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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA EM 

OITO DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL 

E TREZE. --------------------------------------------------  

 

 ----------- Aos oito dias do mês de novembro, do ano de dois mil e treze, no Salão Nobre da 

Câmara Municipal, realizou-se a Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal, com a 

seguinte Ordem de Trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1 - INÍCIO DOS TRABALHOS --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2 - EXPEDIENTE -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3 - INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO -------------------------------------------------------  

 ----------- 4 - ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4.1 - Análise e votação para efeitos de aprovação da participação de 5% no 

I.R.S.;---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4.2 - Análise e votação para efeitos de aprovação do Lançamento de Derrama 

sobre o I.R.C., a cobrar durante o ano de 2014; ------------------------------------------------------------  

 ----------- 4.3 - Análise e votação para efeitos de aprovação das Taxas do Imposto 

Municipal Sobre Imóveis; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4.4 - Análise e votação para efeitos de aprovação do valor da Taxa Municipal de 

Direitos de Passagem; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4.5 - Análise e votação para efeitos de autorização da Informação/Proposta nº 8 – 

Contratação de 4 assistentes técnicos – renovação do prazo para homologação da lista 

de classificação final; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4.6 - Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia e de um substituto também 

Presidente de Junta, como representante das Juntas de Freguesia, para efeitos de 
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inscrição como delegados nos Congressos da A.N.M.P.; ----------------------------------------------  

 ----------- 4.7 - Eleição dos Membros para integrar a Assembleia Intermunicipal da CIRA, 

nos termos do art.º 83º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; ------------------------  

 ----------- 4.8 - Nomeação de representante para integrar o Conselho da Comunidade do 

ACeS Baixo Vouga, nos termos do art.º 31º do Decreto-Lei nº 253/2012, 27 de novembro;  

 ----------- 4.9 - Apreciação e análise da Informação do Auditor Externo sobre a situação 

económica e financeira do Município, relativa ao 1º Semestre de 2013. ---------------------------  

 ----------- Os trabalhos foram presididos por MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS e 

secretariados por ARSÉLIO MANUEL DE OLIVEIRA DOMINGUES CANAS e DINA MARIA 

MICAELO DE ALMEIDA LÁZARO. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para além do Presidente da Câmara e do Vice-Presidente da Câmara, estiveram 

igualmente presentes nesta Sessão da Assembleia Municipal, os Vereadores do Executivo 

Municipal António Augusto Marques Mota, Álvaro Miguel Ferreira Ferreira, Paulo Jorge Caiado 

Santos, Jorge Ferreira Pato e Lília Ana da Cruz Oliveira Martins Águas. -------------------------------  

 ----------- Eram vinte horas, quando foi declarada aberta a Sessão.---------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – iniciou a sua intervenção, cumprimentando todos os presentes e referindo que a 

presente Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal foi convocada ao abrigo do 

Regimento que ainda se mantém em vigor. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação ao ponto 2 – EXPEDIENTE, o Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal, deu nota de alguma correspondência recebida pela Assembleia Municipal, 

nomeadamente da ANMP relativamente à inscrição no Congresso e um ofício proveniente da 

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, que passou de imediato a ler: ---------------------  

 ----------- “… A Comunidade intermunicipal da Região de Aveiro procedeu a eleição no dia 29 de 
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outubro de 2013 da Presidência do seu Conselho intermunicipal, tendo sido eleitos, como 

Presidente, o Eng.º José Ribau Esteves (Presidente da CM Aveiro), e como Vice-Presidentes, o 

Eng.º Joaquim Baptista (Presidente da CM Murtosa) e o Dr. Antonio Coutinho (Presidente da 

CM Sever do Vouga). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dando seguimento a instalação dos órgãos desta CIM para o mandato 2014/2017 e de 

forma a garantir a rápida instalação da Assembleia intermunicipal, venho por este meio solicitar 

a V. Exa. a inscrição na Ordem de Trabalhos da próxima Assembleia Municipal, a realizar tão 

breve quanto possível, da eleição dos membros da Assembleia intermunicipal da Comunidade 

intermunicipal da Região de Aveiro, que ao abrigo da Lei apenas pode envolver os eleitos 

diretamente, conforme o artigo 83.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------  

 ----------- Logo que essa eleição esteja realizada, muito agradecemos o rápido envio da 

informação dos eleitos (com nome, morada e contacto de email e de telemóvel) para a Sede da 

Comunidade intermunicipal da Região de Aveiro …” ---------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente leu um ofício do Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, 

com o seguinte teor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Mário João Ferreira da Silva Oliveira, na qualidade de Presidente da Câmara 

Municipal de Oliveira do Bairro, cargo para o qual foi reeleito nas pretéritas Eleições 

Autárquicas de 29 de setembro de 2013, nos termos, por força e para os efeitos previstos no n° 

1 do art.º 3° do Estatuto dos Eleitos Locais aprovado pela Lei 29/87 de 30 de junho na sua atual 

redação e por força do determinado pelo n° 1 do art.º 6° do Regime Jurídico de 

Incompatibilidades e Impedimentos dos Titulares de Cargos Políticos e Altos Cargos Públicos 

aprovado pela Lei 64/93 de 26 de agosto na sua atual redação), vem solicitar a Vossa 

Excelência que se digne comunicar e tornar publico junto dos membros da Assembleia 

Municipal de Oliveira do Bairro, as Declarações que anexo - minha e dos Vereadores em 

regime de permanência do executivo municipal eleito em 29 de setembro de 2013. -----------------  
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 ----------- Solicita finalmente que, comunique também à Dig.ma Assembleia Municipal que 

aquelas Declarações foram também remetidas ao Tribunal Constitucional …” ------------------------  

 ----------- Solicitou ao primeiro-secretário que procedesse à leitura das duas primeiras 

Declarações e à segunda-secretária que procedesse à leitura das duas seguintes. -----------------  

 ----------- 1.º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal ARSÉLIO MANUEL DE OLIVEIRA 

DOMINGUES CANAS – procedeu à leitura do teor do ofício remetido pela Vereadora Elsa do 

Reis Pires ao Tribunal Constitucional: -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Elsa dos Reis Pires, nascida em 25/01/1957, casada, residente na Rua da Rainha, 

n°14 – Coladas 3770-017 Bustos, portadora do Cartão de Cidadão n° 05421322 3 ZZ2, NIF 170 

156 789 na qualidade de Vereadora da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, cargo para o 

qual foi eleita nas pretéritas Eleições Autárquicas de 29 de setembro de 2013 vem para os 

efeitos previstos no Estatuto dos Eleitos Locais (aprovado pela Lei 29/87 de 30 de junho na sua 

atual redação e por força do determinado no Regime Jurídico de Incompatibilidades 

Impedimentos dos Titulares de Cargos Políticos (aprovado pela Lei 64/93 de 26 de agosto na 

sua atual redação) declarar:------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1 — Que não existe qualquer incompatibilidade ou impedimento para o exercício do 

cargo de Vereadora em Regime de Permanência da Câmara de Oliveira do Bairro para o qual 

foi eleita;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2 — Que além do sobredito cargo de Vereadora exerce atividade privada não 

renumerada; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3 — Que a natureza do cargo e a identificação da entidade onde exerce funções de 

caráter privado não renumerado é a seguinte: ------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Vice-Presidente da Direção da Associação de Beneficência e Cultura de Bustos 

(ABC); --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- 4 - Que nesta data remeteu ao Presidente da Assembleia Municipal de Oliveira do 

Bairro para ser comunicado e tornado público junto dos respetivos membros, cópia desta 

Declaração. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por ser verdade é o que me cumpre declarar …” --------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente leu o teor do ofício remetido pelo Vereador António Augusto Marques 

Mota ao Tribunal Constitucional. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… António Augusto Marques Mota, nascido em 10/10/1960, casado, residente na 

Praça de São Pedro, 48, 3770-455 Palhaça, portador do Bilhete de Identidade n.º 5545520, NIF 

174 410 212, na qualidade de Vereador da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, cargo para 

o qual foi eleito nas pretéritas Eleições Autárquicas de 29 de setembro de 2013 vem para os 

efeitos previstos no Estatuto dos Eleitos Locais (aprovado pela Lei 29/87 de 30 de junho na sua 

atual redação) e por força do determinado no Regime Jurídico de Incompatibilidades e 

Impedimentos dos Titulares de Cargos Políticos (aprovado pela Lei 64/93 de 26 de agosto na 

sua atual redação), declarar: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1 - Que não existe qualquer incompatibilidade ou impedimento para o exercício do 

cargo de Vereador em Regime de Permanência da Câmara de Oliveira do Bairro para o qual foi 

eleito; ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2 - Que além do sobredito cargo de Vereador exerce atividade privada não 

remunerada; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3 - Que a natureza do cargo e a identificação da entidade onde exerce funções de 

caráter privado não renumerado é a seguinte; ------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Presidente da Comissão Politica Concelhia do PSD de Oliveira do Bairro; ---------------  

 ----------- - Presidente da Direção da ADERCUS — Associação Desportiva, Educativa e Cultural 

da Serena. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- - Presidente da Direção da Associação Equestre da Bairrada. --------------------------------  

 ----------- - Sócio-Gerente da firma Rigor Fiscal, Lda; ---------------------------------------------------------  

 ----------- - Sócio-Gerente da firma A. Mota, Mediação de Seguros, Lda. --------------------------------  

 ----------- 4 — Que nesta data remeteu ao Presidente da Assembleia Municipal de Oliveira do 

Bairro para ser comunicado e tornado público junto dos respetivos membros, cópia desta 

Declaração. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por ser verdade é o que me cumpre declarar …” --------------------------------------------------  

 ----------- 2.ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal DINA MARIA MICAELO DE 

ALMEIDA LÁZARO – procedeu à leitura do teor do ofício remetido pelo Vereador Cristóvão 

Miguel Oliveira Batista ao Tribunal Constitucional.-------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Cristóvão Miguel Oliveira Batista, nascido em 4/12/1974, casado, residente na Rua 

Dr. Alberto Tavares de Castro, n.º 25, 2° Esq. 3770-205 Oliveira do Bairro, portador do Cartão 

de Cidadão n.º 10398022, NIF 205 431 925, na qualidade de Vereador da Câmara Municipal de 

Oliveira do Bairro, em resultado das pretéritas Eleições Autárquicas de 29 de setembro de 2013 

vem para os efeitos previstos no Estatuto dos Eleitos Locais (aprovado peia Lei 29/87 de 30 de 

junho na sua atual redação) e por força do determinado no Regime Jurídico de 

Incompatibilidades e Impedimentos dos Titulares de Cargos Políticos (aprovado pala Lei 64/93 

de 26 de agosto na sua atual redação), declarar: --------------------------------------------------------------  

 ----------- 1 - Que não existe qualquer incompatibilidade ou impedimento para o exercício do 

cargo de Vereador em Regime de Permanência da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro para 

o qual foi eleito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2 - Que foi nomeado Vice-Presidente da Câmara Municipal e que para além desse 

cargo exerce atividade privada não remunerada: --------------------------------------------------------------  

 ----------- 3 - Que a natureza dos cargos e a identificação das entidades onde exerce funções de 
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caráter privado não remunerado são os seguintes: ------------------------------------------------------------  

 ----------- - Vice-Presidente da Assembleia-Geral da ADERCUS - Associação Desportiva, 

Educativa e Cultural da Serena; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Secretário da Mesa da Assembleia-Geral da Associação Equestre da Bairrada. -------  

 ----------- 4 - Que nesta data remeteu ao Presidente da Assembleia Municipal de Oliveira do 

Bairro para ser comunicado e tornado público junto dos respetivos membros, cópia desta 

Declaração. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por ser verdade é o que me cumpre declarar …” --------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente leu o teor do ofício remetido pelo Presidente da Câmara Mário João 

Ferreira da Silva Oliveira ao Tribunal Constitucional. ---------------------------------------------------------  

 ----------- “… Mário João Ferreira da Silva Oliveira, nascido em 29/06/1951, casado, natural de 

Angola, residente na Rua dos Ciprestes, 6 - Águas Boas 3770-052 Oiã, Oliveira do Bairro, 

portador do Bilhete de Identidade n.º 137814735, na qualidade de Presidente da Câmara 

