos sempre a disponibilidade para o retirar e o instruir melhor.” ============ 

======== Este ponto foi retirado. =================================== 

======== Ponto vinte e oito: Desclassificação de parte do caminho público 190 registado no 

Cadastro dos Caminhos Públicos de Ossela (I/41105/2019) - Aprovação; ============== 

======== Pela Câmara Municipal foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando: - O 

proprietário dos terrenos adjacentes ao caminho 190 veio solicitar a sua desclassificação na sua 

parte final (extensão devidamente assinalada na planta) por considerar que esse caminho não é 

público mas sim um caminho utilizado pelos reclamantes para acederem aos seus prédios; - Alega 

ainda que não teve conhecimento de tal classificação pois caso contrário teria reclamado; - Por 

entenderem que se trata de propriedade privada solicitaram o licenciamento para a colocação de 

um portão no início do caminho, justificado essencialmente por questões de segurança (existência 

no local de uma central hidráulica). - Em deslocação ao local verificou-se que esta parte do 

caminho não possui qualquer infraestrutura pública. - Não teve qualquer intervenção por parte 

da câmara ou da junta de freguesia, ao contrário da parte restante do caminho que já sofreu 

intervenção da junta de freguesia nomeadamente o seu alargamento; - O caminho não dá acesso 

a qualquer habitação ou qualquer outro prédio urbano; - Não existem vestígios de o caminho ser 

utilizado por toda uma população desde tempos imemoriais; - Aquando da colocação do portão 

o Centro de Estudos de Ferreira Castro apresentou a reclamação que se anexa; - Para além desta 

reclamação, nenhuma outra entrou não obstante o portão já ter sido colocado no ano de 2014; - 
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Na visita ao local, o Sr. Presidente da Junta alegou desconhecer o que esteve na base da 

classificação desta parte do caminho, comprometeu-se a fazer chegar à câmara municipal 

qualquer documento relevante para o efeito, a existir; - Apesar de tal visita já ter ocorrido há um 

ano, nada foi entregue pela Junta pelo que tal documento não existe; - O acórdão do STJ de 

2.6.89, veio referir que “são públicos os caminhos que, desde tempos imemoriais, estão no uso 

direto e imediato do público”; - Posteriormente a jurisprudência perfilhou uma interpretação 

restritiva de tal Assento, no sentido de utilizar a sua afetação à utilidade pública, ou seja, o uso 

dos caminhos visar a satisfação de interesses coletivos de certo grau ou relevância; - Foi esta 

interpretação restritiva que retirou do conceito do caminho público os chamados 

atravessadouros; - Como da planta se verifica a extensão da desclassificação incide sobre uma 

parte do caminho que dá acesso tão só terrenos do reclamante. Face ao atrás referido proponho 

a correção do eixo do caminho 190 de modo a manter a sua classificação como caminho público 

tão só até ao local onde foi construído o portão. Remeta-se à Assembleia Municipal para os 

devidos efeitos.” =============================================== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos. ============== 

======== “É a desclassificação de parte do caminho 190, em Ossela. Eu tive a oportunidade 

de me deslocar ao local com o Senhor Presidente da Junta e com a Senhora Vereadora.” ===== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra à 

Senhora Vereadora - Ana de Jesus, para prestar mais esclarecimentos. =============== 

======== “Em 2014, houve um particular que pediu o licenciamento de um muro para vedar 

a sua propriedade. Inicialmente o muro foi licenciado e depois colocou-se a questão de, 

eventualmente, esse muro estar em cima de um caminho público. A obra foi embargada. No âmbito 

da ação no Tribunal, a Senhora Juiz entendeu que só podia decidir o embargo se a Câmara e 

Assembleia tomassem uma posição clara: se o caminho é ou não público; se está bem ou mal 

classificado - E só depois dessa questão esclarecida é que ela decidiria o embrago. Na sequência 

disso a ação está suspensa e este assunto teve que ser chamado para nós resolvermos isso. Como 

o Senhor Presidente disse, há um ano atrás, nós fomos ao local com o advogado da câmara e o 

advogado da outra parte, fomos com o Senhor Presidente de Junta de Freguesia, e estivemos a 

verificar no local, mais uma vez, se nós estaríamos perante um caminho público ou não caminho 

público. Chegamos à conclusão que, até ao local onde foi colocado o portão, o caminho tinha tido 

intervenção pública, nomeadamente alargamento do caminho, por parte da Junta de Freguesia. 

Depois disto e numa extensão talvez de 100 metros, que é isto que nós estamos a desclassificar, 

não há, tal como diz no vosso requerimento, qualquer intervenção pública, naquele espaço. Não 

conseguimos perceber, inclusive, porque é que, tendo terminado a intervenção pública, a partir 

dali e só numa extensão de mais 100 metros é que se decidiu estender o caminho público nessa 

extensão. Nessa altura perguntamos ao Senhor Presidente da Junta, que nos disse: - Que não 

tinha acompanhado esta classificação, não tinha elementos sobre isso. Comprometeu-se tentar 

verificar se na Junta havia alguma justificação para esta classificação - como diz na apresentação 
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da proposta - não nos fez chegar. Provavelmente não encontrou na sua Junta de Freguesia 

qualquer explicação para isso. Não encontrando, e mais uma vez, terá que ser sempre a dimensão 

jurídica que nos pode orientar - por muito que isso nos incomode. É isso que protege a nossa ação 

e que sustenta a nossa ação. É o que a lei diz sobre as coisas. E entendemos que - também está aí 

- há uma reclamação do Centro de Estudos Ferreira de Castro sobre este bocado de caminho, 

dizendo: que há uma pessoa que tem noção de o Ferreira de Castro ter usado aquilo para chegar 

ao Crasto. Estes senhores dizem que este caminho neste local é essencialmente de proteção, 

porque tem ali uma hidráulica. O portão estava um pouco mais à frente, só que aquilo desmoronou 

e ele, naquilo que ele considera propriedade, que está disponível inclusive para deixar a chave na 

Junta de Freguesia para caso haja interesse em o Centro de Estudos Ferreira de Castro fazer um 

caminho por ali, uma visita. Embora, eu considere, fazendo esses 100 metros, é muito difícil 

encontrar um espaço que seja possível caminhar com segurança. Também com os fundamentos 

legais que aí estão, e como se tem que que tomar uma decisão se é público ou não é público. É 

bom que se esclareça: Quem delibera estas questões é a Assembleia Municipal. A Câmara 

Municipal propõe, mas sem a vossa aprovação isto não tem sequência. Não há aqui nenhuma 

prepotência por parte da Câmara Municipal, é uma obrigação de trazer aqui os assuntos, 

sustenta-os da forma como considera que cumprem a lei. O que está aqui subjacente é nós 

desclassificarmos ou não. Se não desclassificarmos, o assunto com certeza que irá para o 

Tribunal. É isso que se está a aguardar. Irá discutir-se, no âmbito do Tribunal, se este bocadinho 

de caminho é público ou não é público. Se decidirmos que não é público, a situação fica resolvida. 

Se entenderem que não se deve desclassificar, será isso que iremos transmitir ao Tribunal. E as 

ações seguirão os seus termos de forma normal e com a maior das tranquilidades. Porque, em 

última instância, acima da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, estarão os Tribunais 

que depois irão decidir se sim ou se não. Também acho que é importante perceberem que desde 

2014, que foi o momento em que se colocou o portão, tivemos realmente a reação do Centro de 

Estudos, mas a partir dali o portão está fechado e nunca mais ninguém veio dizer que estava 

impedido de chegar a qualquer sítio porque o portão também lá estava.”=============== 

======== Aberto o período de inscrições, registaram-se os pedidos de inscrição de José 

Santos, Fernando Pais, Bruno Aragão, Filipe Ferreira, Jorge Pereira e Albino Martins. ===== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Senhor José Santos - Presidente de Junta da Freguesia de Ossela ================== 

======== “Muito boa tarde, a todos. Quero cumprimentar todos, em nome da Senhora 

Presidente da Assembleia - Dr.ª Helena Santos e em nome do Senhor Presidente da Câmara toda 

a Vereação, todos os colegas Presidentes de Junta, comunicação social, elementos da câmara. 

Começo por expressar, desde já, o meu sentido de voto: neste ponto vou votar contra. As razões 

deste voto contra são exatamente as mesmas que expressei no dia 16 de novembro, no email ao 

Senhor Presidente da Câmara e que se mantêm atuais. Vou ler o email: “email enviado - sexta-

feira, 16 novembro 2018, às 16:32. Para: presidência@cm-oaz.pt; Cc: rogério.ribeiro@cm-

oaz.pt; Assunto: Rua do Carvalhal. Junta de Freguesia de Ossela - Excelentíssimo Senhor 

mailto:presidência@cm-oaz.pt
mailto:rogério.ribeiro@cm-oaz.pt
mailto:rogério.ribeiro@cm-oaz.pt
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engenheiro Joaquim Jorge, digníssimo Presidente. Conforme Vossa Excelência solicitou 

colaboração ao Presidente desta Autarquia, em reunião no local, junto à mini-hídrica na Rua do 

Carvalhal, com o objetivo de esclarecer qual seria o local de finalização dessa mesma rua, 

apuramos o seguinte: Depois de algumas pesquisas internas na Junta de Freguesia, este Executivo 

não encontrou nada que possa provar a Rua do Carvalhal vá ou não até ao local mencionado na 

planta topográfica do site da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis. Embora, quando foram 

fixados os limites das ruas, sei que o senhor presidente, da altura, Excelentíssimo José Alves da 

Silva com o tesoureiro, António Jesus Gomes (que ainda é o mesmo tesoureiro do meu executivo) 

e porque não tinham a certeza, fizeram uma abordagem às pessoas no lugar do Carvalhal e outras 

que por lá tinham propriedades e chegaram à conclusão que o limite da rua é aquele que agora 

se encontra na carta topográfica da Câmara. Não querendo de modo nenhum, até porque uma 

das pessoas já não se encontra entre nós, menosprezar os seus pontos de vista fizemos algumas 

abordagens e tivemos casos de pessoas que já não se lembravam e outras que afirmaram a rua ir 

até esse limite. Sendo assim, a opinião deste Executivo mantem-se, uma vez que não temos moral 

para alterar a decisão tomada pelo executivo anterior, uma vez que o presidente já faleceu e o 

resultado apurado na altura foi esse. Deixamos ao critério de Vossa Excelência qualquer outra 

decisão que possa e queira tomar. Com os nossos cumprimentos, Atenciosamente, o Presidente - 

