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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA A 

VINTE E TRÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZASSETE. 

 

 ----------- Aos vinte e três dias do mês de novembro, do ano de dois mil e dezassete, 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 – Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia e de um substituto 

também Presidente de Junta, como represente das Juntas de Freguesia, para efeitos de 

inscrição como delegados nos Congressos da A.N.M.P.; ----------------------------------------------  

 ----------- 4.2 – Nomeação de representante para integrar o Conselho da Comunidade do 

AceS Baixo Vouga, nos termos do art.º 31º do Decreto-Lei n.º 253/2012, 27 de novembro;  

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

nos termos do art.º 83º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; -----------------------  

 ----------- 4.4 – Apreciação e votação da Informação/Proposta n.º 3 – Mandato 2017/2021 - 

Participação de 4,5% no I.R.S.; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4.5 – Apreciação e votação da Informação/Proposta n.º 4 – Mandato 2017/2021 – 

Lançamento de Derrama; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4.6 – Apreciação e votação da Informação/Proposta n.º 5 – Mandato 2017/2021 – 

Imposto Municipal de Imóveis – I.M.I.; -------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- 4.7 – Apreciação e votação da Informação n.º 6 – Mandato 2017/2021- Taxa 

Municipal e Direitos de Passagem – T.M.D.P.. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Os trabalhos foram presididos por FRANCISCO DE OLIVEIRA MARTINS e 

secretariados por ANA RITA FERREIRA DE JESUS e LUIS FILIPE FERREIRA DE 

CARVALHO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- 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 Lília Ana da Cruz Oliveira Martins Águas, António Augusto Marques Mota, Álvaro 

Miguel Ferreira Ferreira e Fernando José Martins da Silva. -------------------------------------------------  

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

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal FRANCISCO DE OLIVEIRA MARTINS 

– iniciou a sua intervenção, cumprimentando todos os presentes, e informou os membros da 

Assembleia que esta Sessão Extraordinária foi agendada e convocada para uma quinta-feira, 

dia diferente da habitual sexta-feira, por motivo da necessidade de eleição de um Presidente de 

Junta de Freguesia como delegado no Congresso da Associação Nacional dos Municípios 

Portugueses, cuja inscrição terá de ser efetuada até ao próximo dia 24 de novembro. -------------  

 ----------- Informou ainda que outro dos motivos para a realização da presente reunião a uma 

quinta-feira, deveu-se ao facto de poder estar presente o senhor Presidente da Câmara 

Municipal, Dr. Duarte Novo que oportunamente e se o desejar poderá apresentar um maior 

esclarecimento.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida, deu o uso da palavra à 1º Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, a 

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

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

Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS. -------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal FRANCISCO DE OLIVEIRA MARTINS 
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– informou que o Membro Manuel Nunes Simões dos Santos, tinha solicitado por escrito, a sua 

justificação da falta à presente Sessão da Assembleia Municipal, tendo a mesma sido 

considerada justificada e a sua substituição pelo elemento seguinte da respetiva Lista, que se 

encontrava presente, sendo convidado a participar nos Trabalhos da presente Sessão da 

Assembleia Municipal RICARDO SAMUEL REGALADO. ---------------------------------------------------  

 ----------- Deu conhecimento ainda aos presentes que o Presidente da Câmara Municipal o 

havia informado da ausência do Vereador Paulo Martins por motivos pessoais. ----------------------  

 ----------- No que respeita ao ponto 2 – EXPEDIENTE, o Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal, informou ter sido recebida vária correspondência/convites de diversas entidades, 

instituições entre outros e que estaria disponível para consulta dos interessados. -------------------  

 ----------- Enumerou por ordem cronológica os convites rececionados: convite da Liga dos 

Combatentes do Núcleo de Oliveira do Bairro para as Comemorações do 12º Aniversário e para 

a Gala dos Combatentes, convite para as comemorações da Banda Filarmónica da Mamarrosa, 

comemorações do aniversário da Escola de Artes da Bairrada, agora Conservatório Música da 

Bairrada, para a 7ª Gala de Desporto do Jornal da Bairrada, do Grupo Desportivo 

Troviscalense, da União Desportiva Cultural e Recreativa do Silveiro, do Oliveira do Bairro 

Sport Clube, do Agrupamento de Escuteiros da Palhaça, e também da Câmara Municipal de 

Viseu para a ligação das iluminação de Natal da cidade de Viseu. ---------------------------------------  

 ----------- Informou ainda que a Mesa recebeu uma reclamação sobre o preço da água, aplicado 

pela ADRA e da qual dará seguimento. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi assim concluído o ponto da Ordem de Trabalhos. --------------------------------------------  

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

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

solicitando ao 2.º Secretário da Mesa que procedesse à leitura da nota introdutória do presente 

ponto da Ordem de Trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- 2.º Secretário da Mesa LUIS FILIPE FERREIRA DE CARVALHO – teceu a seguinte 

intervenção: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… A mesa entendeu que sempre que esteja presente público nas Assembleias 

Municipais, dever-se-á prestar o seguinte esclarecimento: --------------------------------------------------  

 ----------- Nos termos regimentais (artigo 34.º e 41.º do Regimento em vigor), o período de 

intervenção aberto ao público, será antecedido de prévia inscrição dos interessados, nele 

podendo intervir qualquer cidadão residente, natural ou com interesses na área geográfica do 

Município e com idade superior a 18 anos, podendo fazê-lo quer a título individual, quer em 

representação de organizações coletivas com sede na referida área geográfica, quando 

credenciado para o efeito. Cada interveniente só poderá usar da palavra uma vez pelo período 

máximo de 5 minutos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda nos termos do artigo 41.º os esclarecimentos a solicitar pelo público serão 

sempre dirigidos à Mesa da Assembleia e nunca diretamente a qualquer membro da 

Assembleia Municipal e não poderão dizer respeito às matérias da Ordem do Dia.------------------  

 ----------- A Mesa da Assembleia, se tiver possibilidade para tal, esclarecerá o interessado 

imediatamente ou posteriormente por ofício. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- A nenhum cidadão é permitido, sob qualquer pretexto, intrometer-se nas discussões e 

aplaudir ou reprovar as opiniões emitidas …” -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal FRANCISCO DE OLIVEIRA MARTINS- 

deu conhecimento da existência de três inscrições por parte do público, solicitando que 

aquando das suas intervenções se identificassem, dando de seguida o uso da palavra aos 

mesmos, por ordem de inscrição; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- MANUEL ALBERTO DA SILVA FERREIRA, residente na freguesia da Palhaça – 

começou por dirigir os cumprimentos a todos os presentes e a desejar aos agora eleitos a 1 de 

outubro um fecundo mandato em prol do concelho, desejando, que os objetivos que levaram à 
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escolha dos eleitores fossem respeitados. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida, abordou uma questão que lhe é muito cara há muitíssimos anos e neste 

momento ainda integra os órgãos sociais de uma casa, a Fundação Frei Gil, do extinto Colégio 

de Bustos e é nessa função ou nessa vertente que gostaria de mais uma vez, porque já o tinha 

feito no mandato anterior, de abordar esta questão. E como desde há 41 anos, desde 1976, 

guarda todos os documentos das campanhas e também os últimos, é preciso saber até que 

ponto se fazem programas para se ganhar votos ou para satisfazer as necessidades do 

concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que como acreditava mais na segunda parte e como autarca que foi durante 20 

anos nesta Câmara Municipal não poderia deixar de abordar esta questão. Não fala do Frei Gil, 

porque a obra fala por si. Não fala porque as paredes estão despidas de alunos, de professores 

e de empregados. Neste momento não fala porque as portas que deviam estar abertas à 

cultura e ao saber, só estão abertas ao ostracismo público de muita gente. ---------------------------  

 ----------- Referiu que estava presente neste órgão porque entendia que esta situação 

provocava um desequilíbrio terrível numa franja importante do concelho, do Município, além das 

implicações fortíssimas que está a ter no tecido económico e social daquela zona do concelho. 

Há pelo menos duas firmas ou casas comerciais com intenções de se mudar para Aveiro e de 

facto a Vila de Bustos está a sofrer muito com esta questão, assim como Palhaça e Mamarrosa, 

assim como outros. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Perguntou assim, de uma forma muito sincera, muito clara e muito objetiva, quais as 

respostas que os autarcas atuais tinham para esta questão. Lembrou que muita gente já tinha 

solução para o I.P.S.B., e se calhar esses não ganharam as eleições, mas isso não os inibe no 

local próprio de continuarem a defender aquilo em que acreditam. Nem que democraticamente 

não vençam, mas é assim a democracia. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse acreditar que era possível fazer alguma coisa, era possível reverter uma 
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questão que neste momento está muito difícil. Deu conhecimento que na última assembleia de 

credores, no pretérito dia 13 de novembro, nomeou-se uma nova administradora judicial e esta 

depois de ter visitado o Colégio de Bustos mostra alguma abertura para algumas questões. -----  

 ----------- Referiu que a Fundação Frei Gil tem um projeto e gostaria de saber a opinião do 

executivo da Câmara na parte que lhes toca, pois pretende-se defender o património do Frei 

Gil, os livros, as mensagens, as obras, os bustos e questiona até que ponto é possível com a 

ajuda do executivo conseguir que naquela casa se instale uma sala, chame-se de memórias ou 

de museu, mas um museu vivo e não fechado para que de fato estes valores que marcaram 

esta região não se percam.-------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO MANUEL BASTOS, residente na Mamarrosa – começou por cumprimentar 

todos os presentes e endereçar os parabéns a todos os eleitos, sem exceção, e que defendam 

os interesses dos munícipes independentemente do lado em que estejam. ----------------------------  