Municipal de Oliveira do Bairro, cargo para o qual foi reeleito nas pretéritas Eleições 

Autárquicas de 23 de setembro de 2013 e nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1 do 

art.º 3.º e art.º 7.º do Estatuto dos Eleitos Locais aprovado pela Lei 29/87 de 30 de junho na 

redação que lhe foi dada pela Lei 52-A/2005 de 10 de outubro e por força e para os efeitos do 

determinado no n.º 1 do art.º 6.º e n.º 1 do art.º 10 do Regime Jurídico de Incompatibilidades e 

Impedimentos dos Titulares de Cargos Políticos e Altos Cargos Públicos aprovado pela Lei 

64/93 de 26 de agosto na redação que lhe foi dada pela Lei 30/2008 de 10 de julho, vem 

declarar:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1 - Não existe qualquer incompatibilidade ou impedimento para o exercício do cargo 

de Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro para o qual foi reeleito; -------------------  

 ----------- 2 - Além do sobredito cargo de Presidente da Câmara de Oliveira do Bairro para o 
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qual foi reeleito exerce também atividade privada remunerada, razão pela qual nos termos e por 

força da alínea b) do n.º 1 do art.º 7.º da citada Lei 29/87 na sua atual redação, apenas 

receberá 50% do valor base da remuneração pública que aufere enquanto eleito local. -----------  

 ----------- 3 – Declara ainda, que a natureza dos cargos e a identificação das empresas e 

entidades onde exerce aquelas funções de carácter privado são as seguintes: -----------------------  

 ----------- - Presidente do Conselho de Administração de Modicer - Moda Cerâmica, SA. ----------  

 ----------- - Presidente do Conselho de Administração da Special Invest, SA. --------------------------  

 ----------- - Presidente do Conselho de Administração da Cerpol - Empresa Cerâmica Portugal, 

SA. ------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Presidente da Direção da Associação À Medida - Associação para Formação 

Profissional. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Vice-Presidente do Conselho de Administração da Fundação Comendador Almeida 

Roque. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Vogal do Concelho do Administração da Recer Investimentos, SGPS, SA. --------------  

 ----------- - Vogal do Concelho de Administração da Recer Cerâmicas, SA. ----------------------------  

 ----------- - Vogal do Concelho de Administração da Recer Indústria de Revestimento Cerâmico, 

SA. ------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Vogal do Concelho de Administração da Gresco - Grés de Coimbra, SA. ----------------  

 ----------- - Vogal do Concelho de Administração da Liturbe - Investimentos Urbanos, SA. ---------  

 ----------- - Vogal do Concelho de Administração da Cerâmica Industrial e Comercial (ClC), SA. 

 ----------- - Gerente da Recer- Internacional, SRL. -------------------------------------------------------------  

 ----------- - Gerente da Blodal — Industria de Pré-Esforçados, Lda. ---------------------------------------  

 ----------- - Co-Gerente da Recer France, SARL.----------------------------------------------------------------  
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 ----------- 4 — Declara finalmente que, o aqui declarado vai ser remetido ao Presidente da 

Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro para ser comunicado e tornado público junto dos 

respetivos membros daquela Assembleia. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por ser verdade é o que me cumpre declarar …” --------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – informou ter ainda sido recebido do Secretariado Nacional da Federação Nacional 

de Professores uma Carta aberta, a qual irá ser distribuída uma cópia a todos os Membros da 

Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida deu o uso da palavra ao 1.º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, 

a fim de que este verificasse a presença dos Membros da Assembleia Municipal. -------------------  

 ----------- Efetuada que foi a chamada, verificou-se a ausência do Membro da Assembleia 

Municipal DUARTE DOS SANTOS ALMEIDA NOVO. --------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – informou que o Membro Duarte Novo, Presidente da União das Freguesias de 

Bustos, Troviscal e Mamarrosa, solicitou por escrito a justificação da falta à presente Sessão da 

Assembleia Municipal, tendo a mesma sido considerada justificada e a sua correspondente 

substituição, sendo convidado a participar nos Trabalhos da presente Sessão da Assembleia 

Municipal, Acílio dos Santos Ferreira, que substitui, o Membro antes indicado. -----------------------  

 ----------- De imediato deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos: 3 – 

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO, tendo o senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

questionado o público presente, a fim de verificar se alguém desejava intervir, o que 

efetivamente veio a suceder. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1.º Interveniente do Público, ARTUR RAMÍSIO, residente na freguesia de Oiã, que 

relembrou ter decorrido no dia de hoje uma importante jornada de luta por parte dos 

trabalhadores da Administração Pública em defesa dos Serviços Públicos de qualidade e para 
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melhor servir as populações e contra o roubo nos salários e nas pensões a que os mesmos têm 

vindo a ser sujeitos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou que os cortes no setor da saúde, fazem prever um maior agravamento na 

prestação de cuidados de saúde e tendo os órgãos da Administração Local a responsabilidade 

de zelar pelos interesses e direitos das populações, pelo que, a Assembleia Municipal de 

Oliveira do Bairro deverá exigir mais médicos de família e os meios necessários para suprir as 

carências existentes no Concelho, no que respeita à prestação de cuidados de saúde, sendo a 

construção do novo Centro de Saúde de Oliveira do Bairro um exemplo disso mesmo. ------------  

 ----------- De igual forma, reportou-se aos cortes no setor da Educação, com o objetivo de 

colocar no desemprego mais professores e de reduzir ao mínimo a qualidade da Escola 

pública, optando antes por financiar com dinheiros públicos o negócio da educação por parte 

dos privados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mencionou que o Governo pretende transferir mais competências no setor da 

Educação para os Municípios, não transferindo no entanto recursos adicionais, pelo que, 

considera importante que a Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro se empenhe na defesa 

da Escola Pública e que corresponde à defesa dos interesses da população. -------------------------  

 ----------- Informou que no próximo dia 10 de novembro terão lugar as comemorações do 

centenário de Álvaro Cunhal um pouco por todo o País, sob o lema “Vida, Pensamento e Luta”, 

relembrando que Álvaro Cunhal foi autor de uma importante obra literária, sendo considerado 

um dos grandes pensadores políticos portugueses do século XX, tendo sido um lutador pela 

causa da liberdade, da democracia e de uma sociedade liberta da exploração do homem pelo 

homem.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que a CDU, por escassos votos, não conseguiu eleger um representante na 

Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro, se tal tivesse sucedido, seria proposto que também 

este Concelho prestasse uma homenagem a esta figura que ficará na história do País e dos 
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Povos, deixando esse mesmo desafio, de que a Assembleia Municipal homenageie o contributo 

dado por Álvaro Cunhal na luta pela liberdade e por uma sociedade mais justa. ---------------------  

 ----------- 2.º Interveniente do Público, DINIS DOS REIS BARTOLOMEU, residente na 

Freguesia de Oiã – reportou-se a um muro construído junto ao Cemitério de Oiã, dado ter um 

suporte com terras poderá ser algo perigoso em tempos de chuva, pelo que, solicitou ao 

Presidente da Câmara que procedesse ao alcatroamento no local e definisse o estacionamento, 

ao mesmo tempo que deveria ser prolongado o muro, no mesmo alinhamento. 

 ----------- Em relação aos terrenos negociados para abertura de arruamento pedonal entre o 

novo edifício da Junta de Freguesia até ao Parque do Cruzeiro e que já duram há dois anos, 

contudo até ao momento ainda não foi realizada qualquer escritura e havendo pessoas idosas 

envolvidas, a qualquer momento esses acordos podem ficar sem efeito. -------------------------------  

 ----------- Recordou terem sido bastante difíceis as negociações para aquisição dos terrenos em 

frente ao edifício da nova Junta de Freguesia, pelo que, considerou que aquele espaço deveria 

ter outra dignidade, com estacionamento e arborização. ----------------------------------------------------  

 ----------- 3.º Interveniente do Público, JOÃO SOUSA, residente na União das Freguesias de 

Bustos, Troviscal e Mamarrosa – referiu que, apesar de não ter elegido qualquer Membro para 

a Assembleia Municipal, a CDU tudo fará por ser uma oposição construtiva e interveniente, 

como o foi no passado. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo recebido o recibo para pagamento de água e saneamento no mês de setembro, 

verificou que tinha de liquidar a importância de cerca de 151,00 € (cento e cinquenta e um 

euros), quando normalmente apenas pagava 15,00 € (quinze euros) mensalmente, daí a sua 

indignação e revolta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo-se dirigido às instalações da AdRA em Aveiro, foi-lhe comunicado que o 

montante deveria ter a ver com uma fuga de água e que teria de pagar aquela importância. 

Posteriormente veio a ter conhecimento que incumbe àquela empresa a tarefa de deteção de 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 08.11’13   12|53 

fugas de água, contudo essa mesma informação não lhe foi prestada pela empresa AdRA, 

constatando por isso mesmo, ser muito fácil enganar as pessoas na ignorância. --------------------  

 ----------- Procurou saber, por que motivo ainda não foi realizada a reunião do Conselho 

Municipal de Segurança prometida pelo Presidente da Câmara no pretérito mês de fevereiro. ---  

 ----------- Procurou saber por que razão se encontra encerrado, no período de almoço, a 

Unidade de Saúde da Vila do Troviscal, apesar de não ter sido prevista essa situação aquando 

da elaboração dos horários de funcionamento das Unidades de Saúde do Concelho e que 

revela a grande falta de profissionais de saúde no Concelho, acrescendo ainda a falta de 

material para prestação dos serviços de saúde e algum compadrio na marcação de consultas e 

atendimento aos utentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4.º Interveniente do Público, JOÃO BASTOS, residente na União das Freguesias de 

Bustos, Troviscal e Mamarrosa – relembrou o assunto que já foi presente em Assembleia 

Municipal, relacionado com a pretensão dos lugares da Quinta d’Além e dos Penedos, tendo 

solicitado que se fizessem novas diligências no sentido de fazer com que aqueles lugares 

possam fazer parte integrante da Mamarrosa e do Concelho de Oliveira do Bairro, devendo ser 

efetuadas novas diligências no sentido de obter uma resposta por parte do Município de 

Cantanhede. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Recordou que a Quinta da Ferreira é igualmente um lugar que, como os Penedos e a 

Quinta d’Além, que possui em certos casos, habitações em que metade se encontra construída 

no Concelho de Oliveira do Bairro e a outra metade no Concelho de Cantanhede, pelo que 

deve ter igual tratamento, ou seja, a questão deve ser levantada relativamente aos três lugares 

mencionados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apesar de reconhecer que as verbas podem não ser muitas, contudo existem 

pequenas obras que poderiam ser levadas a efeito na Freguesia e que não necessitam de 

grandes investimentos, nomeadamente o passeio que liga a estrada junto à rotunda da Mamoa 
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até ao Parque da Vila e que há já quatro anos tinha sido prometido, considerando de extrema 

importância aquela obra, já que, muitas seriam as crianças que iriam utilizar o Parque Infantil, 

que muito recentemente foi restaurado. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reportou-se igualmente à ligação da Rua N.ª Sr.ª da Graça à Rua da Quintas, onde 

está a ser construído o Polo Escolar, que apesar de possuir lancil na berma da estrada, não 

possui contudo passeio, considerando que o mesmo deveria ser construído o mais brevemente 

possível.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Alertou ainda para o fato de haver em diversos pontos da Mamarrosa, passeios 

degradados, que não requerem muito investimento e é um trabalho reconhecido pela 

população. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – relativamente à sugestão apresentada pelo interveniente Artur Ramísio, a propósito 

da homenagem ao Dr. Álvaro Cunhal, informou que irá agendar esse ponto para a próxima 

Reunião da Comissão Permanente e aí se definirá o que vai fazer relativamente a esse 

assunto.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à questão da Unidade de Saúde do Troviscal, colocada pelo 

interveniente João Sousa, informou que irá fazer chegar ao interlocutor do Centro de Saúde 

todas as questões formuladas por aquele interveniente do público. --------------------------------------  