José Rodrigues dos Santos.” Estou certo que não há necessidade de fazermos um caso político ou 

outro semelhante. Mas que o Senhor Presidente se queixou na última reunião do executivo, que 

foi pública, que: tinha pedido ajuda ao Executivo Osselense, no local, sobre este assunto e que, 

nunca obtivera uma resposta, desde essa reunião, da Junta de Freguesia. Compete-me a mim vir 

aqui repor o rigor que a questão merece. Estou certo de que se terá tratado de um lapso e um 

esquecimento de Vossa Excelência, o facto de não se ter lembrado desse email a expressar a 

opinião do Executivo Osselense. Não posso esquecer que uma das pessoas que trabalhou para 

chegar à conclusão de que o limite era ali, foi um dos maiores Autarcas de sempre e já não se 

encontra entre nós. E com esta decisão desrespeitamos a sua memória. O que lamento 

profundamente. Para finalizar, só queria deixar uma pergunta no ar: Porque não comunicaram 

ou até chamaram o autarca eleito que dirige os destinos da Freguesia sobre esta decisão que 

poderá deixar no futuro hipotecados alguns interesse públicos daquele local? (Estou-me a referir 

aos Caminhos Ferreira de Castro). O futuro dirá e alguém será responsabilizado. E com isto 

agradeço. Obrigado.” ============================================ 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Deputado Fernando Pais, do PSD.===================================== 

======== “Eu queria pedir excecionalmente, porque a minha intervenção …, porque eu tenho 

algumas dúvidas sobre a intervenção e não compreendi completamente a explicação da Senhora 

Vereadora; E queria-lhe pedir, se no decurso da minha intervenção eu - de acordo com as 

respostas que foram dadas - possa interpelar a Senhora Vereadora diretamente? Ou, então, eu 

faço as perguntas, a Senhora Vereadora responde e eu continuo a minha intervenção.” ====== 

======== Pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal foi dito:============== 
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======== “Faz a sua intervenção. A Senhora Vereadora responde. E, depois, pede-me a 

palavra para fazer alguma intervenção, se for necessário.”======================= 

======== O deputado Fernando Pais, do PSD, continuou a sua intervenção:========== 

======== “A minha única dúvida é a seguinte: Nós estamos aqui, - e se eventualmente eu 

estiver incorreto é incapacidade minha, não foi falta de comunicação por parte da Senhora 

Vereadora. Aquilo que eu percebi é que, existe um litígio no sentido de desclassificar um caminho 

(parte) já classificado como público. Ou seja, existe no cadastro dos caminhos públicos de Ossela 

esse caminho já classificado como público. Eu não sei quem é que meteu a ação em tribunal, não 

sei contra quem é que foi proposta a ação. Portanto, gostava de saber contra quem é que foi 

proposta a ação e quais os respetivos fundamentos, quer da petição, quer da contestação? 

Portanto, é legítimo que nós tenhamos acesso a essa informação. Em segundo lugar - Também 

não percebi, como advogado, porque é que a Senhora Juiz remete a decisão ou remete alguma 

coisa para uma deliberação que a Câmara ou a Assembleia vá ter que tomar quando a 

classificação do caminho já está feita. Portanto, eu não percebo. A não ser, que a Senhora Juiz 

tenha dito expressamente que a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal têm que apreciar a 

questão, independentemente de a questão já estar a ser apreciada. Eu gostava que me esclarecesse 

sobre essas duas questões, porque é importante para eu tomar um sentido de decisão. Ou seja, eu 

não sei, rigorosamente, qual é o âmbito e o alcance da Senhora Juiz pedir essa informação á 

Câmara. Achava muito mais, e isso ás vezes acontece, a Senhora Juiz pedir à Câmara Municipal 

a classificação do caminho que a Câmara Municipal tem. Ou seja, se esse caminho faz parte do 

cadastro dos Caminhos Públicos de Ossela. Agora, o que nós estamos aqui a ser confrontados é 

reclassificar. E estamos a reclassificar, pela negativa, um caminho que já esta classificado. 

Portanto, era essa a explicação que eu pedia à Senhora Vereadora para dar. E em função disso, 

depois eu teria outra intervenção a fazer.” ================================ 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal voltou a conceder o uso da palavra 

à Senhora Vereadora - Ana de Jesus, para prestar mais esclarecimentos. ============= 

======== “A ação foi proposta pelo senhor (…), que não me recordo do nome, contra o 

Município de Oliveira de Azeméis a contestar o embargo de uma obra. Essa obra foi a colocação 

deste portão suportado por dois pilares, que, na perspetiva do senhor, está em terreno dele. E na 

perspetiva da Câmara, que inicialmente licenciou, estava mas depois de melhor analisar o 

percurso do caminho chegou à conclusão que o portão estava em cima do caminho público. 

Entendido? Portanto, a ação era para terminar com o embargo da obra, para poder ter a licença 

definitiva e poder resolver o problema. A Senhora Juiz entendeu, que, para levantar ou não o 

embargo, havia uma questão de fundo que tem que ser discutida e que estava ali a ser questionada: 

A Câmara a dizer que era público; E o particular a dizer que não é público. ------------------------ 

======== O deputado Fernando Pais colocou a seguinte questão: - A ré é a Câmara 

Municipal?------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

======== A Senhora Vereadora - Ana de Jesus - respondeu: Sim. -------------------------------- 
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E continuou a sua intervenção: O Município defendeu que era público e os autores entendem que 

não é público. A Senhora Juiz entende que esta questão tem que ser decidida pelos tribunais, se é 

público ou não é público, e suspendeu a ação do embrago dizendo: Ou se entendem, e chegam à 

conclusão se publico ou não é público, analisem a situação; Ou, então, vão para os tribunais 

cíveis discutir a publicidade deste caminho. --------------------------------------------------------------- 

======== O deputado Fernando Pais colocou nova questão: - Mas a ação corre no TAF ou 

nos tribunais cíveis? ------------------------------------------------------------------------------------------- 

======== A Senhora Vereadora - Ana de Jesus - respondeu: No TAF (Tribunais 

Administrativos e Fiscais). A ação ficou suspensa até se discutir nos tribunais cíveis, porque é da 

competência dos tribunais cíveis decidir se o caminho é ou não público. Certo? Caminho público 

classificado em 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

======== O deputado Fernando Pais colocou nova questão: - Mas declarou a incompetência 

do tribunal? ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

======== A Senhora Vereadora - Ana de Jesus - respondeu: Não. Suspendeu a ação.--------- 

E continuou a sua intervenção: “Suspendeu a ação porque não vai decidir se levanta ou o 

embargo sem ter primeiro a certeza se o caminho é público ou não é público. Porque, se for 

público, o embargo está bem feito, se não for público, o embargo está mal feito. Certo? Essa 

discussão, entenderam os advogados que nos podíamos sentar e ver se podíamos chegar a esta 

análise de: se aquilo seria público ou não seria público. Foi por isso que fizemos aquela reunião. 

Eu, faço mea-culpa, desconheço. Provavelmente escapou, peço desculpa por isso. De qualquer 

forma acabou por responder a minha pergunta, que foi: Não encontrou nada - que foi esse o seu 

compromisso, se encontrasse alguma coisa na Junta (Ossela). A classificação de um caminho 

como público é, em última análise, das assembleias municipais não é das juntas de freguesia nem 

das assembleias de freguesia. A competência é vossa (Assembleia Municipal). Nem sequer é da 

Câmara. A Câmara, começa por aprovar mas não fica público porque a Câmara o declarou. Foi 

porque vocês (Assembleia Municipal) o declararam. As Juntas de Freguesia foram chamadas 

para colaborar porque é mais simples para ouvir as pessoas, fazer editais freguesia a freguesia, 

têm mais conhecimento da realidade. Mas na última instância são vocês (Assembleia Municipal) 

que têm que decidir se é público ou não é público. Ao olharmos para isto outra vez, porque 

suscitou esta questão, não há aqui nenhum desrespeito pelo autarca da altura, ao qual 

agradecemos a colaboração e de todos os outros presidentes de junta que colaboraram neste 

processo que, nem sequer era de sua competência, tinham todo o direito de dizer: nós não 

queremos isso porque não é da nossa competência. Portanto, não é uma desconsideração nem 

nada que se pareça. É trazer ao Órgão competente. Nós não estamos a informar-vos de decisão 

nenhuma. Nós estamos a trazer o assunto para vocês decidirem.” ------------------------------------- 

======== O deputado Fernando Pais fez a seguinte observação: Mas é importante a decisão. 

É muito importante essa decisão. ---------------------------------------------------------------------------- 

======== A Senhora Vereadora - Ana de Jesus continuou a sua intervenção: “Só estou a 

dizer que nós não comunicamos a decisão. Porque a decisão é vossa, percebe? Não foi nenhuma 
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desconsideração, porque não é essa a forma de eu trabalhar e nem quero transformar isto em 

caso político nenhum. Nós temos aqui um assunto para resolver. E se a análise jurídica que nos 

fizemos, a convite das partes no sentido de nos sentarmos, olharmos para quilo, ir lá com os 

advogados, nos dissesse assim: Não. Se este portão tivesse sido colocado dois metros antes, em 

cima do sítio onde teve intervenção pública? Eu nem sequer traria aqui isso, diria logo ao 

advogado do autor: meus senhores vão para tribunal e o tribunal que decida. De qualquer forma, 

foi porque consideramos que é muito difícil sustentar a publicidade deste troço. (Pode não ser 

importante. Mas, eu fui advogada de um senhor em que a casa foi-lhe licenciada; O acesso à casa 

dele tinha paralelepípedo colocado pela junta de freguesia; O acesso à casa dele tinha rede de 

águas pluviais colocada pela junta de freguesia; O acesso à casa dele tinha posto de eletricidade, 

toponímia. E o tribunal disse-me que aquilo não era público porque não era usado por toda uma 

comunidade com efeito relevante.) Portanto, não foi nada disso. Como eu acho que este troço não 

é usado dessa forma. Mas isto é uma opinião técnica que sustenta esta proposta. Isso não significa 

que a Assembleia não tenha toda a liberdade de decidir se sim ou se não. Isto é uma proposta que 

nós entendemos que tem fundamento legal. Isso não significa que vocês não tenham liberdade de 

votar de uma maneira ou de outra. Agora, este ponto não é esta é a realidade, não há aqui nada…. 