 ----------- Referiu que tinha alguma experiência, pouca, nesta Assembleia, e por isso iria abordar 

uma questão que, na sua opinião, não funcionou muito bem no último mandato e que o efeito 

foi, se calhar, nulo. Falou da criação de algumas comissões, criadas dentro da Assembleia, 

algumas crê que eram necessárias, mas infelizmente nenhuma apresentou relatório final, pelo 

menos ao final de 9 meses nenhuma apresentou. Disse crer ainda que todas elas terminaram 

funções se não na última Assembleia, se calhar na altura das eleições, mas nenhuma 

apresentou relatório final. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que tinha havido custos para o orçamento da Assembleia Municipal, 

disponibilizado pela Câmara, mas o efeito tinha sido nulo. Algumas dessas comissões deram 

trabalho a outras entidades, entre reuniões e documentos a apresentar a essas comissões, 

mas na Assembleia não foram apresentados dados concretos. -------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou ser da sua opinião que se tinha que ter algum cuidado quando se criam 

comissões para algum fim, para que as mesmas pelo menos no final de mandato apresentem 
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um relatório final. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Abordou ainda alguns assuntos dos quais já foi falando nestes anos, essencialmente 

em relação à Mamarrosa, que é a Vila onde reside há alguns anos. Eram do conhecimento de 

muitos, mas para não ficarem no esquecimento, embora o executivo esteja em funções à 

relativamente pouco tempo, mas sendo questões pertinentes, com muitos anos, algumas 

prometidas, havia uma situação que foi então considerada como prioritária pelo antigo 

executivo e prometida que ficaria feita nesse mandato, mas por algum motivo ficou por fazer. ---  

 ----------- Relembrou algumas dessas obras, entre outras que serão necessárias, mas algumas 

seriam provavelmente mais pertinentes, e passou a citar; ---------------------------------------------------  

 ----------- O passeio da rotunda da Mamoa até ao Parque do Rio Novo; ---------------------------------  

 ----------- Largo Professora Rosinda de Oliveira, que esta Assembleia e bem, lhe atribuiu esse 

nome, e nunca foi colocada uma placa e nunca foi dignificado o espaço, e fala por exemplo da 

escadaria de acesso ao Salão, a uma rampa para deficientes. Eram obras necessárias que 

deviam ser feitas para dignificar o espaço; -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Largo Doutor Santos Pato, que é o largo junto ao I.E.C. e à Igreja, referiu que aquele 

largo foi fruto de obras há já alguns anos, estava bonito, mas investe-se em material 

demasiadamente caro e importado, na sua maneira de ver, e quando avaria ou é necessário a 

sua substituição, por algum motivo têm dificuldades em arranjar. Acrescentou que há muitos 

anos que está danificado um candeeiro nunca foi reposto e há um ou dois candeeiros que estão 

apagados. Há dificuldade em reparar, e se não é possível, há empresas relativamente próximas 

do município que produzem candeeiros. Substituam-nos por situações mais baratas e que 

sejam fáceis de reparar. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sinalização horizontal junto ao Pólo Escolar da Mamarrosa. Disse que Pólo já terá 

cerca de dois anos e nunca foi feita a marcação horizontal no local. É um sítio perigoso, há 

várias viaturas que entram e, neste momento continuam pais a entrar contramão, mesmo com 
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sentidos proibidos. Era extremamente importante que se façam essas marcações, não 

percebendo porque as mesmas não tinham sido feitas na altura em que foi feita a obra. Foi 

prometida várias vezes, a si, pessoalmente que na altura fazia parte da Associação de Pais, 

mas nunca foi executada, esperando que este executivo a faça. ------------------------------------------  

 ----------- O largo onde se faz o estacionamento para a Escola de Artes da Bairrada, agora 

designado Conservatório de Música da Bairrada, também carece de ser dignificado. ---------------  

 ----------- E de uma vez por todas, e criar uma comissão dentro desta Assembleia, para se dar 

uma definição de uma vez por todas à Quinta D'Além e ao Lugar dos Penedos. ---------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA 

MARTINS – informa que no que diz respeito ao funcionamento desta Assembleia e das suas 

competências, a Mesa toma nota para que possa estar atenta. -------------------------------------------  

 ----------- JOÃO SOUSA, residente na União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa - 

começou por dirigir os seus cumprimentos a todos os presentes. -----------------------------------------  

 ----------- Referiu que a Comissão de Utentes dos Serviços Públicos de Oliveira do Bairro tem 

pautado a sua atuação por uma intensa atividade na defesa dos interesses das populações que 

sempre recorreram ao serviço de saúde prestados no Concelho com o objetivo dos mesmos 

serem continuadamente melhorados e reforçados qualitativamente marcando a sua presença 

quando foi necessário intervir no sentido de salvaguardar esses mesmos interesses. --------------  

 ----------- Assim, a Comissão de Utentes acompanhou permanentemente o processo de 

alteração dos serviços prestados neste concelho, nomeadamente na União de Freguesias de 

Bustos, Troviscal e Mamarrosa, onde a diminuição do número de médicos de família e a 

diminuição dos serviços de apoio permanente em Oliveira do Bairro levaram a uma redução 

das respostas necessárias a esta população maioritariamente envelhecida e com uma 

ineficiente rede de transportes públicos que se vê assim privada ao acesso ao serviço de saúde 

de proximidade consagrados na Constituição da República. -----------------------------------------------  



 

Sessão da Assembleia Municipal de 23.11’17   9|65 

 ----------- Assim dada a necessidade de assegurar o serviço de saúde de qualidade às nossas 

populações e ao não encerramento das extensões de saúde existentes garantindo um médico e 

enfermeiro de família a todos os utentes da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e 

Mamarrosa nas respetivas extensões de saúde garantindo assim o acesso aos cuidados 

básicos da mesma, de qualidade e de proximidade. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Esta Comissão lançou um abaixo assinado que até hoje recolheu cerca de mil e 

duzentas assinaturas e que o irá divulgar e fazer chegar a todas as instâncias, iniciando assim 

nesta Assembleia a sua divulgação exigindo uma tomada de posição clara desta Assembleia, 

bem como do novo Presidente da Câmara, sobre a situação preocupante que se vive neste 

concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pela Comissão de Utentes dos Serviços Públicos de Oliveira do Bairro. --------------------  

 ----------- Foi assim concluído o período de intervenção aberto ao público tendo sido dado o uso 

da palavra ao senhor Presidente da Câmara, a fim de que este respondesse às questões 

levantadas pelos munícipes. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal DUARTE DOS SANTOS ALMEIDA NOVO – iniciou 

a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes. ----------------------------------------------------  

 ----------- Sobre algumas questões ainda não tem resposta ou poderá não ter de uma forma 

afincada, face ao curto espaço de tempo que tem como executivo. --------------------------------------  

 ----------- Disse que iria começar exatamente pela última intervenção. Atendendo às obras que 

decorreram no Centro de Saúde de Oliveira do Bairro teve duas reuniões com o senhor Dr. 

Fernando Martins e solicitou uma reunião com a AceS por causa de muitas situações que estão 

a decorrer e nomeadamente por questões ligadas aos cuidados de saúde na União de 

Freguesias e no próprio concelho, e a necessidade de mais médicos e pessoas ligadas à saúde 

no nosso concelho. A reunião foi atendida e está já marcada para o próximo dia 4, com o vice-

Presidente Dr. Pedro, na qual serão discutidos alguns temas nomeadamente a falta de 
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profissionais na área da saúde no Concelho. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Respondendo às questões levantadas pelo senhor João Bastos, nomeadamente 

relativamente à sinalização horizontal, informa que ainda não houve oportunidade para avaliar 

todas as necessidades do concelho e que se está a trabalhar nisso. ------------------------------------  

 ----------- Sobre o passeio da Rotunda da Mamoa até ao Parque do Rio Novo informa que 

quando chegaram à Câmara não havia estudo, e repete que não havia estudo. Disse ter 

perguntado pessoalmente aos técnicos várias vezes e estes responderam que não havia nada. 

Informou que se iria avançar brevemente. Referiu que o senhor João Bastos seria, entretanto, 

contactado, uma vez que é lá proprietário, para se desenvolver o projeto. -----------------------------  

 ----------- Sobre o Largo da Professora Rosinda Oliveira, não se conseguiu ter a placa pronta 

para altura do aniversário da Banda, como era intenção. Foram feitos todos os esforços, mas 

só mais tarde as mesmas ficaram prontas. Acrescentou que também se passou o mesmo para 

o Largo Doutor Arsélio Pato de Carvalho, conhecido pelo Largo do I.E.C.. -----------------------------  

 ----------- Relativamente à escadaria de acesso à Associação de Melhoramentos da Mamarrosa, 

informa que existe um protocolo com a Câmara e que deveria ser a Associação a avançar com 

as obras e terá de haver uma conversa com a Associação de Melhoramentos para se entender 

o que está a falhar e o que falhou. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que diz respeito ao Largo e à falta de luz, dá nota que cada candeeiro custa 2500€ 

(dois mil e quinhentos euros), só a parte de vidro, e pelo que foi informado ao longo de vários 

anos, essa é a razão pela qual ainda não foi colocado. Esclarece que as suas opções são 

outras, mas pelo menos iria ser colocada luz nos outros dois locais que estão sem iluminação. -  

 ----------- Relativamente à Escola de Artes e a asfaltagem, havia um procedimento, mas que o 

mesmo teria que ser analisado, atendendo à forma como foi feito. Disse que no seu 

entendimento tinha algumas lacunas porque não conjugava todas as necessidades que se 

deviam ter quando se procede a uma obra de asfaltagem. --------------------------------------------------  



 

Sessão da Assembleia Municipal de 23.11’17   11|65 

 ----------- Relativamente à Quinta D'Além, informou que tinha recebido uma carta de alguns 

moradores que pertencem ao concelho de Cantanhede, onde referiam algumas das suas 

carências. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Infelizmente o concelho de Oliveira do Bairro não consegue resolver essas carências, 

pois como todos sabem aquele território pertence a Cantanhede. ----------------------------------------  

 ----------- Informa que já reuniu com a senhora Presidente da Câmara de Cantanhede para falar 

sobre alguns assuntos e combinaram reunir já na próxima segunda-feira onde este assunto 

será aflorado, entre outros, sendo claro que também terá de haver vontade do senhor 

Presidente de Junta dos Covões, que até então não tem manifestado qualquer vontade, como é 

sobejamente conhecido. É um assunto que tem de ser vontade de ambos os lados, ambas as 

freguesias e de ambos os municípios. Da parte de Oliveira do Bairro é conhecida a vontade, 

mas do concelho de Cantanhede é que não se tem sabido nada, a não ser do Presidente da 

Junta dos Covões que em tempos abordou a questão de uma forma pouco amiga, chegando a 

dizer que na zona de Penedos o concelho de Oliveira do Bairro teria ido roubar território.---------  

