
Senhor Presidente da Assembleia Municipal (Em exercício):

Senhores Membros da Assembleia Municipal.

Nos termos da Lei 169/99 artigo 53º alínea l) e do Regimento da Assembleia Municipal
art. 26º alínea e) somos a apresentar a Vossa Excelência, a fim de ser agendada para
a próxima sessão da Assembleia Municipal, uma Moção de Censura ao Executivo da
Câmara Municipal de Oliveira do Hospital.

Da Moção de Censura:

Das práticas democráticas

Durante mais de uma década, era pressuposto e assumido pelo Partido Socialista, 
hoje Governo do Município, viver o Concelho de Oliveira do Hospital numa espécie de 
"limbo democrático", onde regras e princípios básicos da democracia não seriam 
respeitados. Também nós entendíamos viver-se um regime onde imperavam alguns 
deficits democráticos e de cidadania.

As eleições de 11 de Outubro de 2009 culminaram numa escolha sem maioria 
absoluta, determinando um executivo municipal de maioria, o qual proporcionou 
durante algum tempo um exercício democraticamente aceitável da gestão Municipal. 
Situação que as eleições com maioria absoluta, em 29 de Setembro de 2013, vieram 
subverter de forma radical.
Com efeito, o surgimento de uma maioria absoluta despoletou um sentimento de 
"ajuste de contas" social e político, onde um conjunto de ambições, contidas e 
recalcadas por as sucessivas derrotas no passado, explodiu e agudizou a sociedade 
oliveirense. Dizia- se na altura: "agora é a vez dos nossos". E foi, e é. Contra tudo e 
contra todos os que se têm oposto a esta política e a este modo de estar e de 
governar, a maioria responde com retaliações que as ferramentas governativas põem 
ao seu dispor. A tal ponto vai a senda que todo aquele que se oponha é ostracizado 
com represálias, a mensagem que passa, ao estilo “quem se mete com o PS, leva”, 
roça na ameaça a todos os que não seguirem as suas orientação. São cada vez mais 
aqueles que o simples facto de tomar café ou almoçar, com a pessoa errada, pode ser
motivo de represália. Que raio de democracia é esta..? Ao que se chegou..! O recurso 
aos tribunais, que tanto se criticou ao anterior executivo passou a ser a prática 
corrente desta administração, com pouco sucesso, como se tem verificado. A 
intimidação, também por aqui não resultou.

Do "TUDO PELAS PESSOAS", no pressuposto do todo Concelhio, passou-se ao "tudo
pelas nossas pessoas". Numa lógica de resolução, prioritária, dos problemas pessoais 
dos mais directos dirigentes e apoiantes do partido maioritário. Porque estes factos 
são do conhecimento pessoal e por uma questão de higiene democrática, escusamo-
nos de personalizar e identificar.

Da realidade Social

O desenvolvimento, durante anos prometido e usado de arma de arremesso contra 
anteriores executivos, tarda em chegar. As obras de vulto, levadas a cabo, foram as já 
programadas, projectadas e parcialmente executadas pelo anterior executivo. Salvo as



raras e honrosas excepções que neste caso remetem para obras de pequena monta. 
Regrediu-se na saúde com a supressão de postos médicos e pontos de assistência. 
Regrediu-se na Justiça com a limitação do tribunal. Aumentou o desemprego e a 
emigração.

Pesem as dificuldades que, genericamente, toda a população vem sentindo 
independentemente do seu extracto social, a política do executivo Municipal, pesem as
muitas declarações de intenção amiúde proferidas, foram no sentido da manutenção e 
até agravamento das condições sociais.

Com efeito, contrariando a prática generaliza dos Municípios envolventes, pese a boa 
situação financeira herdada, genericamente melhor que a dos citados Concelhos, 
Oliveira do Hospital manteve e mantém, a taxa de IRS nos cinco por cento. Oliveira do
Hospital foi dos Municípios que menos reduziu o IMI a famílias numerosas. Com esta 
política acentua-se, gradualmente, o envelhecimento da população e diminuem todos 
os indicadores de fixação de pessoas.

Do necessário e consensual aumento dos custos de exploração do Abastecimento de 
Água, Tratamento de Esgotos e Resíduos Sólidos, o aumento foi tal que transformou 
uma medida de corretiva numa fonte de rendimento, agravando a já difícil situação das
famílias, especialmente as mais carenciadas. Pesem os esforços e as reduções de 
preço que foram estabelecidos, inclusive pela lei 94/ 2015, que determina os actuais 
preços, neste capítulo, tudo continua igual, em Oliveira do Hospital.

O apoio às famílias de menores recursos mantém-se a níveis abaixo do normal e do 
necessário, tendo em conta as dificuldades que hoje se vivem. Com efeito, o apoio 
alimentar é mantido à custa de terceiros e das multas do tribunal. No estímulo ao 
ensino superior foram aprovados  cinquenta mil euros para o conjunto do incentivo aos
estudantes, de famílias carenciadas, verba manifestamente insuficiente e castradora 
das possibilidades de estudo a muitos jovens, cujas limitações familiares e a falta de 
apoio financeiro, os levam ao abandono escolar.

Na natalidade, o apoio global tem sido inferior a quarenta mil euros. Estas políticas só 
podem acelerar o envelhecimento da população e o decréscimo populacional que se 
prevê progressivo, nos próximos anos, se nada for feito para inverter esta realidade.