E isto tem que ser decidido porque o tribunal está à espera de uma decisão: Ou entra uma ação 

no cível ou nós decidimos aqui. Portanto, se nós decidirmos desclassificar, o assunto fica 

resolvido.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

======== O deputado Fernando Pais colocou a seguinte questão: - Qual é a posição dos 

mandatários? Divergente? ------------------------------------------------------------------------------------ 

======== A Senhora Vereadora - Ana de Jesus - respondeu: - A posição dos mandatários é 

que nós decidamos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

E continuou a sua intervenção: “Estou a dizer que a parte jurídica da Câmara sustenta a 

desclassificação. É só isso que eu estou a dizer. Agora, não significa que vocês não tenham 

liberdade e deixem isto para os tribunais. É mais uma ação para o tribunal a Câmara está aqui 

para conduzir essa ação e até para indicar essas pessoas para tentar defender e sustentar o 

carater público, embora com estas fragilidades todas que eu aqui invoquei e que acho que não 

sustentam.” ================================================== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal voltou a conceder o uso da palavra 

ao Senhor José Santos - Presidente de Junta da Freguesia de Ossela ================= 

======== “Eu queria acrescentar o seguinte: Na realidade este é um ponto muito semelhante 

aquele que o colega de Carregosa apresentou e o ponto saiu, porquê? Porque isto também está 

baseado em pessoas que deram o seu testemunho a dizer que o caminho ia até lá. E está 

comprovado no mail que mandei, através da pesquisa que fez o antigo e atual tesoureiro e o ex-

presidente da junta - Senhor José Alves que, infelizmente já faleceu, se não poderia estar aqui a 

explicar melhor o assunto. Fizeram a investigação deles. Falaram com as pessoas, algumas já 

faleceram, com mais de 50, 50 e tal anos, na altura e foram essas pessoas que disseram que o 

caminho ia até lá. Eu lembro-me, quando era miúdo, utilizar aquele caminho. Muitas vezes o 
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utilizei. E, inclusive, há um campo de futebol, em cima, que os jovens atravessavam por esse 

caminho e depois iam pela levada acima para ir jogar futebol. Esse caminho não vai até esse 

campo de futebol, mas iam por lá. Recordo-me muito bem ir a algumas patuscadas a essa Casa 

dos Ingleses onde o caminho era até lá. O portão, o portão que eu falo, o portão que o senhor 

Camilo fala, era precisamente o portão que está à entrada da Casa dos Ingleses onde está 

colocada a placa da rua, até onde ela serve, que é a Rua do Carvalhal. E foi isso simplesmente 

que eu me cingi e, estou chocado profundamente que vamos contra uma situação e um parecer 

que a Junta de Freguesia deu sem depois ser ouvida. Se realmente não chegou, não sei? Não sei 

de que forma é que não chegou à senhora doutora, mas ele foi enviado em 16 de novembro. Por 

isso, eu pedia que retirassem este ponto. Se não retirarem? Paciência. Mas o meu voto é contra.”= 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Deputado Bruno Aragão, do PS.====================================== 

======== “Obviamente que, tudo o que tem a ver com propriedade de território não é à toa 

que os crimes passionais são muito justificados por questões de propriedades, como todos 

sabemos. Porque estas coisas estão dentro do coração e não é à toa que nós dizemos que temos 

raízes, apesar de não as termos. De facto, sentimo-nos presos à terra. Mas eu acho que, mais uma 

vez, temos de ser pragmáticos e muito claros: A questão aqui é óbvia. É por isso que este ponto é 

diferente do anterior. E se no anterior não tivemos problema nenhum em retirá-lo, aqui temos de 

arcar com o ónus da decisão. Ou decidimos de uma maneira ou decidimos de outra. Isso é legítimo 

para cada bancada. Aqui o que a Assembleia tem é uma decisão muito clara: Se entende que deve 

desclassificar, desclassifica, pelas explicações que foram dadas, pelo conhecimento que temos 

sobre o espaço; Ou, se entendemos que não devemos desclassificar: não o desclassificamos e o 

processo seguirá. Acho que é, coletivamente, a questão que devemos colocar. Não é a questão de 

voltarmos a analisar um ponto exatamente com estas prerrogativas, independentemente do que 

deve ser a memória e a decisão anterior. Era o que mais faltava, qualquer decisão anterior de 

qualquer autarca, em qualquer momento, condicionar a decisão e um autarca hoje. Nós 

respeitamos a memória das pessoas, evidentemente, apreciando o seu legado, o trabalho que 

fizeram e o esforço. Mas, como entende, isso não pode condicionar, em rigor legal até, a posição 

que temos que tomar. E, portanto, acho que desse ponto de vista, isso é claro. Aqui temos que 

classificar ou não desclassificar. E cada um de nós arcar com o ónus dessa decisão. A política é 

isto, tem momentos difíceis e decisões que, às vezes, não são muito agradáveis. Nesse sentido, o 

Partido Socialista votará favoravelmente este ponto.” ========================= 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal. ================================ 

======== “Senhora Presidente, só para dizer que não recebi nenhum email de geral@jf-

ossela.pt. Não sei se o Senhor mandou exatamente para mim, dada a dificuldade em ler, digamos, 

o email para onde tinha que enviar. Mas deixe-me só dizer o seguinte - foi para o email da 

presidência onde chegam milhares e milhares de emails - eventualmente pode ter acontecido um 

lapso qualquer. Mas o que importa é que, efetivamente, na visita que nós fizemos ao local, não foi 

mailto:geral@jf-ossela.pt
mailto:geral@jf-ossela.pt
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tão perentório na afirmação que fez aqui hoje. E desconhecia o que é que tinha estado na base da 

classificação daquele caminho. E ia procurar reunir evidências. Foi exatamente isso que foi dito: 

Desculpe - estavam lá várias pessoas, inclusive o advogado da outra parte. Foi isso que disse: Ia 

reunir um conjunto de evidências, procurar reunir um conjunto de evidências que permitissem 

validar aquele troço de caminho como caminho público. É bom que as pessoas percebam que 

estamos a falar, basicamente, do seguinte: Existia um portão; Estamos a falar de um portão que 

veda o acesso a uma mini-hídrica que tem uma pendente assustadora; A própria exploração da 

mini-hídrica obriga a criação de um conjunto de seguranças que impeçam o acesso de qualquer 

pessoa à mini-hídrica; Um dos pilares abateu e, o muro foi feito, diz o proprietário, na sua 

propriedade privada, 100, 80, 90 metros à frente, dentro do seu caminho. Foi ele que pagou o 

alargamento do caminho. Foi ele que comprou os terrenos que permitiram o alargamento. Estou 

a dizer alguma incorreção? Não é verdade, senhor presidente? Não foi ele que pagou o 

alargamento do caminho? Foi isso que ele nos disse lá local, inclusive com a senhora - não sei se 

se recorda - foi a senhora que lhe vendeu o terreno e que era uma das reclamantes. Não sei se se 

recorda disso? Não se recorda? Mas foi. Efetivamente foi a senhora que lhe vendeu parte do 

terreno que permitiu o alargamento do caminho. Portanto, objetivamente o que estamos a discutir 

é se um troço do caminho é ou não público, porque para a frente não é público.” ========== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal voltou a conceder o uso da palavra 

ao Senhor José Santos - Presidente de Junta da Freguesia de Ossela. ================= 

======== “Tudo o que eu aqui disse falei no sítio da reunião, no local. A única coisa que eu 

falei foi dizer: se havia alguma coisa escrita na Junta sobre isso. O que eu falei aqui, realmente 

disse-o lá: que havia um portão - aquele foi construído de novo - havia um portão, sim, que se 

podia ver ao longe. Mas era onde está a placa que diz Rua do Carvalhal. Que era o portão que, 

realmente, dividia a Casa dos Ingleses. Eu fui lá muitas vezes, a essa Casa dos Ingleses. Até fazer 

algumas festas com o próprio. Era lá que havia o portão. O resto nunca houve. Depois que ele fez 

o portão é que: ou alargou o caminho que vai para baixo, ou ele ruiu. Isso foi depois de ele fazer 

o muro e o portão cá adiante. Não é só as duas colunas e o portão é o muro que tira o acesso, 

mesmo aos pescadores no rio. O acesso está mesmo cortado. E algumas pessoas que têm montes. 

Essa tal senhora, se vendeu alguma parte de monte, ainda tem lá outros montes. Ela tem lá um 

monte e fica com o acesso vedado.” ==================================== 

======== Pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal foi dito: “Não fica com o acesso 

vedado. Não é verdade. Não foi isso que lá foi dito. Ouviu o Senhor e ouvi eu, que o proprietário 

disponibilizava uma chave para aceder. Aliás, o proprietário disse que deixava uma chave na 

Junta de Freguesia. É verdade não é? Está a ver como eu me lembro das coisas. Senhor 

Presidente, de futuro, eu pedia-lhe que não enviasse de emails particulares ou emails do seu local 

de trabalho com informações referentes à Junta de Freguesia porque, enviou o mail do seu local 

de trabalho, pode originar a que a informação não seja devidamente reencaminhada. Interessa-

nos que o mail venha perfeitamente identificado como mail da Junta de Freguesia de Ossela, do 



 

14              29        06        2019  

 

 

 

                                                                              

 

868 

email da Junta de Freguesia de Ossela. Porque, eu ao olhar para este email percebo que, perante 

milhares de emails, é perfeitamente possível que este email não chegue onde devia chegar.” === 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Deputado Filipe Ferreira, do PSD.===================================== 

======== “Boa tarde a todos. Se me permite, eu tenho aqui umas dúvidas dirigidas à Senhora 

Vereadora, se me puder responder: Existia classificação como caminho público até á anterior 

entrada da propriedade, entretanto o senhor pediu o licenciamento do muro mais à frente, certo? 

A minha dúvida é a seguinte: Porque é que a Câmara licenciou um muro num caminho que está 

classificado como público e não privado? Então, se fez licenciamento, licenciaram um muro numa 

propriedade que era pública? Então, é público. Se existia um muro anteriormente e estão 

evidências que existia um muro e agora o muro ruiu e o senhor quis faze-lo novamente. Mas se o 

caminho já estava classificado como público porque é que agora vamos desapropriar e dizer: 

não, agora é privado.” ---------------------------------------------------------------------------------------- 

======== A Senhora Vereadora - Ana de Jesus - respondeu: “Só está classificado como 

público desde 2013. Atenção, não é uma classificação de 1910; é de 2013, certo? Que considerou 

que aquele troço de mais 100 metros era público. Entretanto, entra o licenciamento e o Senhor 

Vereador licenciou. Até que chegou a reclamação: Atenção, tem aqui um caminho e esse caminho 

é público. Verificando-se melhor, o Senhor Vereador chegou à conclusão que realmente tinha 

havido uma classificação em 2013 a dizer que era público. E embargou a obra. E eles reagiram 

ao embargo. Contestaram essa publicidade e esse embargo no Tribunal.”---------------------------- 

======== O deputado Filipe Ferreira, do PSD, continuou a sua intervenção.========== 

======== “Eles estão a contestar o embargo porque acham que aquilo é deles. Mas nunca 

contestaram, em momento algum, que aquilo era público?” -------------------------------------------- 

======== A Senhora Vereadora - Ana de Jesus - respondeu: “Suspendeu o processo. Este 

Tribunal não é competente para aferir se é público ou não público. Não pode ser este Tribunal. 

Portanto, por favor vão ao Tribunal de Oliveira de Azeméis discutir se isso é público ou não é 

público e depois com essa sentença venham cá para eu dar a minha sentença.” Compreende?”-- 

======== O deputado Filipe Ferreira, do PSD, continuou a sua intervenção: “Compreendo. 

Eu entendo que o muro ruiu. Mas porque é que ele não fez o muro outra vez? Quis se apropriar 

de mais um bocado. Inclusive, está a informar que, comprou mais terreno para conseguir. Fez um 

alargamento, foi o que foi dito aqui.”------------------------------------------------------------------------ 

======== A Senhora Vereadora - Ana de Jesus - respondeu: “Não. Estou a dizer é que, se 

calhar, muitas das classificações foram feitas sem olhar para os parâmetros jurídicos que devem 

classificar um caminho público. E os senhores presidentes devem ter isso em noção. Porque isso 

implica a Câmara limpar, reparar, conservar, alcatroar, criar as infraestruturas. Isto de nós 

querermos que seja tudo público porque ajuda, porque é preciso confrontar com via pública para 

eu poder licenciar uma casa. Isso, eu compreendo essa pressão. Mas é importante que todos nós 

tenhamos a noção: Primeiro - Verificar se é público ou não é público. E não só porque há uma 

ou outra pessoa que nos pede. Isto é uma reflexão conjunta. Isto é o que nos deve orientar no 
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futuro. Muitos são autarcas novos. Eu também estou nestas funções pela primeira vez. Embora, 

já tenha discutido isto, porque também sou advogada. Isto é uma reflexão que nós temos de fazer. 