 ----------- Fez o apelo a que se transmita às pessoas da Quinta D'Além que também junto do 

poder local de Cantanhede e dos Covões façam esta mostra de vontade, que não tem sido 

feita. Quem sofre é a população e as pessoas que por mais um pouco de I.M.I, que é o que 

está em causa. A Junta de Freguesia de Covões, deve estar a pensar que o I.M.I. rústico que 

recebe dali e o 1% do urbano lhe fará muita diferença, mas não faz, e assim prejudica as 

pessoas que fazem a vida toda no concelho de Oliveira do Bairro, em particular na Vila da 

Mamarrosa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pede ao senhor João Bastos que transmita esta opinião, embora pese as diligências 

que se farão institucionalmente com a Câmara Municipal de Cantanhede. -----------------------------  

 ----------- Relativamente ao IPSB, são sobejamente conhecidas as diligências que foram 

efetuadas pela Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, nomeadamente para tentar parar o 
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processo de venda do recheio do IPSB SA. Apesar desta tentativa e deste pedido efetuado ao 

Tribunal, os senhores credores não aceitaram esse pedido, avançando para a liquidação da 

sociedade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informa que reuniu pessoalmente com o senhor Administrador da Insolvência, o 

primeiro, que referiu que interpelassem e assim foi feito. Contudo foi com estupefação que na 

assembleia de credores foi pedida a destituição do mesmo e nomeado um novo Administrador 

de Insolvência com quem se entrou em contacto e apelou-se para que em conjunto com outras 

diligências já feitas com a senhora Secretária de Estado, pedir audiência para que de uma 

forma conjunta tentar uma solução. Não se obteve ainda resposta, nem de um lado nem de 

outro, até porque só na corrente semana a senhora Administradora de Insolvência iria se 

inteirar da situação e depois transmitir ao Presidente da Câmara a sua posição. Informa que 

este é o ponto de situação. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse estar a encetar todos os esforços para que aquele espaço possa ter a função 

que sempre teve, o ensino. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De imediato deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos: 4 - ORDEM DO 

DIA. -----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal FRANCISCO DE OLIVEIRA MARTINS - 

informou que por entendimento da Mesa e da Comissão Permanente, de forma a agilizar os 

trabalhos da presente Assembleia, os três pontos seguintes da Ordem de Trabalhos, 4.1, 4.2 e 

4.3 iriam ser votados em simultâneo. ------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Logo de seguida apresentou-se o ponto 4.1 - Eleição de um Presidente de Junta de 

Freguesia e de um substituto também Presidente de Junta, como represente das Juntas 

de Freguesia, para efeitos de inscrição como delegados nos Congressos da A.N.M.P.. ----  

 ----------- Seguidamente foi questionado aos Membros da Assembleia se existiam nomes ou 

listas a apresentar para esta eleição, sendo dado o uso da palavra aos Membros da 
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Assembleia Municipal que desejassem intervir. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – dirigiu os seus 

cumprimentos a todos os presentes. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu conhecimentos que as bancadas representadas nesta Assembleia através de 

entendimento no âmbito da Comissão Permanente apresentam como candidatos a 

representantes das Juntas de Oliveira do Bairro para efeitos de inscrição como delegado efetivo 

e suplente no Congresso Nacional dos Municípios Portugueses a decorrer no dia 9 de 

dezembro, os seguintes Presidentes de Junta de Freguesia. -----------------------------------------------  

 ----------- Como efetivo, Simão Moreira Vela, Presidente de Junta de Freguesia de Oliveira do 

Bairro; --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Como suplente, Victor Manuel Bastos Oliveira, Presidente de Junta de Freguesia de 

Oiã. ------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida apresentou-se o ponto 4.2 - Nomeação de representante para integrar o 

Conselho da Comunidade do AceS Baixo Vouga, nos termos do art.º 31º do Decreto-Lei 

n.º 253/2012, 27 de novembro; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De igual forma foi questionado aos Membros da Assembleia se existiam nomes ou 

listas a apresentar para esta eleição, sendo dado o uso da palavra aos Membros da 

Assembleia Municipal que desejassem intervir. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – dirigiu os seus 

cumprimentos a todos os presentes. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apresentou a proposta de representante para integrar o Conselho da Comunidade do 

AceS Baixo Vouga, o colega da Assembleia Acílio Dias Vaz e Gala.-------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – Referiu que a bancada 

do CDS-Partido Popular da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro apresenta como 
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candidato a representante do Conselho Consultivo da Comunidade do AceS Baixo Vouga a 

colega Cidalina Vieira Samagaio Matos. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida apresentou-se o ponto 4.3 - Eleição dos Membros para integrar a 

Assembleia Intermunicipal da CIRA, nos termos do art.º 83º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi novamente questionado aos Membros da Assembleia se existiam nomes ou listas 

a apresentar para esta eleição, sendo dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia 

Municipal que desejassem intervir. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – referiu que enquanto 

representante da UPOB apresentava a lista abaixo indicada para com os nomes dos 

representantes na Assembleia Intermunicipal da CIRA. ------------------------------------------------------  

 ----------- Como efetivos, Armando Humberto Moreira Nolasco Pinto, José António Neves 

Carvalheira, Conceição Emília Roça de Vasconcelos Mota, Acílio Dias Vaz e Gala. ----------------   

 ----------- Como suplente, Acácio Almeida de Oliveira. --------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – começou por dirigir os 

cumprimentos a todos os presentes. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que enquanto representante do Partido Social Democrata nesta Assembleia 

apresenta a lista de candidatos à Assembleia Intermunicipal da CIRA sendo os elementos 

efetivos Nuno Ricardo Veloso das Neves Barata, Carlos Manuel Ferreira Ferreira, Arsélio 

Manuel Oliveira Domingues Canas, Carlos Manuel Cura dos Santos e como suplente, Annelise 

de Jesus Guimarães. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – Referiu que a bancada 

do CDS-Partido Popular da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro apresenta a seguinte 

lista de candidatura à Assembleia Intermunicipal da CIRA. -------------------------------------------------   
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 ----------- Como membros efetivos, Francisco José de Oliveira Martins, Miguel da Silva Oliveira, 

António Pedro Mendes da Silva Campos, Regina Maria da Silva Bicho Alves. ------------------------  

 ----------- Como suplente Patrícia Sofia Louro de Lemos. ----------------------------------------------------  

 ----------- Concluídas as apresentações das listas candidatas a cada um dos pontos, organizou-

se o momento de votação único e cumpre esclarecer que; -------------------------------------------------  

 ----------- Para o ponto 4.1, irá a votação uma lista única; ---------------------------------------------------- 

 ----------- Para o ponto 4.2, apresentaram-se duas listas, a Lista A para a lista apresentada pela 

UPOB e a Lista B para a lista do CDS-PP; -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para o ponto 4.3, apresentaram-se três listas, que por ordem de apresentação se 

designam Lista A a lista da UPOB, Lista B a lista do PSD e Lista C a lista do CDS-PP. ------------   

 ----------- O Presidente da Câmara Municipal FRNACISCO DE OLIVEIRA MARTINS - Informou, 

que no ponto 4.3 os Presidentes de Junta não poderão votar. ---------------------------------------------  

 ----------- Procedida que foi a chamada individual acompanhada com a respetiva votação de 

cada um dos Membros da Assembleia Municipal e depois de apurados os resultados, verificou-

se que o ponto da Ordem de Trabalhos 4.1 – Eleição de um Presidente de Junta de 

Freguesia e de um substituto também Presidente de Junta, como represente das Juntas 

de Freguesia, para efeitos de inscrição como delegados nos Congressos da A.N.M.P., a 

lista única apresentada foi Aprovada por Maioria, com 23 votos a Favor, e 2 votos em 

branco, ficando eleito como efetivo Simão Moreira Vela, Presidente da Junta de Oliveira do 

Bairro e o como suplente, Victor Manuel Oliveira Bastos, Presidente da Junta de Oiã. -------------  

 ----------- O ponto 4.2 – Nomeação de representante para integrar o Conselho da 

Comunidade do AceS Baixo Vouga, nos termos do art.º 31º do Decreto-Lei n.º 253/2012, 

27 de novembro, foi aprovada por Maioria a Lista A apresentada pela UPOB com a 

indicação do nome do Membro da Assembleia Acílio Dias Vaz e Gala, com 13 votos a Favor e 

12 votos Contra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- O ponto 4.3 – Eleição dos Membros para integrar a Assembleia Intermunicipal da 

CIRA, nos termos do art.º 83º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Lista A 

obteve 5 votos, a Lista B 7 votos e a Lista C 9 votos, de acordo com o método de Hondt 

foram apurados os seguintes eleitos efetivos;-------------------------------------------------------------------  

 ----------- Do CDS, Francisco José de Oliveira Martins;  ------------------------------------------------------  

 ----------- Do PSD, Nuno Ricardo Veloso das Neves Barata;  -----------------------------------------------  

 ----------- Da UPOB, Armando Humberto Moreira Nolasco Pinto; ------------------------------------------  

 ----------- Do CDS, Miguel Silva Oliveira. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foram assim concluídos os três Pontos da Ordem de Trabalhos. ----------------------------  

 ----------- Em seguida deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 4.4 – Apreciação 

e votação da Informação/Proposta n.º 3 – Mandato 2017/2021 - Participação de 4,5% no 

I.R.S., sendo dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara, para que apresenta-se o 

documento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal DUARTE DOS SANTOS ALMEIDA NOVO – referiu 

que a proposta apresentada era clara. Propõe-se a redução, face ao passado, de 0,25%, 

entendendo-se que é uma forma de se contribuir para o bem-estar e de apoiar os concidadãos.  