 ----------- Em relação à pretensão dos habitantes da Quinta d’Além e dos Penedos, informou ter 

sido enviado pela Assembleia Municipal, um ofício ao Presidente da Assembleia Municipal e ao 

Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, duas possíveis datas de reunião, contudo 

nunca chegou qualquer resposta e apesar de já terem passado vários meses, devido ao 

processo da Reorganização Administrativa Territorial Autárquica a disponibilidade foi menor. ---  

 ----------- Referiu que irá abordar novamente o assunto com o Presidente da Câmara e voltar a 

solicitar uma reunião com o Presidente da Assembleia e da Câmara Municipal de Cantanhede, 
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a fim de se tentar abordar este assunto. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara Municipal, para 

que, se assim o entendesse, respondesse às questões formuladas pelos intervenientes do 

público. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

referiu ter tomado nota das diferentes preocupações dos intervenientes do público. ----------------  

 ----------- Em relação à questão do consumo de água, recordou que o único contador que quer 

no passado quer no presente sempre serviu para medir, foi o contador da água, pelo que, 

estranha o sentido da pergunta, embora compreenda a preocupação. ----------------------------------  

 ----------- No que respeita ao Conselho Municipal de Segurança, informou que a preocupação 

com as questões de segurança são permanentes, apesar de aquele Conselho não se reunir há 

já alguns meses decorrente do período de pré-campanha e campanha eleitoral. Informou que 

brevemente será agendada uma reunião daquele Conselho de Segurança, para debater a 

segurança de pessoas e bens, questões rodoviárias, proteção civil e Bombeiros. -------------------  

 ----------- Em seguida deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 4.1- Análise e 

votação para efeitos de aprovação da participação de 5% no I.R.S., sendo dado o uso da 

palavra ao Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

informou que a composição das verbas que é transferida do Orçamento Geral do Estado, em 

duodécimos para as Câmaras Municipais sofreu há uns anos atrás uma alteração, introduzindo 

uma possibilidade de os Municípios decidirem por uma redução de Receita, numa componente 

que respeita ao IRS, ou seja, não se trata de nenhum imposto adicional ou de sobrecarregar os 

Munícipes, mas antes, manter o valor que já vem de anos anteriores. ----------------------------------  

 ----------- Mais informou que a presente Receita representa para o Executivo Municipal, cerca de 

500.000,00 € (quinhentos mil euros). ------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Tendo em atenção que o Município tem vindo a ser afetado ao longo deste últimos 

anos, em cortes nas verbas transferidas por parte da Administração Central e dado que existem 

já propostas de redução em outros impostos, nomeadamente no IMI, entendeu-se manter nos 

5% esta Receita e não apontar para a sua redução. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que, não se pode ambicionar reduzir a Receita e pretender ao mesmo 

tempo aumentar o investimento. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia Municipal que 

desejassem usar da palavra. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- MANUEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA – referiu que os contribuintes estão a ser 

assolados constantemente com mais e mais dinheiro referente a este imposto direto, para que 

o Governo consiga resgatar uma posição incómoda de não compromisso. ----------------------------  

 ----------- Propôs que a Autarquia ajudasse o Governo, não pretendendo que fosse aplicada a 

taxa máxima de IRS, tanto mais que a legislação estabelece que os Municípios têm direito em 

cada ano, a uma participação variável até 5%. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que a presente Lei não é objetiva, uma vez que, um munícipe de um 

determinado Concelho pode vender uma ou duas propriedades que possui em outro Concelho, 

sendo-lhe aplicadas as mais-valias em sede de IRS e quem beneficia é precisamente o 

Concelho onde possui a sua morada fiscal. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que a presente Lei poderá trazer benefícios a alguns Municípios, tendo 

presente a sua mobilidade, a sua atividade profissional, contudo não é transparente e por isso 

mesmo não pode votar favoravelmente a presente Proposta. ----------------------------------------------  

 ----------- Reiterou que o Município de Oliveira do Bairro abdicasse de 1% no corrente ano, para 

que o Governo conseguisse resolver os atuais problemas que tem de enfrentar, até porque, 

muito deste dinheiro até pode ser considerado como sendo roubado, especialmente a quem fez 

uma vida de trabalho como ele próprio. ---------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – recordou não estar em 

causa uma redução da transferência do Estado para o Município, mas antes, uma redução da 

transferência do bolso dos Munícipes de Oliveira do Bairro, para o Município de Oliveira do 

Bairro, uma vez que, a redução não é para ajudar o Governo Central, mas antes, a ajudar os 

Munícipes de Oliveira do Bairro, porque quem beneficia não é o Governo, mas sim os 

Munícipes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente e tendo entregue a sua intervenção por escrito, passa-se a transcrever 

o teor da mesma na sua íntegra: -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Vivemos tempo difíceis, certamente que outros tempos difíceis e por ventura até 

mais difíceis terão ocorrido no passado mais ou menos distante, mas até ao ponto em que vai a 

minha memória não me recordo de tempos mais difíceis do que estes. ---------------------------------  

 ----------- A dificuldade destes tempos reside muito no facto de as pessoas não terem dinheiro 

para gastar, nos últimos anos foi exigido e está a ser exigido um esforço brutal de contenção às 

famílias, este esforço está a destruturar a nossa sociedade e não conseguimos sequer ter ideia 

até onde irá e quais as cicatrizes que irá deixar. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Por isso parece-nos de uma grande insensibilidade social o Executivo apresentar aqui 

hoje uma proposta de taxa máxima para a comparticipação no IRS. -------------------------------------  

 ----------- Não nos podemos esquecer de uma velha máxima económica que diz que “Os teus 

gastos são os meus ganhos e vice-versa”, se as pessoas não tiverem dinheiro para gastar não 

há economia que resista, não é possível criar emprego e nunca mais saímos dessa espiral 

recessiva. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A receita do IRS tem aumentado, e vai continuar a aumentar, pois na proposta de 

Orçamento do Estado para 2014, o Governo mantém o "enorme aumento de impostos", como 

lhe chamou o ex-ministro das Finanças, Vítor Gaspar. A alteração aos escalões vai manter-se, 

a sobretaxa vai continuar e os cortes nas deduções à coleta irão continuar. Por isso aqui não há 
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incertezas. Com certeza que a receita do IRS manter-se-á elevada, e daí a comparticipação do 

município irá também manter-se elevada, de resto tem vindo a aumentar, em 2011 foi de 456 

mil 236 euros e em 2012 foi de 470 mil 104 euros (página 19 relatório de Gestão de 2012). ------  

 ----------- Será que era pedir muito que houvesse uma redução de taxa perante o esforço que 

tem e está a ser pedido às famílias? -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Será que era pedir muito que houvesse uma redução de taxa quando vários 

municípios aqui à volta já o fazem? --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Águeda aprovou uma comparticipação de 2% e a Mealhada de 0%, ou seja, aos 

munícipes de Águeda pagarão menos 3% de IRS e os da Mealhada menos 5%.  -------------------  

 ----------- Por isso para nós não faz qualquer sentido continuarmos a insistir na Taxa Máxima. É 

apenas uma questão de sensibilidade e bom-senso …” -----------------------------------------------------  

 ----------- DINA MARIA MICAELO DE ALMEIDA LÁZARO – tendo entregue a sua intervenção 

por escrito, passa-se a transcrever o teor da mesma na sua íntegra: ------------------------------------  

 ----------- “… Sendo a arrecadação de impostos uma das principais receitas para fazer face às 

despesas do Estado de Direito Democrático, importa pois fazê-lo tendo em conta, 

nomeadamente, a estabilidade orçamental, a promoção do desenvolvimento económico e o 

bem-estar social. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Neste capítulo, dispõe o artigo 104º da Constituição da República Portuguesa o 

seguinte:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  “o imposto sobre o rendimento pessoal visa a diminuição das desigualdades e será 

único e progressivo, tendo em conta as necessidades e os rendimentos do agregado familiar”. -  

 ----------- O IRS é, assim, o imposto que permite a distribuição da carga fiscal segundo um 

esquema de progressividade. Tal, consiste na existência de vários escalões de rendimentos, 

aos quais são aplicadas taxas diferenciadas, consoante os rendimentos sejam menores ou 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 08.11’13   18|53 

maiores, permitindo ao cidadão que menos ganhe, menos pague ou, no limite, não chegue 

mesmo a pagar nada. Por este sistema, paga mais quem mais recebe e, portanto, quem mais 

capacidade terá de contribuir.  --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O princípio de tributação subjacente, em que a taxa de imposto cresce na medida em 

que o rendimento segue no mesmo sentido, tem sido consensual e geralmente aceite, 

precisamente por ajustar a carga fiscal à capacidade contributiva do cidadão, permitindo que 

aquela seja socialmente mais justa. E este aspeto é de sobre importância numa sociedade 

democrática. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Podemos portanto dizer que o IRS é uma despesa variável, no orçamento familiar, 

pois varia em função do seu rendimento. O mesmo já não se passa com outros impostos, como 

por exemplo, o IMI. O valor do IMI é uma obrigação anual, que os munícipes têm que pagar 

pela sua qualidade de proprietários dos prédios, sendo que na maioria dos casos, o valor tem 

vindo a aumentar, por via da atualização dos valores patrimoniais. Este sim é um imposto que a 

todos os que são proprietários caberá pagar, tendo o executivo optado por uma estratégia de 

prudência, através da redução progressiva da taxa dos prédios urbanos avaliados pelo CIMI. ---  

 ----------- De volta ao ponto da agenda de trabalhos desta Assembleia, compete-nos deliberar 

sobre: a percentagem de participação variável no IRS dos sujeitos passivos, com domicílio 

fiscal na circunscrição territorial do município de Oliveira do Bairro, para os rendimentos a obter 

pelos seus munícipes durante o ano 2014. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nos termos da Lei das Finanças Locais em vigor (Lei 2/2007 de 15 de janeiro), cabe à 

Assembleia Municipal deliberar sobre a percentagem do IRS que o município pretende que lhe 

seja atribuída, num intervalo entre 0% e 5%, podendo por isso ser decidido baixar esta 

participação em favor dos munícipes que para ela contribuírem. Esclareça-se que ninguém 

paga mais IRS por isto pois o apuramento é feito tendo por base que todos os municípios vão 

usufruir da participação máxima. A opção por uma taxa mais baixa do que a estipulada reverte 
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para o munícipe que para ela tenha contribuído, como um “benefício municipal” que será 

deduzido à coleta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Mas afinal, do que é que se trata efetivamente? Quem são os munícipes atingidos que 

contribuem para esta receita do orçamento camarário?  -----------------------------------------------------  

 ----------- Para percebermos a abrangência deste assunto, tomemos como exemplo uma família 

formada por um casal, com dois filhos menores a frequentar o ensino escolar obrigatório. 