Nós temos de perceber que classificar um caminho como público ou não, tem consequências. 

Primeiro - Temos que perceber se já o tratamos como público. Se já lhe demos carater de 

publicidade. E aí sim: Se já alcatroamos, já aconteceu uma situação ou outra em que fui ao local 

e verifiquei que a Junta de Freguesia já o tinha alcatroado, já tinha feito a valeta. Aí é diferente. 

Agora, quando não há nada? Estender a publicidade de um caminho só para dar confrontação 

com via pública para eu poder licenciar uma obra: É preciso perceber que tudo isto depois traz 

encargos quer para as Juntas, quer para as Câmaras Municipais. É bom que tenhamos essa 

noção.” ==================================================== 

======== Pelo deputado Filipe Ferreira, foi dito: “Compreendo. E da minha parte está 

esclarecido. Deixou aqui uma nota: realmente quando formos aprovar um licenciamento que um 

munícipe peça, se calhar, devemos, às vezes, tentar informarmo-nos de algumas situações para 

não aprovar algo que não pode ser aprovado.” ============================= 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Deputado Jorge Pereira, do CDS/PP.=================================== 

======== “Deixar uma nota e fazer já uma declaração de intenção de voto: Perante esta 

situação, uma vez que foi assumido já e foi deliberado neste Órgão Deliberativo a assunção de 

caminho público; tendo em conta estas divergências em termos de quem é que tem ou não razão; 

entendemos que não estamos em condições de votar favoravelmente a afetação do domínio 

público, uma vez que foi já decidido anteriormente essa desafetação. Portanto, se alguém terá que 

decidir terão de ser os órgãos de soberania e não nós aqui.” ====================== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Deputado Albino Martins do PSD.===================================== 

======== “Há uma decisão tomada, bem ou mal. (Pelas explicações da Senhora Vereadora, 

pessoalmente até acho que pode ter muita razão). Mas, bem ou mal a decisão foi tomada. E, se 

calhar até temos de por em causa toda a definição de caminhos públicos. Isso pode ser assunto 

para outra Assembleia. Mas esta Assembleia votou e agora vota outra vez. Nós vamos votar 

contra, porque não vamos contrariar aquilo que está feito. A sê-lo? Será de uma forma mais global 

e não pontualmente para este.” ======================================= 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Deputado Bruno Aragão do PS. ====================================== 

======== “Como disse - compreendo as dificuldades deste tipo de pontos. Acreditamos, em 

todas as explicações que nos foram dadas, na documentação que nos foi remetida, na posição que 

nós, inclusive eu em assembleias anteriores tomei sobre a classificação. Portanto, fui capaz de 

classificar tenho que ser capaz de, percebendo que há um erro, também o desclassificar. Isso 

também me parece simples, do ponto de vista do exercício das minhas funções. E, portanto, 

legitimamente, cada um tomará a sua posição. Acho que é saudável. Nós votaremos 

favoravelmente.” =============================================== 
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======== Pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal foi dito:============== 

======== “Quero aqui dizer que, eu não consegui obter absoluta consistência nesta matéria. 

E, portanto, devo dizer que me vou abster nesta votação.”======================= 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou o ponto vinte e oito à 

votação, tendo sido deliberado por maioria, não aprovar a proposta apresentada, com a seguinte 

votação: - A favor: sete (7) votos do PS; - Contra: nove (9) votos do PSD, três (3) do CDS/PP e 

o voto do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Cesar; - Abstenções: onze (11) do PS. = 

======== Pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal foi dito: ============= 

======== “Havia uma proposta para adiar este ponto. Mas penso que o ponto é demasiado 

pertinente para ser votado, portanto vamos avançar para a sua discussão e votação. Esperemos 

que a discussão não seja demasiado longa.” =============================== 

======== Ponto vinte e três: Alienação da Estalagem S. Miguel - Procedimento por Hasta 

Pública (I/31347/2019) - Aprovação; =================================== 

======== Pela Câmara Municipal foi apresentada a seguinte proposta: “A rentabilização e 

valorização dos ativos imobiliários municipais assenta, desde logo, na identificação dos ativos 

que devam ser classificados como estratégicos e não estratégicos e, dentro destes últimos, pela 

definição e execução de um conjunto de medidas que potencie a sua rentabilização. No atual 

contexto de mercado, é fundamental apostar na rentabilização e promoção dos ativos imobiliários 

municipais, captar novos interessados, estimular e reforçar a concorrência e transparência, bem 

como assegurar a reabilitação de prédios em mau estado de conservação de modo a criar 

condições para a sua plena fruição. Desta forma, a alienação da estalagem S. Miguel, 

proporcionará não só a recuperação de um edifício com uma localização privilegiada, mas 

também uma maior dinamização do Parque de La Salette. Propõe-se: Nos termos do artigo 12° 

da Norma de Controlo Interno de Inventário e Cadastro do Património Municipal, que integra o 

PGGRO - Plano Global de Gestão de Riscos Organizacionais, do Município de Oliveira de 

Azeméis, a alienação dos imóveis objeto deste concurso e procedimento adotado para a escolha 

dos adjudicatários, seguirá, as disposições resultantes da Lei nº 75/2013, de 12 se setembro e 

posteriores alterações, nomeadamente na alínea i) do número 1 do artigo 25º e alínea ccc) do 

número 1 do artigo 33º, bem como os trâmites do procedimento seguido para a alienação de 

imóveis do domínio privado do Estado, com as devidas adaptações, previsto nos artigos 86° e 

seguintes do Decreto-Lei n°280/2007, de 7 de agosto e posteriores alterações (Hasta Pública), se 

proceda: - À alienação do imóvel Estalagem S. Miguel em hasta pública. - Aprovar o valor base 

de licitação, apurados de acordo com a avaliação realizada para o efeito. - Aprovar as peças 

escritas e desenhadas da hasta pública, condições gerais e caderno de encargos. Submeta-se à 

Assembleia Municipal para os devidos efeitos.” ============================= 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos.=============== 

======== “Estamos a falar da Estalagem S. Miguel. Este equipamento está há vários anos 

sem atividade, é frequentemente vandalizado, degrada-se todos os dias. Aquilo que nós 



 

14              29        06        2019  

 

 

 

                                                                              

 

871 

pretendemos é, à semelhança de outros assuntos que estamos a procurar resolver, deixar que estes 

assuntos que se encontram pendentes há muitos anos não fiquem indefinidamente sem solução. E, 

portanto, em agosto de 2018, numa entrevista ao Correio de Azeméis num especial La-Salette, eu 

tive a oportunidade de dizer que: estávamos há vários meses a trabalhar numa solução para a 

Estalagem S. Miguel, que poderia passar pela concessão ou pela alienação do património; 

estávamos a falar com potenciais interessados para perceber o que é que eles queriam fazer no 

equipamento, que tipo de intenção de investimento tinham, que tipo de finalidade procuravam dar 

ao equipamento. E nessa altura, ficou definido aí (nessa entrevista) que apresentaríamos uma 

solução, com vista a resolvermos definitivamente este problema. Porque não tenho qualquer 

dúvida que é uma situação que todos nós queremos ver resolvida. Independentemente da solução 

que venhamos a adotar, o que é importante é que se resolva o problema. Portanto, estamos a 

submeter à vossa consideração a solução que o Executivo entendeu como sendo a solução 

adequada ao momento. E, portanto, estamos à espera do vosso veredito em relação à proposta 

apresentada.”================================================= 

======== Aberto o período de inscrições, registaram-se os pedidos de inscrição de Albino 

Martins, Jorge Pereira, Bruno Aragão e Fernando Pais.======================== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Deputado Albino Martins, do PSD. ==================================== 

======== “Senhora Presidente, continuamos a pensar que este assunto é muito demorado. 

Estamos a faltar ao respeito aos convidados para a parte da tarde. Nós entendemos que devia ser 

suspensa. A Senhora Presidente, por sua iniciativa, sem pôr à votação dos outros elementos, 

decidiu que devíamos continuar. Estivemos a ponderar a hipótese de abandonar a sala. Não o 

vamos fazer. Mas chamamos à atenção para isto mais uma vez.”=================== 

======== Pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal foi dito: Mas posso colocar à 

votação a suspensão do ponto. Por lapso não o fiz. =========================== 

======== Colocado à votação a suspensão do ponto vinte e três e o seu agendamento para 

uma próxima assembleia, foi deliberado por maioria, com dezoito (18) votos contra, dez (10) votos 

a favor e três (3) abstenções, pela não suspensão. Pelo que a Assembleia retomou os trabalhos 

procedendo à análise e discussão do referido ponto vinte e três. ==================== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Deputado Jorge Pereira, do CDS/PP. =================================== 

======== “Inícios dos anos 70, por volta de 1972, Carlos Osório, liderando um punhado de 

oliveirenses (César Guedes e outros) constituíram uma cooperativa, no sentido de angariar fundos 

privados para a construção de uma estalagem em pleno parque de La-Salette. Todas essas famílias 

detinham títulos, cujo valor unitário ascendia a 7.500 escudos (valor muito alto na altura). Foi 

um anseio desses “empreendedores “ Oliveirenses, no sentido de dotar o Parque de uma unidade 

hoteleira. A Câmara Municipal da época viu com bons olhos este espírito altruísta, de homens e 

de mulheres, que tinham verdadeira paixão pela sua terra e disponibilizou uma parcela de terreno 

no local mais aprazível e melhor situado. Carlos Osório falece em 1980, não vendo a “sua” 
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estalagem concluída. Por algumas vicissitudes de ordem financeira, foi a Câmara Municipal que 

concluiu as obras, tendo funcionado, por concessão (exploração) ao senhor Armando Valente, 

ainda durante bons anos. A mesma serviu, em 1986 - aquando o mundial de hóquei em patins, em 

juvenis, realizado no pavilhão doutor Salvador Machado - para albergar a seleção de Israel, 

situação especial devido a condições específicas de segurança das equipas israelitas quando se 

deslocam ao estrangeiro. A Estalagem foi palco de inúmeros eventos de relevância para o 

concelho, tendo mais tarde servido para instalação de várias coletividades/entidades. Na reunião 

de Câmara Municipal de 7.04.2016, o senhor Vereador Joaquim Jorge usou da palavra e assim 

disse (dois pontos): “Antes de ensaiarmos a modalidade da venda, nós estamos abertos para 

encontrar uma solução para a resolução deste problema, que se arrasta e eterniza já há 

demasiados anos, eu acho que nós devemos dar todas as possibilidades que não passem pela 

alienação do património. Essa para mim é a questão mais importante e se algum dia essa questão 

vier a ser colocada por inviabilidade de todas as outras soluções, eu julgo que não o devemos 

fazer sem ouvir os oliveirenses, porque esta é uma matéria importante e extremamente sensível” 

e continua: “O que nós achamos que é importante é que todos nós percebamos que o parque de 

La-Salette não é património da autarquia, mas é património dos Oliveirenses e, portanto, os 

Oliveirenses são parte importante neste processo de decisão e julgo que não o devemos fazer sem 

os ouvir e sem os consultar sobre esta matéria.” Já em 2019, o senhor Presidente Joaquim Jorge 

assina o seguinte, e que está nos documentos para esta Assembleia Municipal, - Passo a citar: “A 

rentabilização e valorização dos ativos imobiliários municipais assenta, desde logo, na 

identificação dos ativos que devam ser classificados como estratégicos e não estratégicos e, dentro 

destes últimos, pela definição e execução de um conjunto de medidas que potencie a sua 

rentabilização. No atual contexto de mercado, é fundamental apostar na rentabilização e 

promoção dos ativos imobiliários municipais, captar novos interessados, estimular e reforçar a 

concorrência e transparência, bem como assegurar a reabilitação de prédios em mau estado de 

conservação de modo a criar condições para a sua plena fruição. Desta forma, a alienação da 

Estalagem S. Miguel, proporcionará não só a recuperação de um edifício com uma localização 

privilegiada, mas também uma maior dinamização do Parque de La-Salette.” - Fim de citação. 