 ----------- Esperando que a Assembleia também concorde. --------------------------------------------------  

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

desejassem intervir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – referiu que no atual quadro 

legal do financiamento das autarquias locais, os municípios gozam de alguma margem em 

termos de ajuste da sua receita através da definição de uma série de taxas municipais, 

nomeadamente através da fixação da taxa de Derrama, que incide sobre a coleta de I.R.C. 

pago pelas empresas, da taxa do I.M.I. que incide sobre a propriedade, edifícios e terrenos e a 
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taxa de participação do I.R.S. que incide sobre a coleta líquida de I.R.S. -------------------------------  

 ----------- Existem depois outras receitas e impostos municipais que sofrem um efeito conjuntural 

significativo como o I.M.T., que incide sobre a transação de imóveis e o Imposto de Circulação, 

receitas estas que são particularmente sensíveis ao ciclo económico que num período de 

retoma económica têm tendência para subir. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Do lado da despesa, existem também diferenças significativas entre os municípios 

nomeadamente no que são encargos com despesas de capital, sejam ao nível de encargos 

com pagamento de juros e amortizações, seja com os investimentos em curso. ---------------------  

 ----------- Também diferentes são os encargos que estes têm, ou não têm, de suportar de um 

conjunto de serviços fundamentais dos municípios entre os quais se inclui a captação e 

distribuição de água. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta flexibilidade que os municípios têm e que lhes permite adaptar um valor que por 

norma não excede os 5% do seu orçamento, permite também que estes se diferenciem face 

aos outros municípios vizinhos e que se ajustem ao ciclo económico, ao ciclo de investimentos 

e aos encargos suportados. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E é dentro deste contexto mais amplo que se deve analisar a fixação das taxas 

municipais. O concelho de Oliveira do Bairro durante grande parte dos mandatos do anterior 

Presidente de Câmara, teve uma taxa de impostos bem acima do que eram os valores pagos 

nos municípios circundantes. Com exceção do município de Aveiro, como é sabido, fruto do 

recurso ao Fundo de Apoio Municipal, viu limitada a sua flexibilidade de reduzir os impostos 

municipais e apresenta, por regra, valores acima dos outros. E o fato de por regra se pagar 

mais que os concelhos vizinhos, agravado pelos preços pagos pela água, foi construindo uma 

imagem do concelho de Oliveira do Bairro pouco amigo das famílias e das empresas e 

certamente isto ajudou a contribuir para a diminuição da nossa capacidade de atração de 

famílias e empresas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Nos últimos anos, esta tendência começou a ser invertida, muito devido ao trabalho 

desta Assembleia que chegou ela própria a assumir a fixação de taxas mais reduzidas do que 

aquelas que nos eram trazidas pelo Executivo municipal. ---------------------------------------------------  

 ----------- E se é verdade que hoje o município de Oliveira do Bairro tem taxa de I.M.I e Derrama 

que estão em linha com os valores pagos nos concelhos vizinhos, tal continua a não se verificar 

na participação do I.R.S., isto apesar de no ano passado a Assembleia Municipal ter forçado 

uma descida simbólica de 0,25% que contou com os votos favoráveis de todas as bancadas e 

onde todos foram bem claros ao afirmar que esta descida simbólica teria de ser seguida no 

futuro por descidas mais arrojadas. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Hoje o novo Executivo municipal traz aqui outra descida simbólica de 0,25%, é 

positivo, mas é muito pouco, fica muito aquém de que era expectável e é exigível. De fato, se 

olharmos para os concelhos vizinhos vimos que todos eles tiveram para 2017 taxas de 

participação do I.R.S. bem mais baixas que as nossas. A nossa taxa era de 4,75% em 2017, 

que compara com 4,50% de Vagos, 4% de Anadia, 2% de Mealhada e 0% de Águeda. -----------  

 ----------- Assumindo que todos mantêm a mesma taxa, a descida trazida aqui pelo Executivo 

coloca-nos apenas em linha com os que mais pagam, neste caso com o de Vagos. Todos os 

outros são bem mais simpáticos que nós para os seus munícipes e não se julgue que esta é 

uma questão menor porque não o é. O I.R.S. é um imposto que não está uniformemente 

distribuído e que incide acima de tudo sobre aqueles que têm rendimentos do trabalho e que o 

declaram e uma diferença de 5% que é o limite máximo que a lei nos permite significa que, um 

casal que tenha uma coleta de I.R.S. de 10.000€ (dez mil euros), algo embora não seja o mais 

comum, mas também não é nada de extraordinário, veria devolvido 500€ (quinhentos euros) 

fruto de uma taxa de 0% comparada com uma taxa de 5%. É importante que se diga que a 

redução nesta participação não significa que o imposto fica em Lisboa. Significa que o 

município opta por não cobrar e este é devolvido ao munícipe, à família em sede de acerto de 

I.R.S. e esta diferença pode estar apenas no fato de uma família ter a casa do lado de cá ou do 
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lado de lá do rio da Murta. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Temos de olhar de forma muito séria para esta questão e temos de considerar que 

quando cedemos a concessão da rede de distribuição de água a principal justificação foi que 

isto libertaria o município dos encargos futuros com a manutenção da rede, mas a verdade é 

que outros concelhos que continuam a assegurar a gestão das redes de água, como Anadia e 

Mealhada, têm taxa de participação do IRS bem mais baixas que nós, 4% e 2% 

respetivamente. Se assumirmos em média que cada agregado familiar paga em Oliveira do 

Bairro, mas 10 € (dez euros) por mês pelo fato de se ter aderido à ADRA, o que não anda longe 

da realidade, e se pecar é por defeito, vimos que neste diferencial os munícipes de Oliveira do 

Bairro pagam quase o dobro do que o município recebe através da participação do IRS.----------  

 ----------- Por isso uma redução significativa da taxa de participação do IRS faz todo o sentido 

para um concelho que se libertou dos custos de manutenção da rede de distribuição de água, 

que não tem grandes encargos com amortizações ou juros da dívida, que não está a fazer 

esforço relevante ao nível da alavancagem dos investimentos em curso e num contexto de 

retoma económica onde a receita proveniente dos outros impostos está a aumentar furo do 

aumento da base de incidência seja pelo aumento da coleta em sede de IRS ou seja pelo 

número de transações de imóveis, seja pelo número de veículos em circulação. ---------------------  

 ----------- Dito isto, esperamos que o sinal que hoje vamos dar aqui seja no próximo ano 

consolidado com uma baixa mais significativa da taxa de participação do I.R.S. e esperamos 

que isto parta do Executivo Municipal. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA – dirigiu os seus cumprimentos a todos os 

presentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Entregou a sua intervenção por escrito, a qual se transcreve; ---------------------------------  

 ----------- “É com naturalidade que a Bancada do PSD irá aprovar a redução da percentagem de 

participação variável do IRS para 4,5%. --------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Até porque foi por iniciativa do PSD na Assembleia Municipal que, no ano anterior, 

pela primeira vez, reduziu-se a percentagem de participação variável do IRS para 4,75% no 

Concelho de Oliveira do Bairro. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E só o fizemos e vamos voltar a fazer agora, aprovando a proposta do executivo 

liderado pelo CDS, porque estamos a viver um período de crescimento económico que nos 

permite acomodar nas finanças da Câmara Municipal um impacto financeiro desta medida. -----  

 ----------- Senhor Presidente da Assembleia, Senhoras e Senhores Deputados -----------------------  

 ----------- Como se veio a verificar esta redução da participação variável no IRS para 4,75% 

teve, um impacto financeiro que se traduziu numa redução da receita de pouco mais de 28mil 

euros e estamos convictos que esta nova redução da participação variável no IRS terá no 

próximo ano um impacto financeiro da mesma ordem de grandeza. -------------------------------------  

 ----------- Que será anulada pelo efeito do crescimento da receita proveniente das transferências 

do estado, tal como se verificou neste ano. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Senhor Presidente da Assembleia, Senhoras e Senhores Deputados -----------------------  

 ----------- Pese embora reconheçamos que esta participação variável no IRS não afeta as 

famílias com rendimentos muito baixos pois as mesmas não pagam qualquer IRS, 

consideramos que esta redução se reveste numa medida de justiça fiscal pois significará mais 

um pequeno alivio fiscal à denominada classe média que foi fortemente sacrificada no passado 

recente e desta forma também promoverá a atratividade fiscal sobre as famílias do Município 

de Oliveira do Bairro face aos restantes municípios vizinhos. ----------------------------------------------  

 ----------- Mas Sr. Presidente da assembleia, Senhoras e Senhores deputados -----------------------  

 ----------- Não posso deixar de referir, aqui publicamente, que aquilo que o ser Presidente de 

Câmara disse na comunicação social sobre este tema não é verdade e vou explicar porque. ----  

 ----------- O Sr. Presidente disse e passo a citar “esta é uma medida que sempre defendemos 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 23.11’17   21|65 

ao longo dos últimos anos” ora isto não é verdade. -----------------------------------------------------------  

 ----------- O que o Sr. Presidente de Câmara disse é mentira e vou explicar o porque…. -----------  

 ----------- Em 2016 o Sr. Presidente de Câmara à data Presidente da Junta absteve-se na 

proposta da Bancada do PSD para a redução da participação para 4,75% no IRS – E Sr. 

Presidente isto é defender a redução da participação variável do IRS; ----------------------------------  

 ----------- Em 2015 o Sr. Presidente da Câmara à data Presidente de Junta votou 

favoravelmente a fixação da participação de 5% no IRS – E Sr. Presidente isto é defender a 

redução da participação variável do IRS; -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em 2014 o Sr. Presidente da Câmara à data Presidente de Junta votou 

favoravelmente a fixação da participação de 5% no IRS – E Sr. Presidente isto é defender a 

redução da participação variável do IRS; -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No mesmo dia o Sr. Presidente da Câmara à data Presidente da Junta inviabilizou 

com a sua abstenção uma proposta de recomendação de redução da fixação da participação 

para 4,75% no IRS subscrita pelos deputados municipais André Chambel e Armando Humberto 

entenda-se CDS e PS – E Sr. Presidente isto é defender a redução da participação variável do 

IRS; -----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em 2013 o Sr. Presidente da Câmara à data Presidente de Junta absteve-se na 

fixação da participação de 5% no IRS – E Sr. Presidente isto é defender a redução da 

participação variável do IRS; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em 2012 o Sr. Presidente da Câmara à data Presidente de Junta aprovou a fixação da 

participação de 5% no IRS - E Sr. Presidente isto é defender a redução da participação variável 

do IRS; -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em 2010 o Sr. Presidente da Câmara à data Presidente de Junta aprovou a fixação da 

participação de 5% no IRS - E Sr. Presidente isto é defender a redução da participação variável 
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do IRS; -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em 2009 o Sr. Presidente da Câmara à data Presidente de Junta aprovou a fixação da 

participação de 5% no IRS – E Sr. Presidente isto é defender a redução da participação variável 

do IRS; -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente de Câmara se isto é defender a redução da participação variável do 

IRS ao longo dos últimos anos…. então estamos conversados. -------------------------------------------  

 ----------- Votou ou não enquanto Presidente de Junta sempre, entenda-se durante os seus dois 

mandatos, pela manutenção da participação variável do IRS nos 5%, como alias, consta das 

atas da Assembleia? ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas Sr. Presidente se alguns dos fatos por mim relatos não estiverem corretos faça o 

favor de os refutar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Porque se não o fizer estará a assumir o óbvio… -------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Presidente mentiu a todos os oliveirenses.” -------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – afirmou que o CDS 

sempre foi coerente com a orientação de voto nestes temas, o PS também, mas o PSD já não. 