Utilizando o simulador da declaração modelo 3 para o exercício de 2012 e partindo do 

pressuposto de que em determinado ano, pagaram despesas fiscalmente elegíveis em sede de 

saúde no valor de 500 euros e em sede de educação no valor de 1.000 euros, vamos agora 

verificar quanto é que esta família vai contribuir por ano, na participação variável do IRS para o 

seu município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Se esta família tiver rendimentos anuais brutos sujeitos e não isentos de IRS de 

22.000 euros (o que é o mesmo que falar num rendimento médio mensal familiar de 1.833 

euros), o valor da coleta líquida das deduções é de 433,48 euros, pelo que o respetivo 

contributo anual desta família para a participação do IRS no seu município será de menos de 

22 euros, o que não chega ao valor de um café por semana, perdoem-me a comparação mas é 

apenas para se perceber da significância de que estamos a falar.  ---------------------------------------  

 ----------- Já se a família tiver a oportunidade de duplicar os seus rendimentos brutos anuais, 

isto é receber 44.000 euros (o que é o mesmo que falarmos de um rendimento médio mensal 

familiar de 3.666 euros), o valor da coleta líquida das deduções é de 5.715,62 euros, pelo que o 

respetivo contributo anual desta família para a participação do IRS no seu município será 

inferior a 286 euros, o que neste caso dará para tomar um café por dia!  -------------------------------  

 ----------- No primeiro exemplo que acabei de dar, o rendimento médio mensal disponível andará 

à volta dos 400€, para cada pessoa do agregado familiar. Não podemos porém ignorar que, 

uma grande parte das famílias do nosso concelho não tem esse valor para pagar todas as 
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despesas do seu agregado familiar! Por exemplo, grande parte dos nossos pensionistas de 

velhice. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ora um café por semana, ou até um café por dia, se calhar, não fará assim tanta 

diferença, desde que o cidadão tenha a possibilidade de decidir se os consome ou não. Mas o 

seu equivalente em valor, certamente que fará a diferença se for utilizado pelo município, por 

exemplo, para ajudar aquelas pessoas que, por alguma infelicidade da vida, não tem 

rendimentos que lhes permitam contribuir para o seu município e nem ter uma vida digna. Ou 

então, para ajudar as nossas entidades do setor não lucrativo na prossecução das suas 

finalidades, nomeadamente as de cariz humanitário, social, cultural, juvenil, desportivo e 

recreativo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Do exposto se concluí que: ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- a) Só contribuem para a verba da participação variável no IRS, aqueles munícipes que 

felizmente tem rendimentos suficientes para gerar coleta e, portanto, aqueles cuja capacidade 

contributiva é maior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- b) Grande parte dos munícipes não chegam a obter rendimentos que lhes permitam 

atingir o patamar para poderem contribuir para esta verba do município; -------------------------------  

 ----------- c) Destes, uma grande parte pode ser ajudada, através dos serviços e apoios sociais 

da Câmara, a quem cabe gerir estas receitas, redistribuindo assim o rendimento de forma 

socialmente mais justa. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dado que o crescimento demográfico do nosso concelho de Oliveira do Bairro 

registou, segundo os últimos censos, em 2011, um crescimento superior aos restantes onze 

municípios que compõem a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), parece-

me que não é pelo preço de um café por semana, ou um café por dia, que as pessoas não se 

fixarão no nosso concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Aquilo que as pessoas procuram num concelho e que efetivamente valorizam são a 
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oferta de emprego, a segurança de pessoas e bens, os serviços públicos de saúde, educação e 

justiça, a limpeza e qualidade do ambiente, as acessibilidades, a ação social, a cultura e o 

recreio, o apoio ao associativismo e todo um conjunto de recursos, alguns dos quais o nosso 

concelho já tem colocado à disposição, de forma exemplar, outros haverá que continuar a 

trabalhar para concretizar ou para melhorar, numa dinâmica de gestão orçamental equilibrada 

…” -------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – referiu que a discussão 

sobre os impostos é critica, essencial e importante de debater na Assembleia Municipal, 

devendo-se saber previamente o ponto de situação económico-financeira do Município, mas 

também as orientações ideológicas que se pretende fazer passar para os Munícipes que 

residem no Concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apesar de, tal como foi mencionado pelo Membro que o antecedeu, que a participação 

poderá apenas significar um café por semana, relembrou não ser a primeira vez que afirma 

que, essa redução representaria um sinal que se dá aos Munícipes, aos contribuintes, às 

famílias, uma vez que este, é um imposto que a todos afeta, ao contrário dos restantes. ----------  

 ----------- Como afirmado pelo Presidente da Câmara, a redução de 1% da taxa de IRS, o 

impacto rondaria os 125.000,00 € (cento e vinte e cinco mil euros) de redução, num Orçamento 

da Câmara Municipal, que habitualmente ronda os trinta milhões, o que poderia apenas 

significar menos uma “Volta a Portugal”, uma FIACOBA mais comedida, ou seja, seria tratar 

melhor a Despesa, de modo a permitir aos Munícipes, pelo menos beber um café por semana.  

 ----------- Mais disse que, se poderia dar aos Munícipes do Concelho e ao País, o mesmo sinal 

positivo que outros Municípios já dão. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou as palavras da ex-primeiro-ministro britânica, Margaret Thatcher quando 

esta referiu não haver dinheiros públicos, uma vez que o dinheiro é dos contribuintes, que o 

entregam ao Estado para que este o use, não para o gastar, pelo que, primeiro terá de se 
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pensar no que se tem e não naquilo que se vai poder angariar. Tem-se na medida daquilo que 

é estritamente necessário e útil usar em Despesa, para depois se pensar a forma como se vai 

angariar a Receita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Da mesma forma como sucede nos pontos seguintes, o Presidente da Câmara se 

predispõe a baixar as taxas municipais, questionou por que razão não baixar também esta taxa 

que afeta todos os Munícipes. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que, o CDS-PP acredita que o ideal do Estado em relação à sociedade e 

à economia, deve ser menos Estado, menor Estado e mais eficiente, devendo a gestão pública 

ser balizada na Despesa possível e não na Receita projetada ou ambicionada, uma vez que, o 

crescimento económico do País e da sociedade, está nas empresas e na economia, e não está 

nem deve estar, no Estado, daí que, os Membros Eleitos do CDS-PP votarão contra a presente 

Proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – referiu que também ele não gosta 

da presente Lei, uma vez que veio retirar Receitas aos Municípios, caso estes não apliquem os 

5% previstos de participação no IRS, ou seja, o Estado, numa altura em que os impostos têm 

aumentado todos os anos, atira a responsabilidade para o Município, “sacudindo a água do 

capote”, o que originou uma redução das transferências e cada Município fará o que entende. --  

 ----------- Não concordou com a menção de que a aplicação do imposto significa uma 

insensibilidade social, mas antes que, a não aplicação da taxa de 5% relativo ao presente 

imposto, porque a fórmula de cálculo do IRS não afeta aquelas pessoas que menos 

rendimentos têm. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pelo que pôde constatar, o crescimento da Receita proveniente deste imposto, havido 

em 2012, decorre do aumento da carga fiscal e não do aumento do rendimento das pessoas. --  

 ----------- Posteriormente, efetuou a sua intervenção, a qual entregou por escrito, passando-se a 

transcrever o teor da mesma na sua íntegra:--------------------------------------------------------------------  
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 ----------- “… O Executivo Municipal decidiu manter em 5 % a participação no IRS dos sujeitos 

passivos com domicílio fiscal no Concelho de Oliveira do Bairro, relativa aos rendimentos do 

ano anterior. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Caros colegas desta assembleia, esta participação de 5 %, ao longo dos anos tem 

gerado alguma controvérsia nesta assembleia.  ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Como todos sabem, esta participação do IRS dos sujeitos passivos no orçamento 

municipal, não foi e não é uma nova receita para as autarquias, não é um imposto municipal 

como o IMI ou a derrama, foi e é, sim, uma substituição de transferências correntes do 

orçamento geral do estado para as autarquias desde o ano de 2007. -----------------------------------  

 ----------- Diminuir esta taxa, na prática, significa para a autarquia diminuir por sua iniciativa as 

transferências do estado central.  ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Também é verdade que diminuir esta taxa de 5% para outro valor, iria diminuir o IRS 

dos contribuintes líquidos do nosso concelho, leia-se contribuintes que liquidam IRS, ou seja os 

contribuintes com maiores rendimentos. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Minhas senhoras e meus senhores, estamos a cumprir com o que prometemos no 

nosso manifesto eleitoral, que tenho aqui comigo, e que foi aprovado pelos eleitores do nosso 

concelho, como por exemplo no ponto 5 e 6 do mesmo, comprometemo-nos com o eleitorado 

em continuar a aposta na Ação Social, no acesso ao desporto, na atribuição de bolsas de 

estudo, no apoio ao movimento associativo e de solidariedade social. ----------------------------------  

 ----------- Uma diminuição da taxa de participação no IRS de 5% para por exemplo 4% 

representaria uma diminuição de cerca de 94 000 mil euros de receita, tendo por base o valor 

arrecadado em 2012, uma diminuição de 5% para 3 % representaria uma diminuição de cerca 

de 188 000 mil euros de receita, uma diminuição de 5% para 0% iria diminuir as receitas da 

autarquia em 470 mil euros. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Caros colegas do PS e do CDS de facto as famílias estão sobrecarregadas de 
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impostos e taxas, mas é nestas alturas que a solidariedade social e a redistribuição dos 

rendimentos entre os que mais rendimentos auferem e os que menos tem se torna mais 

pertinente.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Volto a dizer, a diminuição desta taxa iria afetar apenas os que liquidam IRS, os que 

liquidam IRS são em os que mais rendimentos auferem, não é esta a altura para tal. --------------  

 ----------- É minha opinião e da bancada do PSD, desde o início desta modalidade de receita 

para o orçamento municipal, que a taxa se deve manter nos 5 %, pois é uma forma de 

redistribuir os rendimentos daqueles que mais auferem, por aqueles que mais necessidades 

económicas e sociais sofrem, através da ação diária do município de Oliveira do Bairro nas 

mais diversas áreas, económicas, sociais, culturais, desportivas, etc. …” ------------------------------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi dado o uso da palavra 

ao Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

referiu ter ficado demonstrado que a Receita proveniente do IRS não tem sistematicamente 

aumentado, já houve anos em que foi mais elevada, contudo, neste momento há mais 

Despesa, mais Apoios Sociais, mais Formação Desportiva e outra. --------------------------------------  

 ----------- Referiu não ser verdade que o IRS a todos afeta e afeta aos que afeta, de uma forma 

desigual e justa, pois tributa mais, quem mais aufere e se se pensar que o gesto de redução de, 

por exemplo 1%, a pessoas que tivessem de liquidar IRS de 30.000,00 € (trinta mil euros) ano, 

que rondaria os 300,00 € (trezentos euros) e se se pensar que esses mesmos trezentos euros 

são aplicados ao Oliveira do Bairro Sport Clube para as camadas de Formação, dificilmente se 

entende que é mau, antes pelo contrário, será justo fazê-lo. Se se pensar que esses mesmos 

trezentos euros são aplicados na “Volta a Portugal”, uns dirão que sim, mas não faz grande 

diferença. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Realçou que seria injusto e insensível se tivesse havido uma Proposta no sentido de 
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haver uma redução, porque aí, reduzir-se-ia aqueles que mais ganham. -------------------------------  

 ----------- Referiu que os Munícipes do Concelho de Oliveira do Bairro escolheram o Projeto do 

PPD-PSD, por si subscrito e liderado, tendo tido uma margem de 17,5% acima da segunda 

força partidária, estando-se desde já a iniciar o cumprimento das promessas elencadas nesse 

mesmo Projeto Eleitoral. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros que pretendessem novamente 

intervir. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – afirmou que, dependendo 

do ponto de vista, um copo de água pode estar meio cheio ou meio vazio, ou seja, há sempre 

diferentes perspetivas de se observar uma situação e esta não foge a essa regra, tendo os 

Membros do PPD-PSD feito um esforço que considerou interessante. ----------------------------------  

 ----------- Do esforço para tentar justificar esta manutenção de 5%, ficou a ideia de que se 

estaria a diabolizar as pessoas que pagam IRS, como se fossem os “maus da fita”, porque 

outros há que deveriam pagar e não pagam.--------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que os 5% de IRS representam uma Receita a rondar os 500.000,00 € 

(quinhentos mil euros) e que tal significaria em termos médios uma poupança para as famílias 

em cerca de 200,00 € (duzentos euros), valor esse que daria, por exemplo, para pagar os 

manuais escolares. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que, se fosse dividir esse mesmo valor por 50 semanas, daria qualquer 

coisa como 4,00 € (quatro euros) por café. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – tendo em atenção que 

muito se tem referido de que o IRS apesar de ser para todos, depois a taxa coletável acaba por 

não ser para todos, recordou aquilo que é o “Sonho Americano” e a forma como todos os 

emigrantes pensam a questão dos impostos, uma vez que, apesar de a grande maioria saber 

que quando é anunciado um novo imposto federal, o mesmo não é a si aplicável, há uma 
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enorme resistência a esses novos impostos, pois a grande maioria não quer impostos, porque 

ambiciona um dia poder ter de pagá-los, ter um sucesso profissional, empresarial, de vida e 

familiar, que o obrigue a ter de pagar impostos. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que esta, não é uma questão de cafés ou de 22,00 € (vinte e dois euros), 

mas antes, de um sinal que se dá à economia, um sinal que se dá às pessoas. ----------------------  