Em 1972 não havia Europa, o Estado, esse, o dinheiro que tinha ia direito para gastar na guerra, 

não havia fundos comunitários, não se falava nem havia destas modernidades como Parcerias 

Público Privadas. Uma coisa bastava e fazia andar tudo: o espírito oliveirense. Carlos Osório faz 

parte dessa galeria de notáveis. Gaspar Domingues é o nome do arquiteto da Estalagem. O que 

temos hoje em apreciação é a venda do Espírito Oliveirense. A estalagem confronta: - de norte, 

com o Parque La-Salette; - de sul, com o Parque La-Salette; - de nascente, com o Parque La-

Salette; - de poente, com o Parque La-Salette. A Estalagem é parque de La-Salette, é dos 

oliveirenses, não é da Câmara. Em 1972 foi alma e espírito oliveirense, em 2019, o PSD e o PS 

vão assinar a sua capitulação, justificada porque pode dar bom dinheiro, sem explicar que outras 

possibilidades havia e porque seriam inviáveis. Gerir um concelho não é a mesma coisa que gerir 

um grupo comercial. É gerir, antes de mais, a história de um povo. Não é vender, porque se pode 
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ter boa rentabilidade, não é comprar porque é um bom negócio. Quando há um ano nos foi aqui 

apresentada uma proposta para compra de um terreno por 1.250.000,00€ (um milhão e duzentos 

e cinquenta mil euros), para depois se lá investir ainda não sabemos mais quanto, nem quando, 

para construir uma coisa que só o PS verdadeiramente acredita, não se entende a coerência com 

o que agora aqui está em causa. Nós CDS demos a nossa anuência à compra do tal terreno, que 

havia sido assunto de campanha que o PS levou a sufrágio e foi o vencedor das eleições 

autárquicas. Nessa altura não poderíamos antever poder chegar a uma situação do seu oposto, 

de alienação de património valioso por dinheiro. Na campanha de 2017, o CDS prometeu que, 

caso fosse Câmara, os oliveirenses ficavam “desde já convidados para a Inauguração da 

reconstrução da Estalagem S. Miguel”. Como sabemos foi o Eng.º Pinto Moreira que o disse e 

aqui nesta Assembleia Municipal alguém diga que o Eng.º Pinto Moreira tem o hábito de dizer 

uma coisa e depois falhar com o que se comprometera. O mandato vai a meio, como já passaram 

quase 2 anos. Os oliveirenses não foram ouvidos, esta venda é uma decisão unilateral, é uma 

imposição. Os oliveirenses são um povo empreendedor, um povo de cultura, um povo que trabalha 

todos os dias, um povo que vinga nos 4 cantos do mundo. Mas, a energia dos cooperantes e dos 

autarcas de 1972 não têm assim paralelo com a força dos argumentos de concorrência de mercado 

que marcam os dias de hoje, com esta venda de chão de La-Salette em hasta pública. Espero, 

Senhor Presidente, que também ninguém se lembre um dia de querer vender o lago? Muito 

obrigado.”=================================================== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Deputado Bruno Aragão, do PS.====================================== 

======== “Este é um tema que, apesar do adiantado da hora, entronca com o que vamos 

discutir da parte da tarde e a importância destas coisas, fará ainda mais sentido apesar do esforço 

que pedimos e que cada um de nós terá que fazer. A minha intervenção é simples e clara sobre a 

posição do Partido Socialista e, não veremos muita dificuldade na aprovação deste ponto, por 

isso é que também optamos por manter o ponto nesta Assembleia. A Estalagem S. Miguel será, 

por ventura, o símbolo maior de vontades individuais que se tornou num símbolo coletivo. Talvez 

por isso, ao longo do tempo e sobretudo nestes largos anos de abandono, suscite tantas vezes 

respostas emocionadas, às vezes sem sabermos bem porquê. Talvez seja isto que nos dá 

identidade, qualquer coisa que, inexplicavelmente, tal como as raízes, mexe connosco. A 

Estalagem de S. Miguel há largos anos que se encontra encerrada tantos quantos quase como teve 

de funcionamento. É duro, mas é a realidade. Não há nada mais gravoso que se inflija à memória 

desses empreendedores, que condenar a sua obra ao abandono. Enquanto, coletivamente, o 

permitirmos, é profundamente deselegante puxarmos esse argumento. Em maio de 2008, 

curiosamente, o Partido Socialista inaugurou as suas “Conversas com Vigor” sobre a Estalagem 

S. Miguel. Nessa iniciativa refletimos sobre os diferentes cenários possíveis, sem tabus sobre 

qualquer um deles. A discussão é já bastante anterior e, infelizmente, neste como noutros 

problemas sérios, as discussões arrastam-se anos. Em 2005, na campanha eleitoral o cenário já 

era difícil, e todos os partidos o reconheciam. Em 2013, com o investimento de 5.000.000,00€ 
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(cinco milhões de euros) que se viria a fazer no Parque de La-Salette, também o reconhecíamos. 

Aqui, se calhar, só alguns. Como era possível, um investimento tão avultado e um projeto tão 

alargada não incluir rigorosamente nada sobre a Estalagem? Em 2016, assumimos claramente 

que defendíamos todas as possibilidades, mas deixamos também claro que a alienação do 

património seria a última das soluções. Não negaremos qualquer posição anterior. Nunca. 

Revemos a nossa posição, nesta e noutras matérias, sempre que os argumentos contrários se 

mostrarem mais robustos ou, o que ainda é mais relevante, se as condições se alteram. Se há 

quem, à falta de melhor argumento, entenda que isto é incoerência; Certamente será por rigidez. 

E as condições mudaram. Mudaram pois e de que maneira: O mercado imobiliário vive hoje uma 

realidade impensável há poucos anos. O seu dinamismo não tem qualquer comparação e refletir 

com os mesmos pressupostos será profundamente desajustado; O turismo nacional é hoje um 

motor económico inegável, com uma amplitude que se estende só agora a todo o território 

nacional e não apenas a Lisboa, Porto e Algarve. Para termos uma noção desta dimensão, basta 

pensar que no último ano um País de 10 milhões de pessoas recebeu 21 milhões de turistas. E só 

para termos uma noção da escala: Um País como o Brasil (onde tantos de nós procura fazer 

férias), com 200 milhões de pessoas, recebeu menos de 7 milhões de turistas; Que a legislação 

nacional se alterou, refletindo dinâmicas próprias dos mercados e da evolução da sociedade. Por 

exemplo, e isto não é pouco, os períodos para a concessão de equipamentos sofreram alterações 

significativas, em consequência da alteração ao Código dos Contratos Públicos (CCP). E por 

último, e absolutamente fundamental, a degradação da Estalagem nos últimos anos se acentuou 

severamente e, por isso, pensar uma solução no dia do seu encerramento, não é certamente pensar 

uma solução anos depois e com património absolutamente degradado. Seriedade política é isso 

mesmo: sermos capazes de, justificadamente, assumir a mudança de opinião, com a seriedade de 

quem coloca os interesses da causa pública em primeiro lugar e com toda a preocupação de ter 

que explicar essa mudança. Senhor Presidente, Senhores membros do Executivo, percebemos 

certamente a exigência desta opção, e só para recordar processos recentes, tal como a compra 

dos Estaleiros Municipais e a compra dos terrenos da Oliprojeta, não seria certamente a nossa 

primeira solução, mas é a que é possível no tempo em que vivemos e com as condições que temos. 

Posto isto, temos hoje unanimidade sobre este assunto, como tivemos para esses dois exemplos, 

que, curiosamente, não alimentaram o mesmo tipo de argumentário. Só temos que lamentar, e 

lamentamo-lo de facto profundamente, o que lemos na ata, da reunião de Câmara municipal, de 

13 de junho, na declaração de voto escrita pelo Partido Social Democrata. Cito: “Lamentamos, 

porém, que esta atitude do Presidente da Câmara, e de alguns Vereadores do Executivo PS, tenha 

atrasado a resolução deste problema durante três anos”- fim de citação. O problema arrasta-se, 

como toda a gente sabe, há quinze ou há mais de quinze. Lamentamos de facto o argumento 

completamente disparatado de que o PS, em minoria, tenha impossibilitado o PSD, em maioria, 

de tomar a decisão sobre um assunto que já na altura se arrastava há anos. Mas se o lamentamos 

não é apenas por não ser verdadeiro. Porque se assim fosse, hoje: Não teríamos um contrato de 

concessão de rede de água e saneamento sobre o qual votamos frontalmente contra, mas nem por 
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isso deixou de ser assinado; Não teríamos certamente adquirido os terrenos da Quinta da 

Cachana pelos valores que todos conhecem, num processo que votamos frontalmente contra, mas 

nem por isso deixaram de ser comprados; Não teríamos comprado o terreno em Macinhata da 

Seixa, para o famoso Polo de Inovação e Cultura, no mesmo estado de inutilidade desde a sua 

compra até hoje, sobre o qual votamos frontalmente contra, mas nem por isso deixou de ser 

comprado; Não teríamos o ónus de ter que encontrar uma solução para a Escola de Fajões, uma 

consequência de um processo de descentralização a que nos opusemos e que nem por isso deixou 

também de ser implementado; Não teríamos o problema do GranPlaza para resolver, num 

processo que também votamos contra e que nem por isso deixou de ser assinado e com o risco de 

negócio e a falta de salvaguardas para o lado do Município, que também todos conhecem; Não 

teríamos certamente o problema dos Estaleiros, que entretanto resolvemos da forma possível e 

também tendo que mudar de posição, porque também votamos contra, mas nem por isso deixaram 

de ser vendidos, depois arrendados, depois novamente arrendados, para agora os termos de 

comprar. É totalmente desonesto, repito, é totalmente desonesto explicar a inoperância na 

resolução deste problema, com o voto contra que o Partido Socialista, em determinado momento 

e em determinadas circunstâncias, entendeu fazer. Como seria desonesto também o Partido 

Socialista não ser capaz de assumir que revê a sua posição, quando as circunstâncias se alteram 

por estar preocupado com o seu ego partidário. Nunca faremos isso, seguramente, pelo bem de 