O PSD, andou onze anos a manter a aplicação das taxas no máximo. Só no último ano, e por 

conveniência eleitoral é que decidiram dar um sinal e baixar a taxa. Por isso, esta tentativa de 

descredibilizar a posição do senhor Presidente da Câmara, quando na altura era Presidente de 

Junta e tinha de zelar pelos interesses da sua Junta de Freguesia, é um pouco despropositada.  

 ----------- Reafirma que durante onze anos o PSD aprovou a proposta do anterior Executivo, que 

mantinha a taxa máxima e só no último ano por questões eleitoralistas e desavenças internas é 

que passaram a acompanhar a opinião do CDS e na altura do PS. --------------------------------------  

 ----------- Questiona o colega Carlos Ferreira da sua capacidade adivinhadora sobre o impacto 

financeiro desta medida no ano passado é de 28.000€ (vinte e oito mil euros), porque a taxa de 
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4,75% é para ser aplicada no ano fiscal de 2017 que ainda decorre, como é que já sabe qual é 

a receita deste ano, que ainda decorre. Se calhar, estava a referir-se à baixa da coleta do ano 

2016 com a comparticipação ainda de 5%, e se assim for admitia-se. -----------------------------------  

 ----------- Em relação a uma declaração da UPOB, do Armando Humberto, refere que quando se 

fala de uma coleta de I.R.S. de 10.000€ (dez mil euros), que teria o impacto de 500€ 

(quinhentos euros), quem dera todos os contribuintes e munícipes terem uma coleta de I.R.S. 

de 10.000€ (dez mil euros). ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA - esclarece o membro André 

Chambel, líder de bancada do CDS-PP nesta Assembleia, que o PSD não mudou de opinião, 

que continua a ser coerente. Explica ainda, que o que mudou foi o enquadramento e a 

conjuntura e explica porquê. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Primeiro, a conjuntura nacional à altura do país, que não é a de hoje nem a da votação 

anterior. Em segundo, muito relevante refere, que o nível de investimento dos executivos do 

PSD tiveram, enquanto estiveram à frente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, foram os 

mais elevados de sempre desde que existe democracia em Oliveira do Bairro. -----------------------  

 ----------- Refere ainda, que em função disso, entendia o PSD na altura que esse esforço era 

necessário para ajudar a alavancar quer as obras quer os projetos para Oliveira do Bairro. ------  

 ----------- Atualmente a realidade não é essa, como foi referido e esclarece que ninguém mudou 

de opinião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi solicitado o uso da palavra pelo Membro Carlos Ferreira, para prestar 

esclarecimento, tendo-lhe sido concedida; -----------------------------------------------------------------------   

 ----------- CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA – referindo-se ao Membro André 

Chambel, afirma que não é bruxo, e quanto a adivinhar a cobrança da receita, basta ler o 

Orçamento de Estado para 2017 que as receitas referentes ao IRS com a taxa de 4,75% vem 

no mapa de Orçamento de Estado. --------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Garante ainda que o impacto desta medida para o exercício deste ano é de apenas 

28.000€ (vinte e oito mil euros de grandeza). -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à bancada e à coerência do CDS, teve o cuidado de estudar e em atas 

anteriores, em 2012, dois elementos da bancada do CDS aprovaram a fixação da participação 

do I.R.S. em 5% e cinco abstiveram-se. Em 2010, a proposta de fixação da participação em 5% 

foi aprovada por quase toda a totalidade da bancada do CDS, exceto um deputado que foi o 

colega André Chambel. Em 2009 a proposta de fixação da participação do I.R.S. foi aprovada 

por quase todas as bancadas, na altura PSD, CDS e PS e houve apenas uma exceção, o 

senhor André Chambel. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse concluir assim que está tudo dito sobre a coerência da bancada, e que se for 

mentira que se venha dizer. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida foi dado o uso da palavra ao Senhor Presidente da Câmara para prestar 

esclarecimentos, se assim o entendesse; ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal DUARTE DOS SANTOS ALMEIDA NOVO – refere 

que não se pode falar em previsões, dirigindo-se ao Membro da Assembleia Carlos Ferreira. 

Diz possuir os números recebidos e a quebra é bem mais que o dobro do referido, e estes 

dependem de muitas circunstâncias e que por isso não vale a pena fazer contas ad hoc. 

Existem muitas variáveis, o Estado tem alterado os escalões de IRS ou outras alterações 

sucessivas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Refere que uma coisa é o que é previsto no Orçamento de Estado, outra coisa é o que 

se concretiza, e afirma que isso não se concretizou. Por isso, esqueça-se este impacto e esta 

tentativa de florear aquilo que é a realidade. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Afirma que não se deve esquecer uma coisa muito importante sobre os investimentos, 

aquilo que era necessário de esforço ou não esforço, porque o município está a pagar o 

endividamento feito em projetos efetuados. E isto, refere, dá naturalmente muitos 
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constrangimentos orçamentais, que vão ser vistos. Isto é somente mais um esforço. ---------------  

 ----------- Afirma ainda que o que aconteceu com o IMI, com o IRS, com a Derrama poderá não 

acontecer, porque são vários os fatores e as realidades que o provocam. E o próprio Estado 

pode alterar algumas premissas e isto poderá alterar tudo, como é sabido. Afirma ainda que 

não vale a pena iludir, a realidade é esta. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Finaliza, relembrando que o Membro da Assembleia Carlos Ferreira, em 2009, 2010, 

2011 e 2012, era executivo e pergunta-lhe como é que ele votou. E diz ainda que, o Presidente 

de Junta defende a sua freguesia, defende os interesses dos fregueses e é assim que deve 

estar. Um Presidente da Junta que não o fizer não está a representar a sua terra, não está a 

defender os interesses dos seus fregueses. E afirma, que se o fez, fez com convicção. E lendo 

a Ata da Assembleia Municipal de 23.09.2016 onde os Presidentes de Junta do PSD votaram 

contra a redução e o Presidente de Junta de Oliveira do Bairro de então justificou com 

coerência e defende mesmo isso. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida foi solicitado o uso da palavra por parte de alguns Membros a fim de 

obterem esclarecimentos.---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – pede um esclarecimento 

sobre a intervenção do Presidente da Câmara quando este refere que os Presidentes de Junta 

têm de defender os seus fregueses e questiona se na União não se paga IRS. Presume que 

defender a baixa do IRS está também a defender os seus fregueses e presume que na União 

as pessoas continuam a pagar IRS como no resto do concelho. ------------------------------------------  

 ----------- CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA – afirma que ficou claro que a citação do 

senhor Presidente de que estas medidas que sempre defendemos ao longo dos últimos anos, 

não é verdade. E referindo-se ao senhor Presidente afirma que este não o conseguiu 

contradizer e que na sua intervenção poderia tê-lo feito, mas não o fez, porque é evidente e 

óbvio que isso não aconteceu. --------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Sobre as transferências e referindo-se ao senhor Presidente, foi fruto da sua 

impreparação, pois no Orçamento de Estado vem o mapa das transferências e lá está descrito 

as transferências do Estado para as autarquias em sede de IRS. Diz ao senhor Presidente para 

que este não se esqueça dos valores que lhe havia dado hoje, porque na altura de prestações 

de contas o senhor lhe virá dar razão, e ele lá estará para o lembrar caso não o faça. -------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – afirma que a 

capacidade adivinhadora não é do Membro Carlos Ferreira, mas do Ministério das Finanças e 

do senhor Primeiro Ministro. Porque se o ano fiscal ainda não terminou, a única coisa que pode 

estar no Orçamento de Estado é uma previsão, porque se é calculado relativamente à coleta 

dos contribuintes do concelho, só depois de apurada a coleta total é que a Autoridade Tributária 

pode informar o Ministério das Finanças do valor a transferir para o município de Oliveira do 

Bairro. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referindo-se o Membro Carlos Ferreira afirma que o senhor deputado conseguiu 

transformar uma baixa de impostos numa coleta de intervenções e de votos do Presidente da 

Câmara enquanto Presidente de Junta. Se recuar no tempo até ao Executivo do Dr. Acílio Gala 

é possível relembrar as orientações de voto dos seus colegas da Assembleia Municipal por 

inerência como Presidentes de Junta em questões de impostos e orçamentos, e é sabido que 

os Presidentes de Junta votam tendo em conta os interesses da sua Junta de Freguesia e 

votam tendo em conta aquilo que poderão ser receitas das suas Juntas de Freguesia para 

poderem fazer o seu trabalho. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda referindo-se ao Membro Carlos Ferreira, este foi durante muitos anos vereador 

e votou também as taxas máximas e agradece a lembrança das suas orientações de voto, mas 

como foi referido pelo senhor Presidente da Câmara e pelo Membro Carlos Ferreira mas muitas 

das vezes a conjetura na altura fazia com que os investimentos a fazer pelo PSD exigiam 

receitas e adianta já algo que o Presidente da Câmara ainda não disse, é que vai haver muitos 

constrangimentos orçamentais, e a maior parte deles herdados, não nos impede de fazer o que 
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o CDS sempre defendeu em programas eleitorais. Baixar os impostos para que fosse possível 

ao munícipe se não fosse possível viver melhor pelo menos que tivesse um sinal por parte da 

autarquia local de que tudo se estava a fazer para minorar o que o governo central lhes fazia ao 

bolso e à carteira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Afirma que é isto que se pretende com esta baixa de impostos apesar dos 

constrangimentos orçamentais. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – disse que pretendia apenas 

deixar um comentário relevante. Os Presidentes de Junta votam, e bem, na defesa dos 

interesses dos seus fregueses, mas não só. Os senhores Presidentes de Junta levantam o 

braço por várias ordens de razão, umas boas outras más. É assim com todos os Executivos, 

não quer dizer quer esteja bem, mas a novidade é que agora se estava a ir mais longe com o 

Executivo e com o CDS, mas haverá tempo para se falar nisso. ------------------------------------------  

 ----------- Refere que tem dificuldade em entender por que razão é que se criticou o Membro da 

Assembleia do PSD de se falar de estimativas e ficou preocupado porque como o Orçamento 

do município é feito com base em estimativas e mais preocupado ficou quando o Presidente da 

Câmara criticou o Carlos Ferreira porque apresentou estimativas para fundamentar uma 

posição da bancada do PSD, isso quer dizer que o senhor Presidente do Executivo não o faz. 