 ----------- Mais disse concordar em absoluto que a verba proveniente deste imposto fosse 

destinada à formação do Oliveira do Bairro Sport Clube, ou em apoios sociais, mas discorda 

que o mesmo possa ser aplicado na “Volta a Portugal em Bicicleta”. ------------------------------------  

 ----------- Recordou a evolução dos impostos nestes últimos anos e a injustiça que irá suceder 

em 2014, aqueles que habitualmente não liquidam IRS e muito provavelmente irão ter de pagar, 

para não falar naqueles que já pagam e que no próximo ano vão sentir os agravamentos. -------  

 ----------- Reiterou que este poderia ser perfeitamente um sinal que a Câmara Municipal daria, o 

problema é que há quatro ou cinco anos, o sinal valeria 80 a 90 mil euros e este ano já vale 

125.000,00 € (cento e vinte e cinco mil euros). -----------------------------------------------------------------  

 ----------- ACÍLIO DIAS VAZ E GALA – referiu ter sentido nas palavras do Presidente da 

Câmara alguma demagogia, uma vez que se está a falar de um valor percentual em termos 

relativos, cujo significado para o montante global da Câmara Municipal é extremamente baixo e 

que possibilita, por isso mesmo, a ginástica que é necessário fazer e qualquer político tem a 

obrigação de o fazer, no sentido de, aliviando o peso às respetivas famílias no seu Concelho, 

poder ir buscar um controlo orçamental que é desejável e salutar, para assim pôr em prática 

uma política que o CDS/PP sempre defendeu, que é a chamada política da proximidade e não 

a política do espetáculo.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mencionou que o mesmo raciocínio que foi objeto de elogio à Secretária da Mesa pela 

sua intervenção, foi o mesmo raciocínio utilizado na Câmara Municipal de Lisboa e que levou a 

uma decisão contrária, baixar de 5% para 2,5%. O mesmo raciocínio serve para caminhos 
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diferentes, opções diferentes e decisões diferentes. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Não se deve ter a tentação de se dizer, como aliás foi dito por um Membro da 

Assembleia Municipal, que esta decisão procura a equidade, porque se está a “atirar areia para 

os olhos”, porque no fim de contas, o que se está a falar é de verbas que, sendo exíguas, 

poderiam significar um sinal extremamente positivo para uma comunidade, para uma sociedade 

e para um Concelho, de que a Câmara Municipal assumiria um compromisso de ir buscar essa 

perda, numa melhor rentabilização dos seus recursos ao longo do ano. --------------------------------  

 ----------- Considerou que esta era uma oportunidade excelente, para dar um sinal de que seria 

capaz de, reduzindo um pequeno valor percentual, de trabalhar durante o ano no sentido de 

não repercutir de uma forma negativa esse aspeto em todo o apoio que a Câmara Municipal dá. 

Mal da Câmara Municipal que não o consegue fazer, pois é um sinal que não consegue fazer o 

exercício suficiente para, durante o ano poder acatar responsabilidades na gestão devida 

dessas mesmas verbas. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que, no momento atual, a grande maioria das Autarquias a nível nacional 

optaram por reduzir o valor, tendo com certeza equacionado outras soluções para ultrapassar 

aquela redução. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao ato eleitoral, recordou ter sido dado um sinal muito claro e que 

acarreta responsabilidades acrescidas, para uma maior abertura ao diálogo, à partilha e à co-

responsabilização. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – referiu que ninguém diabolizou 

quem paga IRS, uma vez que as pessoas trabalham para ter os seus rendimentos. ----------------  

 ----------- Considerou uma vez mais que, perante as atuais condições, seria muito mau se a taxa 

fosse reduzida, porque a atual situação do País é muito má e difícil, pedindo-se às Autarquias 

que tenham um papel social mais ativo e próximo das pessoas. Se os duzentos euros darão 

para pagar os livros, certamente que o mesmo valor dará para pagar as refeições de muitas 
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outras pessoas que não têm rendimentos. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à menção de que o mesmo raciocínio pode levar a opções diferentes, 

defendeu que, manter a presente taxa é procurar a equidade, não o seria se a mesma fosse 

alterada.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente, foi dado novamente o uso da palavra ao Presidente da Câmara. --------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

mencionou que, como foi confirmado por um Membro da Assembleia Municipal, nos pontos 

seguintes há sinais concretos de descida dos impostos o que já não se via desde há muitos 

anos atrás, quando o CDS/PP tinha esta mesma responsabilidade, porque nessa altura 

estavam muito acima do que estão agora, porque se recebia muito mais de transferências do 

Estado Central. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à gestão do Município, está entregue a quem os Munícipes 

entenderam que deveria ser entregue e não deve haver qualquer dúvida acerca disso, 

considerando esse facto como sendo um sinal. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Assumiu perante os presentes, que a verba proveniente do IRS, será na sua totalidade 

afeta à área social e ao associativismo. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: 4.1- Análise e votação para efeitos 

de aprovação da participação de 5% no I.R.S., foi Aprovado por Maioria, com 11 Votos 

Contra, 2 Abstenções e 12 Votos a Favor. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros que desejassem apresentar 

Declarações de Voto. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – que entregou à Mesa 
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da Assembleia Municipal uma Declaração de Voto, com o seguinte teor: -------------------------------  

 ----------- “… Declaração de voto ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os membros da Bancada do CDS/PP, abaixo assinados, votaram contra a 

manutenção da participação do Município em 5% do IRS da circunscrição territorial de Oliveira 

do Bairro, tendo em conta que: --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1.º Defendemos menos estado, menor estado e um estado mais eficiente; ----------------  

 ----------- 2.º Que consideramos que a gestão pública deve ser balizada pela despesa possível e 

necessária e não pela receita a angariar; ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3.º Que o motor da economia e do crescimento económico são as empresas e as 

famílias;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4.º Que a conjuntura económica e principalmente as dificuldades das Pessoas 

precisam de sinais de desanuviamento publicano; ------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.º Que a descida na taxa de comparticipação do Município no IRS cobrado seria um 

sinal no sentido do atrás exposto …” ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De imediato, deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 4.2- Análise e 

votação para efeitos de aprovação do Lançamento de Derrama sobre o I.R.C., a cobrar 

durante o ano de 2014, sendo dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara. -------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

relembrou que a Derrama não é uma Despesa acrescida para as Empresas, incidindo antes 

sobre o lucro, o que significa que se as mesmas não tiverem lucro não pagam Derrama. ---------  

 ----------- Por decisão do Governo e na mesma altura em que foi introduzida a questão do IRS, 

entendeu cortar 40% e tendo em atenção a conjuntura atual, por certo todos têm uma noção 

das implicações de tal decisão. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que há um ano atrás foi dado um sinal por parte do Executivo Municipal, 
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tendo por si sido proposto uma descida, para além daquelas que foram impostas pelo Governo 

e, pelo segundo ano consecutivo e dando cumprimento ao Projeto Eleitoral do PPD/PSD, é 

dado mais um sinal de descida, que provocará, na respetiva proporção, uma diminuição da 

Receita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu desconhecer de quanto será essa descida em termos de Receita, se bem que 

desejava que embora descendo a taxa, a Receita aumentasse, pois este era um bom sinal para 

a economia, para as empresas, para os empresários e uma garantia de emprego. ------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia Municipal que 

desejassem usar da palavra. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO - tendo entregue a sua 

intervenção por escrito, passa-se a transcrever o teor da mesma na sua íntegra: -------------------- 

 ----------- “… Neste imposto municipal, o Executivo Municipal, optou pela descida do seu valor 

de 1,4% para 1,3%, achamos bem, já no ano passado tinha proposto uma descida 1,5% para 

1,4%. Pena é que ela não seja acompanhada também numa descida na comparticipação na 

taxa de IRS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta é uma receita que de fato tem vindo a cair, essencialmente porque a atividade 

económica tem vindo a cair, em 2011 a receita foi de 555 mil 463 euros em 2012 já só foi de 

467 mil 066 euros (página 18, relatório de gestão 2012), e é expectável que a queda continue 

em 2013, fruto da conjuntura e da descida da taxa, e possivelmente em 2014 irá suceder o 

mesmo.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Julgo que este alívio fiscal que tem existido sobre as empresas, tem também que ser 

acompanhada por um alívio sobre as famílias …” -------------------------------------------------------------  

 ----------- LUIS MIGUEL BARROS RUIVO - tendo entregue a sua intervenção por escrito, 

passa-se a transcrever o teor da mesma na sua íntegra: ---------------------------------------------------- 

 ----------- “… De acordo com a Lei das Finanças Locais os Municípios podem deliberar lançar 
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anualmente uma derrama até ao limite máximo de 1,5 % sobre o lucro tributável sujeito e não 

isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, relativo ao rendimento gerado na 

área geográfica do Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na última Reunião de Câmara, a Câmara Municipal deliberou por maioria subscrever a 

aplicação e o lançamento de uma derrama à taxa de 1,3% a cobrar durante o ano de 2014. -----  

 ----------- Minhas Senhoras,-------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Meus Senhores, ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Como sabem, apesar de o limite máximo ir até à taxa de 1,5%, o Executivo da Câmara 

Municipal de Oliveira do Bairro, volta a propor uma redução, agora de 1,4% para 1,3%, 

correspondendo assim a uma redução efetiva de 7,14%. ---------------------------------------------------  

 ----------- Com esta redução, o Executivo da Camara Municipal, mostra sinais de preocupação 

junto das empresas, face à situação económica que se vive e abre uma janela de confiança 

junto das empresas que aqui investem. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Minhas Senhoras,-------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Meus Senhores, ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É Certo que seria mais fácil chegar e reduzir … reduzir … reduzir as taxas … mas é 

preciso garantir receitas, para garantirmos os interesses do Município.  --------------------------------  

 ----------- Assim, a Bancada do PSD vota favoravelmente a aplicação e o lançamento de uma 

derrama à taxa de 1,3% a cobrar durante o ano de 2014 …” -----------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi dado o uso da palavra 

ao Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

referiu que este é um sinal em que o Executivo Municipal persistirá. -------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros que pretendessem novamente 

intervir. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – no seguimento da 

descida do ano transato de 1,5% para 1,4% é agora proposto uma descida de 1,4% para 1,3%, 

que embora seja um sinal positivo, poder-se-ia ir mais além. -----------------------------------------------  

 ----------- Relativamente às palavras proferidas pelo Presidente da Câmara, em resposta ao 

Membro Vaz e Gala e ainda no ponto anterior, recordou que o mesmo já se encontra a liderar 

os destinos do Concelho há oito anos e quando não tem mais argumentos para rebater o que é 

proposto pelas Bancadas do CDS/PP, o Presidente da Câmara vem relembrar o passado de há 

mais de oito anos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que o Presidente da Câmara deveria ter consciência que o é há oito 

anos, as condições atuais são outras, as regras de financiamento também, por isso, até fica 

mal, de cada vez que não tem argumentos, relembra o tempo em que o CDS/PP esteve a 

liderar os destinos do Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu estar de parabéns, porque, finalmente, o Presidente da Câmara se 

comprometeu com a afetação do imposto a uma área, que não aquelas com as quais o 

CDS/PP não concorda. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Terminou, informando que os elementos da Bancada do CDS/PP se irão abster na 

presente votação, uma vez que, embora seja dado um sinal positivo, ainda é um pequeno sinal 

dada a conjuntura económica. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente, foi dado novamente o uso da palavra ao Presidente da Câmara. --------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 
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referiu que apesar da afetação á área social e associativa, relembrou que o ponto anterior 

mereceu o voto contra da Bancada do CDS/PP. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que tudo tem feito e tudo continuará a fazer para cativar verbas provenientes 

dos Fundos Comunitários e aplicá-las bem e ao serviço do Município. ----------------------------------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: 4.2 - Análise e votação para efeitos 

de aprovação do Lançamento de Derrama sobre o I.R.C., a cobrar durante o ano de 2014, 

foi Aprovado por Maioria, com 9 Abstenções e 16 Votos a Favor. --------------------------------------  