Oliveira de Azeméis. Dito isto, Senhor Presidente, os pressupostos são claros sobre a resposta 

que se quer para a Estalagem S. Miguel, sobre a importância dessa resposta para o Concelho e, 

sublinho com veemência, sobre as salvaguardas que temos para garantir para o Município a 

solução que preconizamos e a resposta pública que entendemos que aquele espaço deve ter. Não 

se faz uma alienação, caro Jorge, dinheiro por dinheiro. É com salvaguardas claras. É esse 

documento que hoje estamos a votar, temos que o dizer com toda a assertividade. O Partido 

Socialista espera, muito sinceramente, que a hasta pública possa captar investidores e que o 

processo possa decorrer da melhor forma. Queira por isso, da nossa parte, para além do apoio 

que a seriedade do Executivo nos merece, aceitar uma recomendação que fazemos, levar convosco 

uma preocupação que trazemos e ponderar uma proposta que lhe deixamos: Recomendamos que, 

após o período de hasta pública, sem prejuízo de toda a informação que se posa dar, não se crie 

a expetativa que o problema está resolvido e se anunciem inaugurações de papel. O Partido 

Socialista insiste, neste ponto, como tem insistido noutros, que não podemos deixar de dizer a 

verdade aos oliveirenses, sempre. Ainda que na hasta pública haja uma proposta vencedora, 

levaremos ainda muitos e muitos meses até que qualquer um de nós possa entrar como cliente ou 

como munícipe no espaço que venha a renascer. Recuperar anos de inoperância tem esta 

consequência, não o vamos deixar de dizer. Vamos ainda precisar de muito mais tempo para, de 

facto, usufruirmos deste espaço. Nessa altura, uma geração inteira nasceu com a estalagem 

fechada e, nessa altura, a esmagadora maioria das pessoas com trinta e cinco anos ou menos, 

30% da população do Concelho, não terá sequer memória real de quem era o Presidente de 

Câmara ou qualquer dos intervenientes naquela altura ou do que era a Estalagem a funcionar. A 
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preocupação que temos é que, não havendo uma proposta em hasta pública, se complexifique 

ainda mais a solução para um espaço para o qual, sabendo das nossas imensas debilidades 

enquanto território, possamos não ter capacidade de resolver e tenhamos que continuar a assistir, 

dolorosamente, à sua degradação. Também não podemos deixar de assumir essa possibilidade. E 

a proposta que lhe fazemos, é que, qualquer que seja a solução encontrada e a forma de a 

implementar, não deixemos de fazer a devida homenagem aos empreendedores da Estalagem de 

S. Miguel, num apontamento estético que registe a sua memória e perpetue a sua audácia. Esse é 

o legado que nos compete, enquanto sociedade. Dito isto, Senhor Presidente, votaremos 

favoravelmente esta proposta.”======================================= 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Deputado Fernando Pais, do PSD.===================================== 

======== “Antes de mais, eu queria, de alguma forma, lamentar a decisão desta Assembleia 

de estarmos a discutir, às 2:20 da tarde, um tema tão importante e tão atual que é o futuro da 

Estalagem S. Miguel. Eu só queria dizer que, e entendo perfeitamente, que nós aqui teríamos duas 

perspetivas. Eu não vou de facto fazer nenhum exercício de crítica à mudança de posição, a 

alguma mudança de posição, a uma inflexão da posição por parte deste Executivo camarário 

relativamente àquilo que o senhor Presidente disse na reunião de 2016, porque de facto poderia 

haver aqui razões ponderosas para as pessoas alterarem a posição. E eu entendo que, as pessoas 

se escolherem módulos de gestão do domínio público em contrário àquilo que defendiam; É uma 

posição extremamente inteligente e que só nos apraz registar. Mas, eu queria dizer-vos o seguinte: 

depois de alguma discussão - Eu acho que este assunto não teve, de facto, a discussão, quer no 

fórum, quer na participação das pessoas. De facto a Estalagem de S. Miguel é uma coisa que nos 

diz muito. Embora, concorde com o que aqui já foi dito - de facto está fechada há muito tempo. 

Mas nós tínhamos aqui, no essencial, duas opções: Ou a concessão; Ou a venda. Mas tínhamos 

também outras opções e tínhamos outras opções que até vieram do Partido Social Democrata, 

pelo Bruno, que poderia, eventualmente, esta situação passar por uma requalificação do ponto de 

vista do objeto social da referida Estalagem, nomeadamente na área da saúde, proteção da 

velhice, um Centro Social, etc…. Portanto, havia algum exercício que nós podíamos fazer, 

embora, eu compreenda que de facto a manutenção da parte hoteleira era uma manutenção viável 

e, se calhar, aprazível. O que nós achamos, Senhor Presidente, é que a opção, na altura, em 2016, 

- E uma coisa que não foi lida pelo Jorge - e eu vou ler, já não vou repetir aquilo que o Jorge 

disse aqui - Mas há um ponto que não foi referido pelo Jorge e que eu queria frisar, diz assim: 

“Esgotadas todas as possibilidades, devemos ir optar pela procura ativa de investidores locais, 

nacionais e internacionais, com os meios próprios da autarquia e recorrendo também se 

necessário a especialistas. Apresentar este projeto a fundos de investimento imobiliário, que 

podem estar interessados em requalificar e rentabilizar o espaço, não obviamente com esse 

argumento que se não for deles não podemos recorrer à banca, porque a banca financia projetos 

desde que eles tenham viabilidade não precisam de ser os investidores os proprietários do imóvel. 

Devemos contactar as escolas de hotelaria ou outras instituições ligadas ao setor do turismo. 
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Devemos avançar com um estudo de viabilidade que permita determinar, em primeiro lugar, o 

investimento que é necessário fazer caso fosse a autarquia a requalificar o espaço, mas também 

para percebermos o que é que estamos disponíveis fazer em relação ao privado que queira investir 

(…) ” - Liminar. O que é que acontece aqui? Acontece que, eu acho que esta proposta, que o PS 

está habilitado a votar a favor, para nós é uma não proposta. Porque, - eu reparei que, em agosto, 

quando o Senhor Presidente se deslocou à Estalagem S. Miguel e deu uma entrevista pública ao 

Correio de Azeméis - à pergunta que lhe foi feita: se tinha algum contacto estabelecido com algum 

investidor; ou se tinha de alguma forma avaliado o tal mercado imobiliário - que o Bruno diz que 

está completamente enfraquecido - se tinha de facto feito alguma diligência junto de algum 

investidor, no sentido de estabelecer alguma grandeza quanto ao preço, quanto às condições? Eu 

acho, Senhor Presidente de Câmara, que esta é uma não proposta. Porque nós não estamos aqui 

a aprovar a venda por um valor. Nós estamos a aprovar as condições de uma hasta. E eu pedia 

às senhoras funcionárias (projeção documento) - vamos ver o que é que as condições da hasta 

diz, porque é muito importante: Nós não estamos contra a venda, se a venda for a melhor solução. 

O que nós achamos, é que esta Câmara Municipal não se reuniu de fatores sustentadamente fortes, 

no sentido de recorrer à venda sem esgotar previamente a manutenção deste bem de ordem 

pública. Eu acho que sem fazer uma investida, nomeadamente ao nível da consulta, acho que esta 

hasta está irremediavelmente votada ao insucesso. E vou explicar porquê. Se eu estiver enganado, 

também virei aqui bater a mão no peito e fazer mea-culpa. Vamos ver (projeção documento): Esta 

é a proposta, na proposta nós não vemos nenhuma razão que determine a venda; Tem o anúncio; 

Tem o Edital; Tem os procedimentos; O objeto da hasta pública já sabemos qual é; O valor base 

de licitação 1.650.000,00€, ancorado naquela avaliação que está feita no processo; A Comissão 

- Elementos disponíveis e esclarecimentos; E agora vamos ao mais importante: Obrigações do 

Município - As obrigações do Município é entregar o imóvel; Entrega o imóvel livre de pessoas e 

bens; E o adjudicatário não poderá fazer qualquer tipo de reclamação quanto ao imóvel. 

Obrigações do adjudicatário - Cumprir as condicionantes específicas à edificabilidade (…); 

Elaborar, a expensas suas, (…); Suportar todos os riscos (…); Obter o alvará de licença no prazo 

de 90 (noventa) dias (…); Concluir as obras de construção no prazo de 912 (novecentos e doze) 

dias (…); O adjudicatário obriga-se a abrir o estabelecimento ao público, devidamente licenciado 

para o efeito, no prazo de 1.095 (mil e noventa e cinco) dias (…). Ou seja: Estamos a falar num 

equipamento que está devoluto. E depois diz que as propostas têm que ser feitas até ao dia 2 de 

agosto. Ou seja: Nós vamos afixar estas condições da hasta, seguramente, no início de julho, na 

melhor das hipóteses, depois da aprovação. E os investidores têm 30 (trinta) dias, máximo, para 

ponderar o valor do preço, para ponderar o pagamento, ponderar a realização das obras de 

ampliação e de reabilitação e para ponderar se de facto aquilo vai ou não vai ter as caraterísticas 

para um estabelecimento hoteleiro de 4 (quatro) estrelas. Por isso, é que nós entendemos que esta 

solução deveria ter passado ou, por uma Assembleia Temática, chamar aqui o arquiteto Gaspar 

Domingues, (como o PS fez - mas fê-lo internamente), outras pessoas, para de facto auscultar, os 

tais especialistas, auscultar as pessoas que com maior ou mais experiencia nos pudessem dar e 
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fornecer uma solução que fosse de facto viável. E se a melhor solução para este equipamento for 

a venda? Eu votarei a venda. Se houver uma outra solução que passe pela requalificação do 

edifício, que passe, eventualmente, por uma candidatura aos fundos comunitários, que passe por 

uma concessão alargada, sabendo que as concessões, agora, segundo o novo Código, não podem 

prolongar-se além dos 30 (trinta) anos. Tudo isto são matérias que nós devíamos ponderar 

concreta e definitivamente antes de ter uma posição definitiva. Eu confesso: Não será certamente 

lendo a proposta do senhor Presidente da Câmara que propõe a venda, sem qualquer documento 

de suporte, sem nenhum estudo, sem nenhuma auscultação; Eu tenho falado com pessoas que 

dizem que a ultima solução deve ser a venda. Eu também acho que, a última solução ser a venda. 

Mas a concessão pode ser ruinosa. Nós podemos não encontrar ninguém para a concessão. Até 

dar outro destino àquele espaço. Até porque, temos as piscinas que também é um problema. É um 

problema do ponto de vista dos gastos associados e da sua rentabilidade e do seu uso. Portanto, 

em suma, Senhor Presidente: Eu acho que nós devíamos, de facto, fazer uma discussão mais 

alargada. Devíamos contactar com os tais fundos de investimento, encontrar diretamente as 

pessoas para, no fundo, saber o que que o mercado nos responde. Porque, em 30 (trinta) dias? 