Do Desenvolvimento:

A BLC3 Plataforma de Desenvolvimento da Região Interior Centro, concebida e 
projectada como alavanca essencial do desenvolvimento do estudo e conhecimento e 
um apoio essencial ao empreendedorismo e lançamento das indústrias de 
desenvolvimento do potencial endógeno, a avaliar-se pelo que se vai sabendo, tem 
vindo a "encubar" muita coisa mas, também o favorecimento político, a falta de 
transparência e um conjunto de actividades mais dúbias que claras, criando um clima 
de suspeição nada favorável aos princípios anunciados. O grande projecto da 
biorrefinaria (Biorefina-Ter), que já em 2012  nos foi garantida a aprovação  com 118 
milhões de euros, continua, quatro anos depois, no mesmo estado. Propaganda..! Não
se conhecem, e precisam conhecer-se, a aplicação e resultados de mais de meio 
milhão de euros de recursos Municipais. Não se conhecem e precisam conhecer-se, 
os resultados  dos apoios Estatais e Comunitários que muito se houve falar numa 
certa comunicação social mas cujos resultados se reduzem a umas classificações 
internacionais, obtidas sabe-se lá em que condições  e com que critérios. Pois sejam 
eles quais forem, em nada modificam o estado a que verdadeiramente se assiste. A 



venda de participações, a nosso ver ilegal e ao arrepio dos órgãos próprios e com 
poderes para os actos, do Município, não pressagiam nem pressentem nada de bom.
O turismo continua num estado de letargia. Regozija-se o executivo Municipal com o 
desempenho, quando é certo que temos um terço das dormidas de Arganil e um 
quinto do Concelho de Seia. Nos demais sectores, salvo uma ou outra honrosa 
excepcção, continua o marasmo e a regressão.

Da Legalidade e Transparência

A gestão democrática do Município passa por um dos períodos mais negros da sua 
história. Ofende-se nos locais de discussão, Assembleia e Câmara Municipal, os 
opositores, a maioria das vezes com o repugnante recurso à vida pessoal de cada um.
Sonega-se a informação que democraticamente deve ser apanágio de qualquer 
instituição pública, para além de legalmente ser um dever. Registe-se que já vamos 
com cinco pareceres da CADA, todos recomendando melhores práticas democráticas. 
Também aqui somos os melhores do País. Cinco pareceres a ensinar e recomendar 
as regras democráticas...

Recorre-se sistematicamente ao ajuste directo como forma de contratação, o que já 
mereceu o reparo da IGF e foi alvo de denúncias às entidades competentes. Faz-se 
convite único de forma sistemática. Adjudica-se por preços anormalmente altos. A 
quem questiona, pouco ou nada se responde e o que se responde pretende aumentar 
a confusão do que se questiona. Como sui dizer-se "atira-se poeira para os olhos".
Esta prática, que não deixa dúvidas, insere-se numa política de favorecimento, pouco 
transparente e prejudicial ao Município, prática que todos devemos criticar, censurar e 
eliminar.

Na gestão do território e licenciamentos urbanos, pratica-se uma política de laxismo e 
favorecimento. Diríamos mesmo “de encorajamento ao ilícito”, o que resulta numa 
série de contraordenações de que nunca se sabe o resultado e acabam, quase 
sempre, no conveniente e populista arquivamento. Quando muito, uma multa 
simbólica. São diversos os casos que denunciámos às entidades competentes

As prioridades do Executivo Municipal têm sido orientadas no sentido do populismo, 
da festa a qualquer pretexto, do desrespeito por uma gestão sóbria e orientada para 
as necessidades básicas, para o desenvolvimento e para o progresso.

A título de exemplo; Seremos porventura o Concelho com mais campos de relvado 
sintético tanto por habitante como por km quadrado. Seremos, porventura, o concelho 
com maior apoio ao futebol federado, por habitante e km quadrado. Vejam-se os 
Concelhos limítrofes, olhe-se para os concelhos similares e façam-se as devidas 
comparações.

Do Desporto Cultura e Tempos Livres

No desporto de manutenção e formação temos os mesmos rácios? Qual é a situação 
ao nível das piscinas? Dos parques infantis? Qual é a situação no que a creches e 
equipamentos escolares diz respeito? Qual é o apoio dado para refeições e ATL’s? O 
que temos assistido é à manutenção e redução dos apoios e incentivos sociais, é ao 
maior investimento nas festas e eventos que essencialmente promovem a imagem 
pessoal do presidente da Câmara. É à promoção do futebol de competição cujo 
resultado publicitado no desenvolvimento do Concelho e da nossa juventude não se 
tem notado.



Na cultura descuram-se as Fundações e museus, como elementos que só dão 
despesas e problemas, votando ao abandono valiosíssimos patrimónios. Veja-se o 
vergonhoso escândalo da Fundação Cabral Metelo, repare-se no reduzido apoio ao 
Museu da Bobadela, sem esquecer o Lar Sarah Beirão em Travanca. A divulgação do 
nosso património é feita nas personalizadas entrevistas das "vendas de carro", 
publicitando como “o melhor” tudo aquilo que de facto temos e que já tínhamos de 
bom, num estilo “venda da banha da cobra”, que descredibiliza o património e as 
instituições concelhias. Predomina a política de subsídios, com critérios pouco 
compreensíveis e de justiça criticável, sendo pública e notória a descriminação de 
alguns grupos culturais.

É por tudo isto e por causa disto que apresentamos a presente moção de censura ao 
executivo. Os senhores membros desta Assembleia farão o vosso juízo, as vossas 
críticas e as sugestões que acharem pertinentes. Decidirão em conformidade com as 
vossas consciências. Da nossa parte  entendemos que Oliveira do Hospital precisa e 
merece mais e melhor e pensamos ser imperativo censurar estas políticas e estes 
políticos e abrir caminho a uma governação diferente, mais solidária mais democrática 
e mais virada para o Desenvolvimento.

Oliveira do Hospital 30 de Março de 2016

O eleito à Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital
António dos Santos Lopes