 ----------- Posteriormente deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 4.3 - Análise 

e votação para efeitos de aprovação das Taxas do Imposto Municipal Sobre Imóveis, 

sendo dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara. ----------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

referiu que este é mais um sinal objetivo que é dado àqueles que há muitos anos estão a pagar 

este imposto, que vem descendo por proposta do Executivo Municipal, conseguindo-se desta 

forma a aplicação de uma maior justiça em relação aos demais concidadãos. ------------------------  

 ----------- Assim sendo, referiu ser proposto uma descida de 0,375% para 0,350%, fazendo 

perceber a todos que, desde há oito anos se tem apresentado de uma forma regular, 

permanente e constante, uma decisão política de descida. Considerando mais justa uma 

descida deste imposto, do que em relação a uma descida do IRS. ---------------------------------------  

 ----------- Informou ainda, estar a perspetivar que no próximo ano idêntica proposta possa ser 

efetuada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia Municipal que 

desejassem usar da palavra. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- MARCOS DANIEL DA SILVA MARTINS - tendo entregue a sua intervenção por 

escrito, passa-se a transcrever o teor da mesma na sua íntegra: ----------------------------------------- 

 ----------- “… Sobre as taxas de IMI aplicadas muito se tem falado e discutido. ------------------------  

 ----------- A intervenção do município deverá ter como objetivo estimular o investimento de 

outros agentes públicos e privados. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Com a aprovação da presente proposta, será efetivada a 4ª redução, sendo 3 baixas 

efetivas de taxa e uma devida a alteração de zoneamentos. -----------------------------------------------  

 ----------- Esta redução da taxa de IMI proposta para os prédios reavaliados pelo CIMI de 

0,375% para 0,35%, demonstra o empenho do atual executivo em aliviar o orçamento das 

famílias e das empresas neste momento de grandes dificuldades. E dificuldades acrescidas 

pelo aumento da carga fiscal e/ou penalizações introduzidas pelo orçamento de estado de 

2014.----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Como sabem, pelo CIMI, a taxa mínima é 0.3% e a máxima de 0.5%. ora, o município 

de Oliveira do Bairro, com esta redução, demonstra uma completa abertura, tornando o 

concelho cada vez mais competitivo do ponto de vista do IMI, revelando consciência e 

preocupação social para com as famílias e empresas do concelho. --------------------------------------  

 ----------- Com a redução agora proposta, o município de OB fica com uma taxa mais baixa do 

que a praticada por municípios como Ílhavo, ou Albergaria-à-Velha. Também sei que há 

concelhos com taxa mais baixa, mas é nossa convicção que, atento ao percurso tido e se no 

futuro houver possibilidade e folga orçamental, vamos continuar a ver neste Concelho uma 

redução da taxa de IMI aproximando-a do limite mínimo de 0.3%. Mas por agora, estamos 

confiantes e conscientes que está a ser feito o máximo que está ao alcance do executivo e 

aquilo que era possível em termos orçamentais. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas quero deixar claro que esta redução de impostos só é possível graças à atual 

situação financeira do Município e é fruto da excelente, rigorosa e criteriosa gestão do 
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executivo camarário …” -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO - tendo entregue a sua 

intervenção por escrito, passa-se a transcrever o teor da mesma na sua íntegra: -------------------- 

 ----------- “… Temos perante nós uma proposta de redução da taxa do IMI, é uma redução 

tímida, mas é uma redução, e por isso não podemos deixar de saudar. No entanto aqui julgo 

que se podia e deveria ter ido mais além. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A receita proveniente do IMI tem aumentado de forma muito considerável nos últimos 

anos. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - em 2005, era de 923 mil euros (fonte: balanço de 2005, secção 9, página 2, 

28/04/2006); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - em 2006, 1 milhão 099 mil euros (fonte: página 9, relatório de gestão de 2007, 

28/04/2008); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - em 2007, 1 milhão 320 mil euros (fonte: página 8, relatório de gestão 2008, 

30/04/2009); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - em 2008, 1 milhão 686 mil euros (fonte: página 8, relatório de gestão 2008, 

30/04/2009); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - em 2009, 1 milhão 962 mil euros (fonte: página 7, relatório de gestão 2009, 

26/03/2010); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - em 2010, 2 milhões e 61 mil euros (fonte: página 7, relatório de gestão 2010, 

28/03/2011); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - em 2011, 2 milhões e 120 mil euros, (fonte: página 6, relatório de gestão 2011, 

27/04/2012); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - em 2012, 2 milhões e 428 mil euros, (fonte: página 18, relatório de gestão 2012, 

28/03/2012); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Por isso quando nós tivermos acesso aos dados de 2013 iremos constatar que esta 

receita triplicou praticamente desde 2005 até 2013.  ----------------------------------------------------------  

 ----------- E esta tendência não irá ser alterada. Até porque o secretário de Estado da 

Administração Local, Leitão Amaro, referiu recentemente que de acordo com as previsões do 

governo o aumento do IMI deverá corresponder em 2013 a uma receita extra de cerca de 200 

milhões de euros, em favor dos municípios. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por isso aqui entendemos que se podia e devia ter ido mais longe. Até porque no 

Orçamento de estado para 2014 se faz referência a que o aumento das receitas provenientes 

do IMI irá ser alvo de cativação pelo Estado e irão ser usadas num fundo de apoio municipal. 

Embora não se saiba muito bem o que isto significa, e se o senhor Presidente tiver mais 

informação agradecia que a desse à Assembleia, é mais ou menos óbvio que este aumento de 

receitas irá estar de alguma forma condicionado, e irá favorecer os municípios com elevadas 

dívidas a fornecedores, o que felizmente não é o nosso caso. ---------------------------------------------  

 ----------- Por isso também aqui podia e devia ter-se ido mais longe. Até porque hoje 

infelizmente a realidade é que os munícipes, pelo menos aqueles que são proprietários de 

imóveis que já foram alvo da reavaliação, estão a pagar o IMI tendo como base de incidência 

um valor que na maioria dos casos é superior ao valor de mercado do imóvel. O que não deixa 

de ser um escândalo, de todo o tamanho …” -------------------------------------------------------------------  

 ----------- MANUEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA – recordou que nestas últimas semanas o 

Banco de Portugal fez referência às reavaliações dos ativos da Banca, porque estão 

empolados, estão muito acima do que normalmente é comercializado. ---------------------------------  

 ----------- Segundo informação constante do próprio documento, ainda há reavaliações por 

fazer, o que significa que em termos de equidade o trabalho ainda se encontra por concluir. -----  

 ----------- Há que ajustar a realidade, tem de saber mais sobre o património existente no terreno, 

para que o Munícipe não tenha de recorrer constantemente para a administração fiscal. ----------  
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 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – referiu que saudava 

esta descida, contudo a mesma sabe a pouco porque, estando praticamente as avaliações 

todas concluídas, a massa tributável aumentou ou prevê-se que venha a aumentar e é feita 

uma pequena descida para se ficar bem na fotografia e dizer que se estão a cumprir as 

promessas eleitorais, contudo, verifica-se que a Receita aumenta. ---------------------------------------  

 ----------- Relembrou que a grande maioria das propriedades no Concelho de Oliveira do Bairro, 

são rústicas e muitos dos seus proprietários não têm capacidade financeira para arcar com os 

custos decorrentes do pagamento deste imposto. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou que o sinal já tinha sido dado anteriormente, através de uma descida de 

0,025%, mas agora poderia dar um sinal maior.----------------------------------------------------------------  

 ----------- Verificou que a nova Lei das Finanças Locais, retira parte da Receita do IMI aos 

Municípios e a transfere para as Freguesias, ou seja, a Receita proveniente do IMI dos 

Terrenos Rústicos passa integralmente para as Freguesias, assim como 1% dos terrenos 

Urbanos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo por base os valores avançados pelo Membro Armando Humberto, verifica que 

em 2012, 1% de dois milhões e quinhentos mil euros, apenas representa 25.000,00 € (vinte 

cinco mil euros) a distribuir pelas quatro Freguesias do Concelho. ---------------------------------------  

 ----------- Mais disse que, coragem teria o Governo, a ANMP e a ANAFRE, se impusesse uma 

maior repartição destes fundos para as Freguesias, uma vez que, uma Freguesia com mil, faz 

cem vezes mais, do que se esses mil forem geridos pela Câmara Municipal e fazem cem mil 

vezes mais do que o Governo. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que, cada vez mais têm de ser dadas competências às Freguesias, mas 

não só, terá de igualmente ser dado poder, competências e ferramentas para as poderem 

executar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que os Presidentes de Junta andam todos os dias no terreno com os 
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fregueses, a tentar perceber quais são as suas necessidades, a tentar ajudar com muito pouco, 

aconselhando. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais referiu que os eleitores quando votam nos Presidentes de Junta acreditam na 

sua capacidade de trabalho, não na sua capacidade de gerir, porque têm muito pouco para 

gerir. Muitas das vezes os Presidentes de Junta têm de se deslocar ao gabinete do Presidente 

da Câmara “pedinchar”. Aquele usa esse poder, das ferramentas que estão ao seu dispor para 

fazer a sua agenda, que pode ir contra, ou não, a agenda dos Presidentes de Junta de 

Freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Embora não concordando, entende a posição assumida pelos Presidentes de Junta do 

CSD/PP, quando aprovaram as Taxas do IRS. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Quando o Presidente da Câmara falte ao prometido, combinado ou protocolado com 

as Freguesias lideradas pelo CDS/PP, irá ter sérios problemas, uma vez que representam as 

maiores Freguesias do Concelho em área e em população, devendo o Presidente da Câmara 

ter consciência que os mesmos não são cartas do seu baralho, são cartas do baralho dos 

eleitores que os elegeram.--------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL - tendo entregue a sua intervenção 

por escrito, passa-se a transcrever o teor da mesma na sua íntegra: ------------------------------------ 

 ----------- “… O PSD e o Sr. Mário João Oliveira estão desde já a cumprir o que prometeram. ----  

 ----------- No projeto político que apresentámos a sufrágio em 29 de setembro no ponto 17 

dizíamos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “ Após duas revisões em baixa da taxa de IMI, nos últimos anos, vamos prosseguir 

com o objetivo de continuar a reduzir essa mesma taxa” ----------------------------------------------------  

 ----------- Para o ano de 2014 as taxas de IMI para os prédios urbanos avaliados pelo código de 

IMI vão baixar de 0,375 % para 0,35 %, estamos a falar de uma descida de 6,66% nos valores 

efetivamente pagos pelos munícipes de Oliveira do Bairro de imposto municipal sobre imóveis 
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nos prédios urbanos avaliados pelo código do IMI. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Qual o imposto ou taxa que neste momento baixa 6,66 %? ------------------------------------  

 ----------- A taxa sobre os prédios urbanos não avaliados pelo código do IMI vai ficar nos 0,7 %, 

por acaso no seguimento do acordado entre o governo e a troika, vai deixar de existir visto 

quase já não existirem imóveis não avaliados a luz do código de IMI. A taxa sobre os prédios 

rústicos é fixa e cifra-se nos 0,8 %. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Finalmente o IMI será um imposto equilibrado entre todos os contribuintes, com a 

avaliação dos imóveis à luz do código do IMI concluída no ano de 2013, deixará de haver as 

injustiças que se prolongaram durante 10 anos entre os que tinham os seus imóveis avaliados 

antes e depois da entrada em vigor do código do IMI. --------------------------------------------------------  

 ----------- A cláusula de salvaguarda do aumento dos valores cobrados de IMI em 75 euros ou 

um terço da diferença entre o imposto antigo e o valor devido após a avaliação terminará, se 

nada se alterar até lá, no ano de 2014; ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - 2015 será o ano em que o verdadeiro valor de receita do IMI será conhecido em 

Oliveira do Bairro e em todos os municípios do pais. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Esta medida de descida da taxa de IMI é uma medida de grande coragem tomada 

pelo executivo municipal, os colegas da oposição dizem que a descida é pequena visto o 

previsível aumento das receitas do IMI, não podem é esquecer que não se sabe que cortes 

poderão ainda vir ai nos orçamentos municipais resultantes da diminuição das transferências do 

estado central; uma medida destas, nesta altura, é de louvar, pela coragem e pelo impacto que 

trará nos orçamentos familiares. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Minhas senhoras e meus senhores, cumprimos o que prometemos, e o mandato ainda 

agora se iniciou. Nos próximos anos continuaremos a baixar a taxa de IMI. ---------------------------  

 ----------- A bancada do PSD votará favoravelmente a proposta apresentada pelo executivo 
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municipal sobre as taxas de IMI a aplicar no ano de 2014 …” ----------------------------------------------  

 ----------- Referiu não ter gostado da referência do Membro André Chambel, quando este disse 

que os Presidentes de Junta do CDS/PP não eram cartas do baralho do Presidente da Câmara. 