Ou, então, o Senhor Presidente fez esse trabalho e não nos diz que fez esse trabalho. Mas, por 

aquilo que disse publicamente: que não tinha contactado com algum interessado. Eu acho que: 

decidir esta questão de forma tão leve como aquela que nos está aqui a ser proposta; Eu não 

posso deixar de manifestar o meu desconforto e o meu desagrado. De qualquer das maneiras, a 

Assembleia é soberana para a decisão que tomar. E, esperemos que o Senhor Presidente dê 

algumas justificações, no sentido de as questões que foram postas aqui pelos diversos grupos 

partidários.” ================================================= 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, para dar resposta às intervenções anteriores.===== 

======== “Costuma-se dizer que: “pior que aqueles que erram, são aqueles que nada 

decidem”. Isso é um facto. Nós fomos desafiados pelos oliveirenses a tomar decisões. E nós temos 

inúmeros casos no nosso Concelho onde a ausência de decisão, enfim, fundamentada num 

conjunto de argumentário mais ou menos válido, determina que as coisas se eternizem num estado 

de degradação e abandono que é bem patente, naquilo que é a nossa realidade. Isto aplica-se a 

inúmeras coisas. Eu, por uma questão de economia de tempo, vou-me dispensar de falar de 

inúmeras coisas que apresentam um elevado estado de degradação, onde se exigia decisão, onde 

se exigia capacidade para agir e nada se fez. Este é um caso paradigmático. - Deixe-me só 

contextualizar a intervenção do Senhor deputado Bruno Aragão: “Nós estamos com a Estalagem 

há mais tempo encerrado do que ela esteve funcionar.” Efetivamente. Desconheço qualquer 

solução válida para a Estalagem. Não vi aqui apresentada nenhuma solução objetiva para a 

Estalagem. Aquilo que eu vi aqui foi um conjunto de intenções, enfim, não suportadas em coisas 

objetivas, em coisas concretas. É evidente que nós podemos falar aqui da história, das pessoas, 

dos obreiros daquilo. Mas a melhor forma de nós homenagearmos é deixar aquele espaço 

completamente abandonado e degradado, como está há 20 (vinte) anos? É assim que se 
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homenageia a memória das pessoas? É assim que se homenageia o legado que as pessoas nos 

deixam? Não é assim que se homenageia, Senhor deputado. Aquilo que se deve fazer é, 

naturalmente, recuperar os equipamentos para aquilo que essas pessoas pensaram, para a 

finalidade que essas pessoas pensaram há muitas décadas atrás. Efetivamente o que eu gostaria 

de ver aqui era uma autocrítica, um mea-culpa, um assumir, um pedido de desculpas aos 

oliveirenses pelos danos que lhes causamos não só, ao Parque de La-Salette, mas ao 

desenvolvimento do Concelho pela nossa inércia, pela nossa incapacidade em resolver problemas. 

E esta é uma crítica coletiva. Em 2016, - com a informação que eu disponho - ou com a falta dela, 

se quiser, eu efetivamente disse isso. É evidente que desde 2016 até agora, o que acontece é que 

as coisas mudaram. Mudaram os períodos de concessão de 50 (cinquenta) para 30 (trinta) anos. 

Mudou-se a própria predisposição do mercado nacional e internacional para esse tipo de 

investimentos, investimentos de natureza turística. O equipamento degrada-se de tal forma e está 

sujeito a atos de vandalismo contínuo. Eu temo que um dia destes um ato de vandalismo leve à 

perda total do equipamento. Se é que ele é recuperável? O que se fez entretanto? Fizeram-se 

tantas coisas. Fizeram-se tantas coisas para que hoje pudéssemos estar aqui. O senhor diz que 

isto é uma não proposta. Ela foi votada por unanimidade na reunião de Câmara e foram pedidos 

contributos para o documento a todos os Vereadores do Executivo. E o documento é o resultado 

dos contributos dos Vereadores do Executivo. Mas o que importa aqui relevar, é o seguinte: Eu 

não tenho dúvidas que este equipamento deve prosseguir fins hoteleiros; Não tenho dúvidas que 

este equipamento deva ser um elemento fundamental para atrair visitantes e para promover o 

nosso território. E por isso é que nós, para além de pedirmos internamente que fosse feita uma 

proposta de ampliação do equipamento, para perceber se mantendo a cércea e até, em certa 

medida, a área de implantação, era possível aumentar o número de quartos. Um estudo que foi 

rapidamente desenvolvido e que permitiu chegar a essa conclusão. O que quer dizer que poderá 

ser apetecível para investidores. Tivemos a preocupação de adequar as áreas. Tem aí a 

informação de que as áreas do imóvel se referiam apenas à área de implantação, não estando 

contabilizados todos os acessos na área do imóvel. Foi feita essa correção. Foi determinado um 

novo valor, para essa nova área. Agora, o que nós desconhecíamos era que existia uma avaliação, 

porque essa nunca foi tornada pública; nunca foi votada - fazer essa precisão. Portanto, nunca 

foi votado em reunião de Câmara um processo de venda, favoravelmente ou contra, nunca foi, 

sequer, apresentada essa situação. Foi manifestada essa vontade do Executivo anterior de alienar 

aquele património. Não transmitindo ao Executivo que havia uma avaliação, não só, para a 

Estalagem, como também, para a Piscina Municipal. Essa informação nunca foi dada. A 

Estalagem está fechada há 20 (vinte) anos. Nós em 20 (vinte) meses - eu sei que há pessoas que 

querem que o tempo passe rápido, mas efetivamente não estamos lá há 2 (dois) anos estamos há 

pouco mais de 20 (vinte) meses: E aquilo que nós fizemos foi apresentar uma solução de forma 

objetiva, consciente e responsável, entendendo que esta é a melhor solução neste momento e neste 

contexto. Porquê? Porque, efetivamente, face às alterações que se verificaram e percebendo que 

o equipamento para cumprir a legislação, (foi classificado como unidade hoteleira, mas hoje a 
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classificação de unidade hoteleira com 4 (quatro) estrelas obriga a um conjunto de requisitos que 

aquele equipamento não tem), obriga a uma reformulação profunda daquele equipamento. Aquilo 

que nós verificamos: Nas conversas que fomos tendo com alguns interessados, que se foram 

apresentando, para a perspetiva da Concessão não para a perspetiva da alienação. Quem disse 

que tinha interessados na alienação foram precisamente os Senhores Vereadores do PSD, não 

fomos nós. Nós até pedimos que nos disponibilizassem esses contactos, porque seria interessante 

perceber o que é que esses investidores pretendem. Mas o que é facto, Senhor deputado, 

apareceram efetivamente pessoas interessados no equipamento de natureza social. Não é essa a 

resposta que nós achamos que estrategicamente o Concelho precisa. Houve pessoas que falaram 

no equipamento para sede de associações, casa de coletividades. Houve investidores privados que 

queriam fazer do equipamento uma sala de eventos, restaurante, para organização de casamentos 

e batizados. Não é isso que nós pretendemos para o equipamento. Aquele equipamento tem que 

ter outro tipo de capacidade, outro tipo de potencial. E nós achamos que é possível esse tipo de 

potencial. Tivemos uma proposta objetiva - tenho que a tornar aqui pública, que foi: Uma 

proposta que nos foi remetida por escrito, onde basicamente essa proposta dizia: entreguem-me 

isso e eu recupero aquilo e faço daquilo mais ou menos o que lá está e faço a gestão daquilo. 

Como sabem, não se entrega nada a ninguém. As coisas tem que ser desenvolvidas com um 

processo de hasta pública. E é isso que nós estamos aqui a sugerir. Agora, o que nós percebemos 

é que as necessidades de investimento naquele equipamento não são compatíveis, neste momento, 

com um processo de concessão. Porquê? Porque não é possível recuperar milhões de euros que 

o equipamento reclama de investimento, num horizonte temporal de 30 (trinta) anos. Percebendo 

nós que, enfim, estaremos a falar de um equipamento com algumas dezenas de quartos. É evidente 

que se estivéssemos a falar de 150 (cento e cinquenta) ou 200 (duzentos) quartos a abordagem 

teria que ser necessariamente diferente. Quero com isto dizer-vos o seguinte: Das duas, uma: Ou 

achamos que este é o tempo de decidir, este é o tempo de agir e tomamos uma decisão. Ou, então, 

deixamos que o equipamento se mantenha nas atuais circunstâncias. Porque, obviamente, Senhor 

deputado Jorge Pereira, não me cabe a mim e não vou fazê-lo, o senhor comentou uma proposta 

apresentada e sufragada - como disse - pelos oliveirenses. O Senhor diz que é uma proposta 

unicamente apoiada pelo Partido Socialista. É apoiada pelos oliveirenses e isso basta-me. Os 

Oliveirenses são bem mais importantes do que o Partido Socialista, do que o CDS ou o PSD. E, 

portanto, foi sufragada e amplamente sufragada. E, portanto, nessa perspetiva, nós continuamos 

a achar que essa é uma aposta estratégica para o Concelho. Deixem-me dizer-vos de forma muito 

clara: O equipamento está há demasiado tempo abandonado. Aquele equipamento não está a 

prosseguir os fins para o qual pessoas- que temos a obrigação de respeitar- num dado momento 

idealizaram. Eu julgo que a melhor forma de homenagearmos essas pessoas é permitir a 

requalificação desse espaço. Se os senhores entendem - E foi isso que eu ouvi aqui sugerir: Porque 

eu quando disse que não comentava propostas dos outros Partidos é porque ouvi propostas 

absolutamente milionárias sem nenhuma aderência à realidade, propostas de dezenas e dezenas 

de milhões de euros que naturalmente seriam completamente impossíveis de contemplar. O que 
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eu quero dizer com isto é uma coisa muito simples: Nós temos ali o Centro Interpretativo do Vidro 

que precisa de 2.000.000,00€ (dois milhões de euros) de investimento. Temos a Casa das Heras, 

que é um edifício que está degradado; Temos a Casa dos Vimes, que é um edifico que está a 

precisar de intervenção de requalificação; Temos a Estalagem S. Miguel. Estou a falar só do 

parque de La-Salette. Portanto, percebam que estamos a falar de muitos milhões de euros de 

investimento. A Autarquia - digo aqui com toda a frontalidade - não tem capacidade para 

requalificar aquele espaço. A não ser que me digam, fazemos lá uma mera operação de cosmética. 

Mas eu não percebo como é que com uma mera operação de cosmética se resolve os problemas 

do equipamento em termos daquilo que são as obrigações legais, atuais, que ele tem que cumprir. 

E se pensam que é possível gastar lá 1.500.000,00€ (um milhão e quinhentos mil euros) ou 

2.000.000,00€ (dois milhões de euros) e depois entregar esse espaço para concessão? Bem, aquilo 

que eu tenho para vos dizer, é que no atual momento, com o quadro comunitário em final: Aliás, 

não sei sabem, mas o património cultural material e imaterial, o património turístico acaba de ter 

os últimos Avisos. Não quer dizer que num quadro de reprogramação não possa aparecer mais 

um ou outro. E ele é claramente direcionado para apoiar equipamentos que é património 

classificado pela UNESCO; Portanto, quer isto dizer que eu não vislumbro, mas não quer dizer 

que não venha a acontecer, Avisos comunitários que nos permitam requalificar a Estalagem. 