Quer dizer que o senhor Presidente e o seu Executivo tomam decisões sem terem feito um 

estudo que também é obviamente baseado em estimativas, como por exemplo, sobre o 

histórico da evolução da receita deste imposto, que em bom rigor, refere, foi o que o Membro 

da Assembleia da bancada do PSD aqui fez. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Coloca a questão se o Presidente do Executivo decidiu esta baixa sem um estudo 

obviamente baseado em estimativas. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De imediato foi dado o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara, a fim de que 

este respondesse às questões formuladas se assim o entendesse. --------------------------------------  
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 ----------- Presidente da Câmara Municipal DUARTE DOS SANTOS ALMEIDA NOVO – refere 

que há que distinguir receita cobrada de receita prevista. A receita de IRS de 2017 só será 

cobrada em 2018 e é esse valor que é transferido para o município. Informa que o que se faz é 

uma previsão no final do ano com base no ano transato, são as regras de orçamentação. O que 

referiu ao Membro Carlos Ferreira foi que o valor de receita cobrada nada tem a haver com a 

receita prevista em Orçamento de Estado para transferência. ---------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao CDS e a Presidente de Junta, uma coisa é o Presidente de Junta 

que já não o é, e outra coisa é enquanto defensor das linhas orientadoras do CDS, e para que 

se saiba o CDS enquanto executivo defendeu durante anos essa posição e enquanto membro 

de uma candidatura e porque o defendeu em programa eleitoral aqui está a fazer a devida 

proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à questão levantada pelo Membro Armando Humberto, esclareceu na 

União todos pagam. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Terminadas as intervenções, foi o presente assunto colocado à votação. ------------------  

 ----------- Efetuada a votação, verificou-se que o ponto da Ordem de Trabalhos 4.4 – 

Apreciação e votação da Informação/Proposta n.º 3 – Mandato 2017/2021 - Participação 

de 4,5% no I.R.S. foi Aprovado por Unanimidade, com 25 votos a Favor. -------------------------  

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto seguinte a Ordem de Trabalhos 4.5 – Apreciação 

e votação da Informação/Proposta n.º 4 – Mandato 2017/2021 – Lançamento de Derrama, 

sendo dado o uso da palavra ao Senhor Presidente da Câmara, para que apresentasse do 

documento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal DUARTE DOS SANTOS ALMEIDA NOVO – refere 

que a proposta é bem clara e salienta apenas a nota distanciadora do que foi feito até agora 

para as empresas que não ultrapassem os 150.000€ (cento e cinquenta mil euros) em volume 

de faturação, para as quais a proposta é uma redução para 0,1%. ---------------------------------------  
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 ----------- De seguida, foi dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia Municipal que 

desejassem intervir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ACÍLIO DIAS VAZ E GALA – começou por dirigir os seus cumprimentos a todos os 

presentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Agradeceu a aprovação da sua nomeação como representante para integrar o 

Conselho da ACES Baixo Vouga e deixa a promessa de que vai cumprir da melhor forma esta 

função que muito o apraz na medida em que há muitos anos vem a refletir e a ter a 

possibilidade de intervir na área da saúde, direta ou indiretamente. --------------------------------------  

 ----------- Ao contrário dos investimentos feitos na área da educação nos últimos anos e apesar 

da população estar a diminuir e fundamentalmente a população estudantil estar a diminuir a 

projeção não ser animadora para os próximos anos, e o concelho de Oliveira do Bairro é 

exemplo disso, na área da saúde o investimento era de 4,50%, passou para os 4,40 e agora vai 

para os 4,30% do PIB, ou seja, temos o PIB a crescer e o investimento em termos gerais na 

saúde a descer. Portanto, é um desafio enorme e fundamental, principalmente quando se tema 

população do nosso país a envelhecer e o peso e o peso cada vez maior, fruto também do não 

nascimento, não tão positivo. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à questão da Derrama, pensa que ninguém estará contra o que aqui é 

proposto, na medida em que, tudo aquilo que se possa em termos de valores percentuais de 

taxas baixas poder contribuir para que as empresas do concelho disso não sejam penalizadas, 

tudo isso é importante. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No entanto, deixa um desafio, apesar de reconhecer que a Câmara está a dar os seus 

primeiros passos no seu mandato, deixava um desafio importante. --------------------------------------  

 ----------- Refere que, porque poderá haver a tentação de se pensar que por se ter valores 

baixos de Derrama ela é um fenómeno atrativo para as empresas. Pois desenganem-se 

totalmente, porque a realidade não é essa. Se se olhar para os concelhos deste nosso país, a 
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realidade não é essa. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Afirma que durante muitos anos, e durante os últimos doze anos, e tem de o dizer, 

deixou-se de investir nas zonas industriais no concelho. Deixou-se de investir de uma forma 

acertada nas zonas industriais e a prova está aí. Nestes últimos doze anos vemos o que se 

passa nos concelhos limítrofes, o investimento enorme que tem havido, a capacidade de atrair 

as empresas a esses concelhos criando condições que vão muito para além da Derrama, cujo 

peso é diminuto em termos relativos para não dizer quase inexistente, passando sim por criar 

condições, logicamente terrenos e infraestruturando e criando condições para atrair essas 

empresas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Diz que, naturalmente que é filosofia desta Câmara pensar neste aspeto, que não se 

fiquem pela situação de que há constrangimentos financeiros, é importante ser-se audaz neste 

aspeto, porque o tempo não para e não para porque as outras Câmaras limítrofes assim o 

fazem. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Afirma que será necessário fazer investimentos, nem que para isso a Câmara tenha 

de recorrer a empréstimos, se necessário for, mas pensa não ser necessário, mas terá de se 

fazer investimentos para poder atrair porque é atraindo empresas que se fará crescer o 

concelho de Oliveira do Bairro. Ninguém se fixará nem se mantém se não houver condições de 

atratividade locais, infraestruturas e condições ideais para que essas empresas se fixem. --------  

 ----------- Acredita que será um desafio importante para a Câmara e apela a que se abrace este 

desafio sem medo, porque o tempo corre e não para e o concelho de Oliveira do Bairro se bem 

se lembram não era concelho há muitos anos atrás, a história assim o diz, que ele depois foi 

criado como Concelho separando-se no desenvolvimento do distrito de Aveiro. Não queiram 

que a história se repita e o concelho de Oliveira do Bairro daqui a algumas gerações volte a ser 

integrado noutro concelho do distrito de Aveiro. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Para que a história não se volte a repetir e para que isso não aconteça é importante 
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que esta Câmara invista e faz novamente o apelo para que seja audaz e invista e afirma que 

estarão atentos a esse esforço e poder fazer este caminho juntos. ---------------------------------------  

 ----------- CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA – entregou a sua intervenção por escrito, 

a qual se transcreve; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Senhoras e Senhores deputados ---------------  

 ----------- A nossa economia local depende da dinâmica de quatro sectores fundamentais, da 

indústria, dos serviços e comércio de produtos, da agricultura, e das IPSS. ---------------------------  

 ----------- O lançamento da derrama sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC aplica-se 

ao setor industrial, dos serviços e comercio de produtos e ao setor agrícola ficando de forma 

apenas as nossas IPSS desta derrama. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Senhoras e Senhores deputados ----------------  

 ----------- O PSD, no passado, logo que começaram a ser visíveis os primeiros sinais de 

recuperação económica, a partir de 2013 definiu como estratégia à semelhança de outras 

autarquias vizinhas a redução continua da taxa da derrama que estava fixada no limite máximo 

de 1,5 % do lucro tributável até aos dias de hoje fixando a taxa a cobrar durante o Ano de 2017 

em 1% do lucro tributável. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Isto é reduzimos 1/3 da respetiva taxa e desta forma estávamos a promover a 

alavancagem das empresas, a promover o investimento, a promover a criação de mais postos 

de trabalho e a promover e a melhorar as condições de atratividade de investimento para o 

nosso Concelho. E o mais importante para futuro é que esperamos que com esta medida 

fomentar o crescimento económico local e dessa forma aumentar a receita da derrama. ----------  

 ----------- Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Senhoras e Senhores deputados ----------------  

 ----------- Sabem qual foi o impacto financeiro desta medida, depois de termos reduzido 1/3 da 

taxa durantes estes anos anteriores? -----------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Senhoras e Senhores deputados ----------------  

 ----------- Passamos de uma receita, em 2012, de cerca 471 mil euros para uma receita, em 

2016, de cerca 652 mil euros, um crescimento de 38,5 % da receita proveniente da derrama, 

pese embora e com disse anteriormente tendo reduzido 1/3 da respetiva taxa. -----------------------  

 ----------- Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Senhoras e Senhores deputados ----------------  

 ----------- A estratégia do PSD estava corretíssima, brilhante! ----------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Senhoras e Senhores deputados ----------------  

 ----------- A Bancada do PSD face à possível alteração da proposta do IMI que irá ser discutida 

no ponto seguinte, que poderá ter impacto financeiro, que terá, no futuro, de ser acomodado 

sem nunca contribuir para o desequilíbrio financeiro da autarquia irá aprovar a proposta 

apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal para o lançamento da derrama com os 

fundamentos acima referido. Concordamos com os objetivos a atingir com esta proposta, mas 

entendemos que a proposta não vai ao encontro desses mesmo objetivos. ---------------------------  

 ----------- Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Senhoras e Senhores deputados ----------------  

 ----------- Para concluir esta minha intervenção tenho que referir, lamentavelmente, que mais 

uma vez, que o Sr. Presidente mentiu aos Oliveirenses… inacreditável… ------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente da Assembleia, Senhoras e senhores deputados ------------------------------  

 ----------- Só numa Assembleia ser obrigado a referir publicamente pela segunda vez que o Sr. 