Tendo dito que aqui ninguém é carta de baralho nenhum. Na Assembleia Municipal estão 

representados aqueles que foram eleitos pelos Munícipes e no seu caso não se considera carta 

de nenhum baralho, representa um Programa Eleitoral, um Partido e a si mesmo. ------------------  

 ----------- Seguidamente, foi dado novamente o uso da palavra ao Presidente da Câmara. --------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

relativamente ao conhecimento que tem do Orçamento de Estado não se irá pronunciar, uma 

vez que o conhecimento que tem das mesmas poderão não ser as mais corretas e definitivas, 

contudo, a questão do Fundo, a percentagem sobre o aumento provocado pelas avaliações tem 

algum fundamento e poderá haver outro tipo de afetação dessas verbas, nomeadamente para 

amortização de dívida de médio/longo prazo, oque aliás tem vindo a suceder no Município de 

Oliveira do Bairro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que a Autarquia não tem informação de quem é que paga, nem de quanto 

paga, ou sequer se está tudo avaliado, uma vez que o Serviço de Finanças não disponibiliza 

essa informação. A Autarquia fez tudo o que esteve ao seu alcance, em termos de prestação 

de serviços, ao longo do corrente ano, para que o máximo possível estivesse avaliado. -----------  

 ----------- Referiu não aceitar a referência de que um Presidente de Junta faça mais com os 

mesmos meios, do que faz a Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: 4.3 - Análise e votação para efeitos 

de aprovação das Taxas do Imposto Municipal Sobre Imóveis, foi Aprovado por Maioria, 

com 11 Abstenções e 14 Votos a Favor. -------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros que desejassem apresentar 

Declarações de Voto. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – que entregou à Mesa 

da Assembleia Municipal uma Declaração de Voto, com o seguinte teor: -------------------------------  

 ----------- “… Declaração de voto ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os membros da Bancada do CDS/PP, abaixo assinados, Abstiveram-se nas propostas 

de: -------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Aplicação do lançamento de uma Derrama de 1,3% sobre o Lucro Tributável sujeito e 

não isento de IRC; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Aplicação das seguintes Taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis para aplicar no 

ano de 2014: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Prédios Urbanos = 0,70% --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Prédios Urbanos avaliados pelo C.I.M.I. = 0,350% ------------------------------------------------  

 ----------- Este sentido de voto foi tomado, tendo em conta que: -------------------------------------------  

 ----------- 1. Defendemos menos estado, menor estado e um estado mais eficiente; -----------------  

 ----------- 2. Que consideramos que a gestão pública deve ser balizada pela despesa possível e 

necessária e não pela receita a angariar; ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3. Que o motor da economia e do crescimento económico são as empresas e as 

famílias;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4. Que a conjuntura económica e principalmente as dificuldades das Pessoas 

precisam de sinais de desanuviamento publicano; ------------------------------------------------------------  

 ----------- 5. Que a descida nas taxas a aplicar à Derrama e ao IMI para prédios avaliados, 

apesar de um sinal no bom sentido, são manifestamente insuficientes …” -----------------------------  
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 ----------- De seguida, deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 4.4- Análise e 

votação para efeitos de aprovação do valor da Taxa Municipal de Direitos de Passagem, 

sendo dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara. ----------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

informou que a presente Taxa, não tem qualquer relevância para a Receita Municipal, cerca de 

5.000,00 € (cinco mil euros) anuais e não representa um valor significativo para os 

contribuintes, por intermédio da cobrança efetuada pelas operadoras. ----------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia Municipal que 

desejassem usar da palavra. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO - tendo entregue a sua 

intervenção por escrito, passa-se a transcrever o teor da mesma na sua íntegra: -------------------- 

 ----------- “… Esta é uma taxa que os operadores fazem refletir diretamente sobre a fatura que 

os munícipes recebem ao final do mês. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É um valor não muito significativo e é também menos sentido pelos munícipes porque 

é pago mensalmente. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De qualquer forma existem Concelhos limítrofes que optaram por isentar os seus 

munícipes simplesmente desta taxa, como por exemplo Mealhada e Vagos. Por isso 

continuamos a ver com pouco agrado que em termos de impostos e taxas municipais se pague 

usualmente mais em Oliveira do Bairro do que aquilo que se paga nos outros Concelhos 

limítrofes …” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – referiu que esta Taxa 

foi simplesmente criada para enganar o Povo, uma vez que a mesma não é paga pelas 

empresas, mas antes pelos consumidores.  ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em atenção que a Receita que o Município não chega aos 4.000,00 € (quatro 

mil euros) por ano, baixá-la poderia ser um sinal, mas mais importante seria acabar com a Taxa 
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e arranjar outros meios mais importantes e de maior valor para os Municípios. -----------------------  

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – referiu que a Receita é pouco 

significativa mas não é desprezível e pode ser bem utilizada. ----------------------------------------------  

 ----------- Referiu que as comparações com os Concelhos limítrofes valem o que valem, uma 

vez que as pessoas valorizam mais as condições que os Concelhos proporcionam, a nível de 

mobilidade, a nível de educação, a nível de ação social e o Concelho de Oliveira do Bairro entre 

2001 e 2011 foi o Concelho que mais cresceu em termos populacionais na zona do Baixo 

Vouga.--  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir e não tendo sido colocada 

nenhuma questão ao Presidente da Câmara, foi o presente assunto colocado à votação. ---------  

 ----------- Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: 4.4- Análise e votação para efeitos 

de aprovação do valor da Taxa Municipal de Direitos de Passagem, foi Aprovado por 

Maioria, com 2 Abstenções e 23 Votos a Favor. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 4.5- Análise e 

votação para efeitos de autorização da Informação/Proposta nº 8 – Contratação de 4 

assistentes técnicos – renovação do prazo para homologação da lista de classificação 

final, sendo dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara. --------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

informou não estar em causa uma nova decisão, mas apenas a prorrogação do prazo para 

ultimar aquilo que já foi autorizado anteriormente pela Assembleia Municipal, tendo em atenção 

que os procedimentos de contratação, respetivos testes, publicações, testes psicotécnicos e 

outros, fazem com que o mesmo se tenha prolongado no tempo e seja necessário um pouco 

mais. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia Municipal que 

desejassem usar da palavra. ----------------------------------------------------------------------------------------  



 

Sessão da Assembleia Municipal de 08.11’13   44|53 

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA - tendo entregue a sua intervenção por escrito, 

passa-se a transcrever o teor da mesma na sua íntegra: ---------------------------------------------------- 

 ----------- “… Por ainda não ter tido a oportunidade, começo por saudar, em meu nome pessoal 

e de uma forma muito especial, a nova Mesa da Assembleia Municipal, todo o novo executivo e 

todos os meus colegas da Assembleia Municipal e ao mesmo tempo deixar-vos um conselho e 

um desafio (penso ser das pessoas com mais idade, presente nesta Assembleia), assim, direi 

que:  ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Falar com outros é primeiro escutar, mas sabemos que poucos de nós sabem bem 

ouvir, porque estamos vazios em nós mesmos, e o nosso “eu” faz muito barulho”, dentro deste 

contexto faço aqui um apelo, para que todos saibamos escutar-nos uns aos outros, silenciando 

o nosso “eu” e fazendo justiça às necessidades daqueles que confiaram em nós o seu voto. ----  

 ----------- Sr. Presidente da Câmara, Pelas contas feitas e tendo em atenção que o tempo 

necessário para a conclusão do procedimento concursal é de (aproximadamente 6 meses – 

165 dias) para a contratação dos 4 técnicos e para o preenchimento dos 4 postos de trabalho 

previstos e não ocupados no mapa de pessoal de 2013, na carreira/categoria de assistente 

técnico e considerando que este concurso se iniciou em 20 de fevereiro de 2013, com a 

publicação do aviso em Diário da República, até 20 de outubro, verificamos que já se passaram 

mais de 8 meses; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1 - A bancada do Partido Socialista, pergunta ao Sr. Presidente da Câmara, porque é 

que este procedimento concursal, ainda não de encontra concluído? -----------------------------------  

 ----------- 2 – Que vantagens e inconvenientes traz para os Municípios da Nação o rigor da atual 

legislação, uma vez que é referido por si Sr. Presidente da Câmara, que esta Lei é muito 

burocrática, será que ela não tem a ver com os “compadrios” até aqui existentes na admissão 

de pessoas conotadas com as cores dos partidos políticos dos eleitos? …” ---------------------------  

 ----------- Seguidamente, foi dado novamente o uso da palavra ao Presidente da Câmara. --------  
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 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

referiu já ter explicado na sua intervenção inicial as razões para ser efetuado este pedido de 

prorrogação de prazo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à segunda questão, respondeu que o Membro da Assembleia Municipal 

estará a falar no local errado, com a pessoa errada e sobre os assuntos errados. Informou que 

em Reunião de Câmara o questionaram sobre quem eram as pessoas que iriam ser 

contratadas, tendo respondido que se tratava de um concurso público. ---------------------------------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: 4.5- Análise e votação para efeitos 

de autorização da Informação/Proposta nº 8 – Contratação de 4 assistentes técnicos – 

renovação do prazo para homologação da lista de classificação final, foi Aprovado por 

Maioria, com 1 Abstenção e 24 Votos a Favor. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 4.6- Eleição de 

um Presidente de Junta de Freguesia e de um substituto também Presidente de Junta, 

como representante das Juntas de Freguesia, para efeitos de inscrição como delegados 

nos Congressos da A.N.M.P., sendo dado o uso da palavra aos líderes de Bancada para 

efetuarem as respetivas propostas. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – que apresentou a 

seguinte Proposta: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Proposta --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- As bancadas representadas nesta Assembleia, através de entendimento no âmbito da 

Comissão Permanente, apresentam como Candidatos a representantes das Juntas de 

Freguesia do Concelho de Oliveira do Bairro, para efeitos de inscrição como delegado efetivo e 

suplente no Congresso da A.N.M.P. a decorrer no dia 23 de novembro de 2013 os seguintes 
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Presidentes de Junta de Freguesia: -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efetivo: Victor Manuel Bastos de Oliveira, Presidente da Junta de Freguesia de Oiã; ---  

 ----------- Suplente: Duarte dos Santos Almeida Novo, Presidente da Junta de Freguesia da 

União das Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa …” ----------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação, por intermédio de escrutínio secreto. --------------------------------------------------  

 ----------- Efetuada a votação, verificou-se que a Proposta apresentada pela Comissão 

Permanente foi Aprovada por Unanimidade, com 25 Votos a Favor, pelo que são os 

seguintes, os representantes das Juntas de Freguesia, para efeitos de inscrição como 

delegados nos Congressos da A.N.M.P.: Efetivo: Victor Manuel Bastos de Oliveira, 

Presidente da Junta de Freguesia de Oiã; Suplente: Duarte dos Santos Almeida Novo, 

Presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa. --  

 ----------- Seguidamente, deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 4.7- Eleição 

dos Membros para integrar a Assembleia Intermunicipal da CIRA, nos termos do artº 83º 

do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, sendo dado o uso da palavra aos líderes 

de Bancada para efetuarem as respetivas propostas. --------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – que apresentou a seguinte 

Proposta: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Proposta --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- As bancadas representadas nesta Assembleia, através de entendimento no âmbito da 

Comissão Permanente, apresentam a seguinte lista candidata à Assembleia Intermunicipal da 

CIRA, composta pelo Presidente da Assembleia Municipal e por dois elementos de cada 

bancada: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Membros efetivos: ------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- 1.º Manuel Nunes Simões dos Santos ----------------------------------------------------------------  