Obviamente que seria extraordinário se tivéssemos a perspetiva de ter fundos comunitários que 

permitissem isso. Então, aí, a conversa seria outra. Agora, não tendo essa perspetiva, cabe-nos a 

nós, antes do meio do mandato, dizer se é assim que nós vamos deixar que o equipamento se 

mantenha? Vamos ensaiar esta possibilidade e, oxalá que apareça alguém, se não aparecer 

ninguém vamos ter que voltar outra vez a falar sobre o problema: ou fazemos uma nova hasta 

pública com um prazo mais alargado ou avançamos para uma concessão e tentamos perceber se 

existem efetivamente interessados. A minha convicção profunda, é que não existem, no atual 

quadro, interessados numa concessão com aquele tipo de necessidades de investimento. Porque 

eu sou daqueles que tenho dúvidas que o equipamento seja recuperável. Para dar cumprimento 

às exigências legais, eu sou daqueles que tenho dúvidas. Obviamente que, se recuperar o edifício 

é manter a fachada e as paredes ao alto, tudo é recuperável. Estou a dizer é: Se aquele edifício é 

passível de ser utilizado sem investimentos substanciais? Não me parece - é esta a minha opinião. 

Hoje os públicos são tremendamente exigentes. As pessoas têm hoje já no nosso Concelho 

respostas ao nível de turismo local de grande qualidade. As pessoas hoje exigem essa qualidade. 

E, portanto, nós temos que ter argumentos, argumentos de qualidade para atrair pessoas para o 

nosso território. Aquela Estalagem: se aparecer um interessado, e era bom que aparecesse, que 

requalificasse aquele espaço e transformasse aquele espaço numa unidade hoteleira de 

referência? Eu julgo que todos tínhamos a beneficiar com isso. E julgo que essa era a melhor 

forma de homenagear a memória daqueles que, de forma visionária, em dado tempo, pensaram 

nisso. Agora, deixem-me que vos diga: Nós não temos homenageado essa memória. Não temos 

homenageado a memória dessas pessoas. Porque, efetivamente deixar um equipamento daqueles 

durante 20 (vinte) anos, Não sei se já lá entraram nos últimos tempos? Não sei se perceberam que 
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ele se transformou num albergue de material de um conjunto de instituições e de um conjunto de 

coletividades, sem qualquer segurança? O risco de incêndio, naquele equipamento, é total. 

Portanto, a possibilidade de ele ser vandalizado e de perdermos irremediavelmente o edifício, está 

permanentemente em cima da mesa. Eu não vivo descansado com isso. Como eu não tenho 

nenhuma solução, neste momento, que não seja a alienação; Como eu não tenho dinheiro para 

requalificar o equipamento; Como eu não tenho nenhum interessado neste momento na concessão 

que me diga eu invisto lá dois (2) ou três (3) milhões de euros e espero o retorno desse investimento 

em trinta (30) anos: Nós optamos por esta decisão. E, mais uma vez, termino dizendo: De forma 

consciente e responsável.”========================================== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal voltou a conceder o uso da palavra 

ao Deputado Jorge Pereira, do CDS/PP.================================= 

======== “Uma vez mais, eu confesso que tenho admiração pelo Senhor Presidente. E uma 

das suas qualidades é a sua habilidade artística na sua articulação silábica das palavras. Porque, 

ninguém disse aqui que queria que se mantivesse aquele edifício tal como está. Portanto, isso não 

foi dito aqui. Mas o senhor Presidente conseguiu fazer com que isso tivesse sido dito. E, portanto, 

dizer: O CDS é redondamente contra a alienação da Estalagem S. Miguel (ponto). Não 

concordamos que se crie um enclave no centro do Parque de La-Salette. Como disse: as 

confrontações a toda a volta são com o Parque de La-Salette; construída por todos os oliveirenses. 

É ali o coração de Oliveira de Azeméis. É ali que está o espirito oliveirense. E nos roteiros 

turísticos de Oliveira de Azeméis é um dos principais locais de cartão de visitas de Oliveira de 

Azeméis e que deve ser preservado para o futuro. Está previsto nesta hasta pública a questão da 

venda futura, no caso de haver efetivamente a alienação da Estalagem: Portanto, se houver uma 

venda está prevista a salvaguarda e o direito de preferência da Câmara Municipal, mas não está 

equacionada a possibilidade de uma falência. E, portanto, penso que aí o caso é mais complicado. 

Portanto, dizer redondamente, novamente: Há outras opções. Penso que tem mérito em querer 

fazer e resolver o problema. E aí, nós estamos do seu lado mas não por esta via. Por esta via 

estamos perfeitamente contra.”======================================= 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal voltou a conceder o uso da palavra 

ao Deputado Fernando Pais, do PSD.=================================== 

======== “Evidentemente, e na esteira daquilo que disse o Jorge, é evidente que todos nós 

estamos interessados em dar um impulso à Estalagem S. Miguel. A minha dúvida, Senhor 

Presidente, é a seguinte - como investidor privado- colocando-me eu na posição de investidor 

privado na área da hotelaria: Se me for dito: “Olha, compras isto por um milhão e seiscentos e 

cinquenta mil euros (1.650.000,00€), vais investir aqui três milhões de euros (3.000.000,00€); Ou, 

faço um contrato de concessão contigo, tu vais pagando e vamos de alguma maneira no contrato 

de concessão ver aqui um preço que amortize também o investimento que tu lá faças. E esse 

interessado não precisará de investir um milhão e seiscentos e cinquenta mil euros 

(1.650.000,00€) para a compra e investirá só o dinheiro relativo à requalificação, pagando um 

montante à Câmara que terá que ser um montante não correspondente à obra requalificada já. 
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Portanto, eu acho que a solução da concessão não é uma situação de se pôr completamente de 

lado. Compreendo que, se de facto, se de facto a hasta pública se verificar e se nós conseguirmos 

vender o imóvel por um milhão e seiscentos e cinquenta mil euros (1.650.000,00€) e o interessado 

cumprir escrupulosamente tudo aquilo que está na hasta pública? Eu não posso dizer que não 

acho que seja uma boa solução. Tenho que ser honesto e dizer que se tudo for escrupulosamente 

cumprido, das condições da hasta pública, revertendo para a Autarquia um milhão e seiscentos e 

cinquenta mil euros (1.650.000,00€) e com a garantia de que aquilo é um projeto hoteleiro, por 

um determinado número de anos? Eu não acho que seja uma boa solução. Acho é que o mercado 

não tem capacidade de resposta. E era isso que se pedia que a Câmara Municipal, de alguma 

forma, averiguasse se de facto há ou não há interessados, há interessados para a venda ou há 

interessados para a concessão. De qualquer maneira, Senhor Presidente, estamos absolutamente 

de acordo: É necessário dar o impulso para que a Estalagem S. Miguel não continue fechada e 

votada ao abandono.” ============================================ 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concedeu o uso da palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, para prestar mais esclarecimentos. =========== 

======== “Só respeitar as posições das diferentes bancadas, como é evidente. Eu não disse 

que o CDS queria que a Estalagem se mantivesse tal como está. O Senhor até disse que íamos à 

inauguração e que seria o engenheiro Pinto Moreira responsável por essa inauguração. Eu não 

percebi é como é que o fazia. Não percebi é como é que o fazia, percebe? Quando falo em soluções 

é nessa perspetiva. Como é que resolve o problema? Como? Como é que faz? Eu ouvi aqui uma 

solução, agora, que é uma solução objetiva, apresentada pelo doutor Fernando Pais, que é: Ele 

acaba por dizer que são necessários três milhões de euros (3.000.000,00€). Mas, então, ele já não 

paga um milhão e seiscentos e cinquenta mil euros (1.650.000,00€), mas continua a gastar os três 

milhões de euros (3.000.000,00€); em trinta (30) anos, dá cem mil euros (100.000,00€) por ano; 

e dá oito mil trezentos e trinta e três euros (8.333,00€) por mês só para amortizar o investimento. 

Percebendo que nós estamos a falar de uma unidade hoteleira de trinta (30), quarenta (40), 

quartos, é fácil de perceber qual é que teria de ser a taxa de ocupação e o preço médio do quarto 

para conseguir recuperar só isso. Isso são contas que já foram feitas. Agora, eu percebo 

perfeitamente que as pessoas continuem agarradas a determinado tipo de conceitos, a 

determinado tipo de formulações que foram fazendo ao longo da vida. Eu tenho a obrigação de 

as respeitar. Agora, eu tenho a obrigação de - e acabei de o dizer bem ou mal, mas eu entendo 

que bem - tomar as decisões que eu acho que são corretas em cada momento. A Estalagem está - 

como o Senhor disse - e disse que em 2016 disse que a solução já se eternizava há tempo de mais 

- Imagine agora em 2019, eterniza-se há tempo de mais com mais três (3) anos em cima. Aquilo 

que nós temos que fazer é tomar uma decisão. Feitas essas contas, feita a análise que nós fizemos 

àquilo que o investidor teria que fazer; Face àquilo que é o contexto atual de mercado turístico e 

do mercado imobiliário: Parece-nos que este é o momento para obtermos o preço justo por aquele 

equipamento. Eu não tenho dúvidas de que, se nós tivéssemos vendido este equipamento há um 

(1) ano atrás ou há dois (2) anos atrás, eventualmente não conseguiríamos pensar neste tipo de 
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valor. Mas toda a gente percebeu o que é que está a acontecer no mercado imobiliário do Porto, 

Lisboa e a apetência que existe por este tipo de equipamentos. Aquilo que nós acreditamos é que 

é possível aparecer um interessado para o adquirir por este valor. Mas também pode não aparecer 

ninguém. Porque o prazo para apresentação das propostas é curto. Porque o indivíduo faz um 

plano de investimentos e acha que o investimento não é rentável porque há outras coisas onde 

pode gastar o dinheiro. Mas o que é bom que nós percebamos, é que, esta é uma proposta para 

uma alienação, é uma proposta deste Executivo. Se não aparecer ninguém vamos ter que voltar a 

discutir o assunto. Podemos decidir por uma nova hasta pública para alienação ou podemos 

decidir pela concessão. Há uma coisa que nós temos de ter consciência - e acho que todos temos 

essa consciência: A Estalagem não pode continuar como está.” ==================== 

======== A Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou o ponto vinte e três à 

votação, tendo sido deliberado por maioria, aprovar a proposta apresentada, com a seguinte 

votação: - A favor: dezassete (17) votos do PS, nove (9) votos do PSD, e o voto do Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Cesar; - Contra: três (3) votos do CDS/PP. ========= 

=== PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO (ARTIGO 21º DO REGIMENTO) === 

======== 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:== 

======== “Anuncio que, vamos ter da parte da tarde uma sessão temática sobre um tema 

muito interessante. Lamento que esta sessão se tenha prolongado tanto. Já temos os convidados e 

os palestrantes à nossa espera. Vamos tentar almoçar rapidamente para, no máximo, às quatro 

(4) horas iniciarmos a sessão temática. Obrigada a todos pela participação e pela forma como 

seguiram a sessão. A sessão temática é no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Fajões, às 16 

horas.”===================================================== 

======== E não havendo outros assuntos a tratar, a Senhora Presidente da Assembleia 

Municipal, declarou encerrada a Sessão, eram 15 horas e 20 minutos, da qual, para constar, se 

lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos elementos da Mesa.= 

 