Presidente da Câmara mentiu… Isto é muito grave Sr. Presidente…. Atenta ao bom nome e 

caráter do Sr. Presidente da Câmara coloca o concelho mais uma vez mais numa situação 

vergonhosa… ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente da Assembleia, Senhoras e senhores deputados ------------------------------  

 ----------- Aquilo que o Sr. Presidente de Câmara transmitiu na comunicação social sobre este 

tema também não é verdade e vou explicar porque. ----------------------------------------------------------  
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 ----------- O Sr. Presidente transmitiu que “A Autarquia de Oliveira do Bairro, em Reunião de 

Câmara realizada na passada 5.ª feira, 9 de novembro, aprovou a taxa mínima de Derrama, 

permitida por lei, no valor de 1%, e uma taxa reduzida de 0,1% a empresas com um volume de 

negócios que, no ano anterior, não tenham ultrapassado os 150.000€ (cento e cinquenta mil 

euros). --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Com esta proposta, Duarte Novo, Presidente da Autarquia oliveirense, pretende “dar 

um sinal claro ao tecido empresarial do Concelho”, -----------------------------------------------------------  

 ----------- Este excerto faz parte do texto publicado no site e divulgado no Facebook da 

Autarquia… não estou a mentir… ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas Sr. Presidente se este excerto por mim descrito não estiver correto faça o favor 

de o refutar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente da Assembleia, Senhores e senhoras deputados ------------------------------  

 ----------- Facilmente se prova que o Sr. Presidente mentiu… porque a Autarquia de Oliveira do 

Bairro, em Reunião de Câmara realizada na passada 5.ª feira, 9 de novembro, não aprovou a 

taxa mínima de Derrama, permitida por lei, no valor de 1% porque esta taxa mínima não 

existe…  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas o sound bite politico e jornalístico passou, mas o PSD esteve atento e não pode 

pactuar com está estratégia de mentir aos Oliveirenses para tirar aproveitamentos políticos 

desta mentira…. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente da Assembleia, Senhores e senhoras deputados ------------------------------  

 ----------- Para nós, Partido Social Democrata, na politica, como na vida, para ganhar ou para 

governar não vale tudo…” --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANTÓNIO PEDRO MENDES SILVA CAMPOS – apresentou os seus cumprimentos a 

todos os presentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Afirma que estamos todos em conjunto, e a começar pelo Executivo camarário, a 

trabalhar em prol do concelho, foi para isso que se foram eleitos e anda-se aqui a discutir o 

sexo dos anjos. Viu intervenções objetivas como a do caro colega Armando Humberto 

expectando o abaixamento progressivo dos impostos, com quem concorda plenamente, e 

depois viu a intervenção da bancada do PSD que considera, e não discute a veracidade delas 

porque não tem como comprová-las ainda, mas considera-as insultuosas e fora de tom para o 

que se está a discutir. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referindo-se ao Membro da Assembleia Carlos Ferreira, pede permissão para que de 

certa forma chama-lo de mentiroso, a bancada do PSD não reduziu a Derrama, o PSD propôs 

reduzir a Derrama e a Assembleia Municipal em conjunto com o Executivo é que reduziu, são 

coisas diferentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Afirma ainda que outra pequena mentira que se pode apanhar dos seus termos, é que 

o abaixamento ou não da Derrama não é diretamente influenciador do aumento da receita para 

a Câmara, conforme são outros impostos, e que a Derrama baixou e o crescimento económico 

aumentou e isso é que terá sido a principal alavanca do aumento da receita em 38,5% e não 

objetivamente a baixa da Derrama que o senhor Carlos Ferreira se quis vangloriar de ter sido o 

seu partido, e volta a dizer que o PSD propôs mas a Assembleia Municipal aprovou. ---------------  

 ----------- Quanto a mentir, mentiram alguns deputados social-democratas e à população 

quando deixaram sozinho o seu Presidente da Câmara e começaram a fazer parte da oposição. 

 ----------- Foi dado o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara para que respondesse às 

questões suscitadas, se assim o entendesse. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal DUARTE DOS SANTOS ALMEIDA NOVO – 

referindo-se à intervenção do Membro Carlos Ferreira, disse não saber onde vai buscar os 

números pois aqueles que tinha na sua posse não batiam certo e pergunta o que andou ele a 

fazer durante quatro anos no Executivo, provavelmente não foi a mentir a ninguém e acha que 
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a evidência disso foram as palavras do Membro Acílio Vaz e Gala e foram as promessas atrás 

de promessas atrás de promessas. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Refere ainda que com a possibilidade de se ter investimento rapidamente no nosso 

concelho, o concelho não tem zonas industriais para oferecer e referindo-se ainda ao deputado 

Carlos Ferreira, afirma que isto é mentira grave feita pelo PSD durante estes últimos anos. ------  

 ----------- Em relação à intervenção do Membro Acílio Vaz e Gala, afirma que este Executivo 

tudo fará para tentar retomar aquilo que já teve. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi solicitado o uso da palavra pelo Membro Nuno Barata para esclarecimento, tendo-

lhe sido concedido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – dirigindo-se ao membro António 

Campos pergunta onde é que o Membro Carlos Ferreira insultou alguém nesta Assembleia, 

poderá ter havido alguma linguagem mais forte e até algum aproveitamento linguístico das 

votações porque em bom rigor a partir de hoje e com aquilo que havia disto, pois, este 

Executivo nada vai fazer pois é a Assembleia que aprova o Orçamento. -------------------------------  

 ----------- O senhor Membro Carlos Ferreira afirmou que o senhor Presidente da Câmara mentia, 

isto seria um insulto se a quem se dirigia tivesse vindo dizer que estava a mentir, e que o que 

tinha dito não era verdade. Em bom rigor, o senhor António Campos podia ter advertido o 

Carlos Ferreira do tipo de linguagem usada. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Refere ainda que se pode discutir política e nesse âmbito, a bancada do PSD, e não 

fazia parte dela nessa altura, não mentiu aos eleitores do município de Oliveira do Bairro que 

votaram no PSD, porque os motivos que levaram à retirada de confiança ao anterior Presidente 

da Câmara foi precisamente porque este estava a tomar decisões que contrariavam o nosso 

programa eleitoral. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------- Presidente da Assembleia Municipal FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA MARTINS – 

informa que está atento às diferentes intervenções e ao seu teor e que também tem o seu juízo 
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crítico e por ser a primeira e extraordinária sessão tem permitido e acolhido a intervenção livre 

de cada um, mas que certamente cada um saberá onde está o respeito e a conduta dentro 

desta Assembleia e que cada um dos presentes representa os munícipes que aqui os 

colocaram com o seu voto livre e consciente. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi de novo solicitado o uso da palavra para esclarecimento por alguns Membros, 

tendo sido concedido. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA – disse lamentar que o Presidente da 

Câmara não tenha assumido que a transmissão da mensagem relativa ao imposto da Derrama 

enferma com erro grave. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que para que não restassem dúvidas iria entregar à Mesa as notícias 

sobre o pacote fiscal que foram publicadas no site da Câmara e no Facebook. -----------------------  

 ----------- PATRÍCIA SOFIA LOURO DE LEMOS – apresenta os cumprimentos a todos os 

presentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Refere que é importante retomar o tema da discussão, e congratula o Executivo pela 

proposta apresentada, com a introdução da taxa reduzida de 0,10% para os agentes passivos 

com um volume de negócios que não ultrapasse os 150.000€ (cento e cinquenta mil euros), 

sabendo que é um valor simbólico, uma vez que é sabido que o Governo tem penalizações 

para os municípios que apresentem isenções a estes mesmos sujeitos passivos. -------------------  

 ----------- Diz que é importante discutir a redução da carga fiscal dos nossos munícipes.-----------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – referindo-se ao 

Membro Carlos Ferreira, que por duas vezes chamou o Presidente da Câmara de mentiroso e 

ninguém foi em defesa da honra do senhor Presidente da Câmara, porque a palavra mentiroso 

tem significados complicados do ponto de vista do Direito e para acusar alguém de mentir, que 

não é faltar à verdade que é outra coisa, mentir é dizer uma coisa que não é verdade 

consciente de que o está a fazer exatamente assim. Faltar à verdade é outra coisa, que pode 
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ser feita por desconhecimento. E volta a frisar que apesar disso ninguém nem o Presidente da 

Câmara veio aqui em defesa da honra do senhor Presidente da Câmara. ------------------------------  

 ----------- Quando o colega de bancada do CDS, na mesma linha de discurso usado pelo senhor 

Carlos Ferreira, afirma que o Carlos Ferreira tinha mentido porque não estava a relatar os fatos 

devidamente, o líder de bancada do PSD não vem em defesa da honra, mas que só utilizava o 

subterfúgio do pedido de esclarecimento para não pedir a defesa da honra. Há uma dualidade 

de critérios, referindo-se a que o colega do PSD pode chamar de mentiroso o senhor 

Presidente da Câmara, mas os colegas do CDS já não podem chamar o colega do PSD de 

mentiroso quando não é preciso. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E diz, que é a primeira reunião, estamos todos com vontade de mostrar trabalho e 

muitas atas vão ser lidas. Não se esqueçam que para o Presidente da Câmara basta ler as atas 

da Assembleia Municipal, mas para a vossa bancada há muitas mais atas para ler, da 

Assembleia Municipal, da Câmara e ainda não se começou a falar de bandeiras nas gavetas. --  

 ----------- Vamos falar de baixa de impostos que é o que os munícipes querem saber. --------------  

 ----------- Foi dado o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara para que respondesse às 

questões solicitadas se assim o entendesse. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal DUARTE DOS SANTOS ALMEIDA NOVO – 

agradeceu a defesa da honra, mas disse que o Presidente da Câmara sabe defender-se. --------  

 ----------- Referindo-se ao Membro Carlos Ferreira e ao fato de este o ter acusado de mentiroso, 

pergunta quando ele era do Executivo o que é que ele prometeu aos empresários deste 

concelho. Passados quatro anos saiu, o então Presidente de Junta de Bustos não lhe chamou 

mentiroso, mas tem a certeza que o concelho inteiro o chamou. ------------------------------------------  

 ----------- Diz ainda que é preferível ter uma gralha que ter uma falha tão grande para com o seu 

concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Foi solicitado novamente o uso da palavra pelo Membro Carlos Ferreira para 

esclarecimento, tendo-lhe sido concedido. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA – dirigindo-se ao senhor Presidente da 