 ----------- 2.º João Paulo Castelo da Assunção Sol -------------------------------------------------------------  

 ----------- 3.º André de Campos Silvestre Fevereiro Chambel -----------------------------------------------  

 ----------- 4.º Armando Humberto Moreira Nolasco Pinto------------------------------------------------------  

 ----------- Membros suplentes: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1.º Leontina Azevedo da Silva Novo -------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2.º Luís Miguel Barros Ruivo -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3.º Acácio Almeida de Oliveira …” ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação, por intermédio de escrutínio secreto, não podendo participar na votação, 

nem ser eleitos, os presidentes de Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------  

 ----------- Efetuada a votação, verificou-se que a Proposta apresentada pela Comissão 

Permanente foi Aprovada por Unanimidade, com 1 Abstenção e 20 Votos a Favor, pelo que 

são os seguintes, os Membros para integrar a Assembleia Intermunicipal da CIRA, nos 

termos do artº 83º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro:  ------------------------------  

 ----------- Membros efetivos: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1.º Manuel Nunes Simões dos Santos ----------------------------------------------------------------  

 ----------- 2.º João Paulo Castelo da Assunção Sol -------------------------------------------------------------  

 ----------- 3.º André de Campos Silvestre Fevereiro Chambel -----------------------------------------------  

 ----------- 4.º Armando Humberto Moreira Nolasco Pinto------------------------------------------------------  

 ----------- Membros suplentes: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1.º Leontina Azevedo da Silva Novo -------------------------------------------------------------------  
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 ----------- 2.º Luís Miguel Barros Ruivo -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3.º Acácio Almeida de Oliveira ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente, deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 4.8- 

Nomeação de representante para integrar o Conselho da Comunidade do ACeS Baixo 

Vouga, nos termos do art.º 31º do Decreto-Lei nº 253/2012, 27 de novembro, sendo dado o 

uso da palavra aos líderes de Bancada para efetuarem as respetivas propostas. --------------------  

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – que apresentou a seguinte 

Proposta: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Proposta --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- As bancadas representadas nesta Assembleia, através de entendimento no âmbito da 

Comissão Permanente, apresentam como candidata a representante no Conselho da 

Comunidade do ACeS Baixo Vouga: ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Gladys del Carmen Ferreira de Oliveira …” ---------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação, por intermédio de escrutínio secreto. --------------------------------------------------  

 ----------- Efetuada a votação, verificou-se que a Proposta apresentada pela Comissão 

Permanente foi Aprovada por Unanimidade, com 25 Votos a Favor, sendo eleita Gladys del 

Carmen Ferreira de Oliveira, representante para integrar o Conselho da Comunidade do 

ACeS Baixo Vouga, nos termos do artº 31º do Decreto-Lei nº 253/2012, 27 de novembro.----  

 ----------- Seguidamente deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 4.9- 

Apreciação e análise da Informação do Auditor Externo sobre a situação económica e 

financeira do Município, relativa ao 1º Semestre de 2013, sendo dado o uso da palavra aos 

Membros da Assembleia Municipal que desejassem intervir. -----------------------------------------------  

 ----------- CARLOS MANUEL CURA DOS SANTOS - tendo entregue a sua intervenção por 
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escrito, passa-se a transcrever o teor da mesma na sua íntegra: -----------------------------------------  

 ----------- “… Apontamentos Importantes da Informação do Auditor Externo Relativa ao 1.º 

Semestre de 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Planeamento coerente com as opções e decisões políticas dado que as alterações 

orçamentais cifraram-se em apenas 0,25%; ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Criação de valor com as receitas correntes a superar consecutivamente as despesas 

correntes permitindo assim a realização dos enormes investimentos em curso no semestre; -----  

 ----------- - Cumprimento eficaz das obrigações legais cobrando e recebendo cerca de 99,7% 

das receitas liquidadas;------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Eficiência no cumprimento das promessas eleitorais estando já comprometido cerca 

de 69,2% da despesa prevista; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Coerência total com o momento que o país vive diminuindo o recurso a fornecimento 

e serviços externos em cerca de 9% em relação ao semestre homólogo de 2012; -------------------  

 ----------- - Redução dos custos com o pessoal em cerca de 2%, se tivermos em conta os 

ajustamentos efetuados com as alterações legais dos municípios nos descontos obrigatórios 

para a CGA – Caixa Geral de Aposentações; -------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Satisfação das exigências do Estado, nomeadamente com o cumprimento da Lei dos 

Compromissos e Pagamentos em Atraso e dos critérios relativos aos Limites ao Endividamento 

permite-nos aceder a todos os programas nacionais e da união europeia, nomeadamente aos 

comunitários …” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- LEONTINA AZEVEDO DA SILVA NOVO – referiu que deveria ter havido maior 

cuidado na apresentação do presente documento por parte do Relator, sendo uma das tabelas 

praticamente inelegível, não se podendo aferir a informação que consta da mesma. ---------------  

 ----------- No que respeita aos valores da Despesa, mais concretamente referente a “Outras 
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dívidas a terceiros”, onde consta a referência a credores pela execução do Orçamento, 

questionou quem são os mencionados credores. Solicitou ainda esclarecimentos sobre a 

rúbrica “Outros Credores”, cujo valor é de 2.600.000,00 € (dois milhões e seiscentos mil euros). 

 ----------- Em relação ao limite ao endividamento e sendo referido que o mesmo não ultrapassa 

o limite legal, o que é desejável, procurou contudo, saber o seu valor em termos percentuais 

relativamente ao respetivo limite. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que diz respeito aos empréstimos, deu nota de uma gralha contida numa das 

tabelas, onde é mencionada a construção de 18 centros escolares, quando na realidade 

deveria ser apenas mencionado o número de 8. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- ACÍLIO DIAS VAZ E GALA – relativamente ao mencionado pelo Presidente da 

Câmara, de que o Executivo anterior teria beneficiado durante mais tempo de verbas 

provenientes dos Quadros Comunitários de Apoio, considerou natural, uma vez que o anterior 

Executivo esteve durante mais anos a liderar os destinos do Município do que o atual. ------------  

 ----------- Considerou que não deverá ser esquecido que a maioria dos Membros das 

Assembleias de Freguesia do Concelho são do CDS/PP, ao contrário do que erradamente foi 

afirmado pelo Presidente da Câmara. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao Quadro Geral da Despesa constante da presente Informação, de 

uma dotação inicial de 4.561.000,00 € (quatro milhões quinhentos e sessenta e um mil euros), 

passa para um atual de 5.300.000,00 € (cinco milhões e trezentos mil euros), o que representa 

um aumento de cerca de 18%, pelo que, procurou saber a que se deve este mesmo aumento. -  

 ----------- Em relação à Receita, referiu ter havido uma diminuição da mesma relativamente à 

previsão inicial em cerca de 50% no que respeita à venda de “Bens de Investimento”, tendo 

questionado a razão de ser desta diferença de valores. -----------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita ao quadro apresentado de “Outras Dívidas a Terceiros” e tendo em 

conta a variação que é detetada, do aumento global da dívida em cerca de 40%, solicitou 
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esclarecimentos sobre esta mesma variação. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi dado o uso da palavra 

ao Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

referiu que a elaboração do presente documento é da responsabilidade de um Auditor Externo 

e é remetido à Assembleia Municipal, pelo que algumas das questões somente poderão por ele 

ser respondidas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à referência a “Outros Credores”, referiu que são valores que se 

mantêm e a respetiva informação foi dada aquando da apresentação do último “Relatório e 

Contas”, onde constam os Balancetes e outros pormenores, sendo que o Auditor entendeu 

fazer referência através de uma análise comparativa semestral. A variação que existe poderá 

ficar-se a dever com os picos de Autos de Mediação relativamente às obras que se encontram 

a ser levadas a efeitos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação ao aumento das Despesas com Pessoal, relembrou os valores constantes 

dos Orçamentos, das retificações, das decisões do Tribunal Constitucional e o que as mesmas 

implicaram, nomeadamente os direitos dos trabalhadores, pelo que a Autarquia tinha obrigação 

de responder a essa situação, sendo que o Município se encontra a cerca de 75% do limite 

legal. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou ser uma obrigação do Revisor fazer uma referência aos limites do 

endividamento, informando contudo que existem fatores que são voláteis e os dados fazem 

referência à data de 30 de junho. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi solicitado o uso da palavra por parte do Membro Armando Pinto. ----  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – esclareceu que o número 

de Polos Escolares é efetivamente de 8, pelo que a referência a 18 será uma gralha do Revisor 

Oficial de Contas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – informou os presentes, que irá dar nota ao Revisor Oficial de Contas, dos reparos 

que foram feitos pelos Membros da Assembleia Municipal, de forma a que os mesmos venham 

a ser corrigidos em futuras Informações. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em atenção que se deveria dar imediato seguimento aos assuntos constantes 

da presente Ordem de Trabalhos, questionou os Membros da Assembleia Municipal, se tinham 

alguma oposição a que se aprovasse o teor das respetivas deliberações em minuta.---------------  

 ----------- Não havendo nenhum Membro da Assembleia Municipal que se opusesse, 

consideraram-se aprovadas em Minuta as deliberações tomadas relativamente aos assuntos 

constantes da Ordem de Trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal, “4.1-Análise 

e votação para efeitos de aprovação da participação de 5% no I.R.S.; 4.2-Análise e votação 

para efeitos de aprovação do Lançamento de Derrama sobre o I.R.C., a cobrar durante o ano 

de 2014; 4.3-Análise e votação para efeitos de aprovação das Taxas do Imposto Municipal 

Sobre Imóveis; 4.4-Análise e votação para efeitos de aprovação do valor da Taxa Municipal de 

Direitos de Passagem; 4.5-Análise e votação para efeitos de autorização da 

Informação/Proposta nº 8 – Contratação de 4 assistentes técnicos – renovação do prazo para 

homologação da lista de classificação final; 4.6-Eleição de um Presidente de Junta de 

Freguesia e de um substituto também Presidente de Junta, como representante das Juntas de 

Freguesia, para efeitos de inscrição como delegados nos Congressos da A.N.M.P.; 4.7-Eleição 

dos Membros para integrar a Assembleia Intermunicipal da CIRA, nos termos do art.º 83º do 

Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; e 4.8-Nomeação de representante para integrar 

o Conselho da Comunidade do ACeS Baixo Vouga, nos termos do art.º 31º do Decreto-Lei nº 

253/2012, 27 de novembro; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Posto isto, o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, deu por encerrada 

a presente Sessão da Assembleia Municipal, na qual se Aprovou em Minuta, as deliberações 

sobre os seguintes assuntos constantes da Ordem de Trabalhos: 4.1 - Análise e votação para 
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efeitos de aprovação da participação de 5% no I.R.S.; 4.2 - Análise e votação para efeitos de 

aprovação do Lançamento de Derrama sobre o I.R.C., a cobrar durante o ano de 2014; 4.3 - 

Análise e votação para efeitos de aprovação das Taxas do Imposto Municipal Sobre Imóveis; 

4.4 - Análise e votação para efeitos de aprovação do valor da Taxa Municipal de Direitos de 

Passagem; 4.5 - Análise e votação para efeitos de autorização da Informação/Proposta nº 8 – 

Contratação de 4 assistentes técnicos – renovação do prazo para homologação da lista de 

classificação final; 4.6 - Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia e de um substituto 

também Presidente de Junta, como representante das Juntas de Freguesia, para efeitos de 

inscrição como delegados nos Congressos da A.N.M.P.; 4.7 - Eleição dos Membros para 

integrar a Assembleia Intermunicipal da CIRA, nos termos do art.º 83º do Anexo I da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro; e 4.8 - Nomeação de representante para integrar o Conselho da 

Comunidade do ACeS Baixo Vouga, nos termos do art.º 31º do Decreto-Lei nº 253/2012, 27 de 

novembro, sendo lavrada a presente Ata, que vai ser assinada pelo Presidente, respetivos 

Secretários e outros Membros da Assembleia que o desejem fazer. -------------------------------------  

 

 