Câmara disse que gostaria de saber qual a falha que teve para com as zonas industriais. Nos 

quatro anos enquanto esteve como Vereador encetou-se o maior investimento de sempre que o 

município já realizou, e se prove o contrário. Procedeu-se e só não se finalizou, não por 

responsabilidade própria, mas das entidades da Administração Central e Regional, uma 

alteração ao PDM que permitia o alargamento das zonas industriais, se era isso a que o senhor 

Presidente se referia. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi dado o uso da palavra do senhor Presidente da Câmara para responder ao pedido 

de esclarecimento, se assim o entendesse. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal DUARTE DOS SANTOS ALMEIDA NOVO – referiu 

que era demasiado evidente o que se passou nas zonas industriais de Oliveira do Bairro. Não 

era necessário fazer mais nenhum esclarecimento. -----------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- Efetuada a votação, verificou-se que o ponto da Ordem de Trabalhos 4.5 – 

Apreciação e votação da Informação/Proposta n.º 4 – Mandato 2017/2021 – Lançamento 

de Derrama, foi Aprovado por Unanimidade, com 25 votos a Favor. --------------------------------  

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 4.6 – 

Apreciação e votação da Informação/Proposta n.º 5 – Mandato 2017/2021 – Imposto 

Municipal de Imóveis – I.M.I. sendo dado o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara 

para que procedesse à introdução da proposta. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal DUARTE DOS SANTOS ALMEIDA NOVO – referiu 

que a proposta apresentada é a mínima para esta matéria, com toda a certeza, a exposição é 
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clara e referiu estar disponível para responder qualquer dúvida ou questão que surgir. ------------  

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

desejassem intervir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JOSÉ ANTÓNIO NEVES CARVALHEIRA – apresentou os cumprimentos a todos os 

presentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Entregou a sua intervenção por escrito a qual se transcreve; ----------------------------------  

 ----------- “O munícipe deste concelho que assista, escute ou leia os pronunciamentos ou as 

intervenções deste executivo municipal acerca de taxas e impostos, em concreto no respeitante 

ao quantitativo percentual da taxa do IMI, e nada conheça da sua evolução no passado recente, 

será tomado por uma sensação de conforto e de encantamento, considerando que finalmente 

chegou alguém, qual D. Sebastião, que para além de tudo o mais, também reduzirá as 

contribuições a que estava anteriormente obrigado. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Se dúvidas houver do que se refere, analise-se minuciosamente o teor da nota 

constante no próprio sítio internet da câmara municipal de Oliveira do Bairro, a este respeito, 

que passo a citar: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “O Presidente da Autarquia, Duarte Novo, referiu que “esta proposta vem no 

seguimento da nossa estratégia de valorizar e fixar os nossos munícipes, reduzindo ao máximo 

o valor de IMI a pagar, mas também de atrair famílias para o nosso território, beneficiando 

quem tem mais filhos dependentes no seu agregado familiar” ---------------------------------------------  

 ----------- Fim de citação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Como dizia, Senhor Presidente, caras senhoras e caros senhores, os menos atentos, 

serão levados ao engano, pois a construção frásica desta nota foi pensada ao detalhe, para 

que seja interpretado que este executivo reduziu, para o valor mínimo, a taxa de esforço dos 

Oliveirenses proprietários de prédios urbanos, o que não corresponde minimamente à verdade, 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 23.11’17   40|65 

pois aquilo que se limitou a fazer, foi manter a taxa que já vigorou nos dois últimos anos, e que 

se traduziu em termos de receita, em 2015, em mais de dois milhões e novecentos mil euros, e 

em 2016, em mais de dois milhões e setecentos mil euros. -------------------------------------------------  

 ----------- Entendo, a este respeito, ser apropriado evocar um grande pensador de Língua 

Portuguesa, o Brasileiro Mário Quintana, quando numa denominada reflexão tardia de 

Lavoisier, referiu “Nada se perde, tudo muda de dono”, tomando eu a liberdade, nesta 

circunstância, porventura de forma abusiva, de complementar aquele pensamento, com: até 

mesmo a paternidade das reduções de taxas. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para nos situarmos, e melhor avaliarmos o nível atual de esforço das famílias, 

relembremos que em 2005, a receita da autarquia com este imposto, foi de pouco mais de 

novecentos mil euros. Este diferencial de vulto em relação à situação atual, é sim um motivo de 

reflexão, e que deve guiar todas as tomadas de decisão da autarquia, no sentido de se 

minimizar a carga insuportável a que estão sujeitos os proprietários, que sejam, por exemplo, 

igualmente contribuintes em sede de IRS, ou mesmo ainda consumidores de água da rede 

pública, cujo preço, como todos sabemos é uma verdadeira taxa contributiva. ------------------------  

 ----------- Ex.mo Senhor Presidente, caras senhoras e caros senhores, sendo verdade que a 

taxa de IMI dos prédios urbanos foi fixada, há dois anos, no mínimo legal (0,3%), existem 

preocupações que nos movem e recomendações que aqui pretendemos deixar: --------------------  

 ----------- que a um esforço contributivo tão importante por parte dos munícipes proprietários, 

corresponda à disponibilização, por parte da autarquia, de infraestruturas de qualidade, bem 

conservadas e seguras, o que muitas vezes é uma mera miragem; --------------------------------------  

 ----------- que as receitas deste imposto sejam aplicadas, genericamente, em despesas de 

investimento, em concreto em infraestruturas que aportem qualidade de vida aos munícipes e 

que sejam valorizadoras do território, bem como funcionem como fator de atratibilidade, 

favorecendo a fixação de novas famílias e novas empresas, e não em mera despesa corrente. -  
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 ----------- No sentido do que se acaba de explicitar, ficaremos, pois, muito atentos, em relação à 

forma como serão geridas estas receitas. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ex.mo Senhor Presidente, Ex.mos Senhores membros do executivo (perdão, eu aqui 

talvez devesse aprimorar a expressão designativa, e certamente melhor seria apelidá-los de 

nubentes por interesse, cujo dote terá que ser suportado por todos nós Oliveirenses, 

certamente fica mais exato desta forma), e Ex.mos membros desta Assembleia, é referido no 

ponto 3 da proposta nº 5 do mandato 2017-2021, que são elevadas anualmente, as taxas, ao 

triplo, no caso de prédios urbanos que se encontrem devolutos há mais de um ano e de prédios 

em ruína, sendo que acompanhamos, nesse particular, V. Ex.as, no pressuposto que dessa 

maneira é dado um sinal da necessidade de intervenção no domínio da recuperação urbana. 

Entendendo que o Senhor Presidente de Câmara conhecerá a realidade do nosso território, em 

matéria desta tipologia de edificações, vimos questionar quantas vistorias, estabelecidas nos 

termos do artigo 90º do RJUE, foram feitas no ano em curso e quantas programam serem 

implementadas no próximo ano, de forma a garantir-se a segurança pública, nos casos em que 

o estado de ruína seja tão evidente, que possa ser enquadrável na caraterização de ruína 

eminente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para finalizar, relembro aqui e agora os incêndios que nos afetaram no pretérito mês 

de outubro, e que ainda tão presentes estão nas nossas memórias, deixando um enorme elogio 

e agradecimento a quem, com o seu esforço e pondo em risco a sua integridade, os combateu, 

evitando que os Oliveirenses fossem ainda mais lesados. --------------------------------------------------  

 ----------- Para além do plano de reflorestação que aqui deveremos analisar e debater, 

certamente noutro momento e noutra circunstância, importa agora, nesta ocasião, apresentar 

uma proposta de recomendação à Câmara Municipal, no sentido de serem isentados de IMI os 

que mais afetados foram por esta calamidade. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Apresento, lendo de seguida, a proposta de recomendação a que se aludiu 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 23.11’17   42|65 

anteriormente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proposta de Recomendação -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Assembleia Municipal recomenda à Câmara Municipal que tome todas as medidas 

necessárias para isentar do pagamento do IMI, pelo período mínimo de um ano, todas as 

empresas cujas instalações situadas no nosso Concelho tenham sido severamente afetadas 

pelos incêndios de Outubro de 2017, na condição de serem objeto de reconstrução, bem como 

todos os prédios rústicos, que evidenciem a presença de material lenhoso florestal ou de outra 

cultura permanente, que hajam sido consumidos pelo fogo naquela ocasião, por igual período, 

na condição de serem replantados seguindo as melhores práticas de reflorestação conhecidas 

e/ou definidas como minimizadoras da propagação dos incêndios, nos casos dos prédios 

rústicos florestais.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA – informa que a bancada do PSD vai 

apresentar uma proposta de alteração mas quer se entenda como uma proposta de 

melhoramento à proposta n. 5 do mandato 2017-2021 do senhor Presidente da Câmara 

considerando as competências da Assembleia Municipal emanados pelo regime jurídico das 

autarquias locais e do regime financeiro das autarquias locais consubstanciado pelo parecer 

emitido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro na pessoa da 

Dra. Maria José Castanheira Neves, de 23 de janeiro de 2014, e considerando os violentos 

incêndios ocorridos no passado dia 15 e 16 de outubro, que causaram infelizmente avultados 

prejuízos materiais afetando a atividade económica local das populações e empresas afetadas 

nas Freguesias de Oiã, na União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa e na 

Freguesia da Palhaça. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando que é necessária uma pronta recuperação da economia local, aliviando 

as populações locais e empresas atingidas de uma parte das dificuldades com que se 

confrontam atualmente, e considerando o disposto no n.º 6 do artigo 112º do Código do I.M.I., a 
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Assembleia Municipal pode mediante deliberação definir áreas territoriais que sejam objeto de 

reabilitação urbana ou combate à desertificação e minorar até 30% a taxa que vigorará para o 

ano em que respeita o imposto. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Refere que esta é a proposta do PSD, tem enquadramento legal, é um esforço que 

sobretudo recai nas Juntas de Freguesia, mas o impacto é muito reduzido. Porque é uma 

proposta que terá de ser votada pelos Membros da Assembleia, espera que todos saibam estar 

à altura deste desafio. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Afirma que tem um impacto muito reduzido ao nível dos prédios urbanos porque os 

imóveis urbanos afetados foram muito poucos, mas relativamente aos prédios urbanos ainda é 

uma área significativa. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – pede um 

esclarecimento sobre a proposta do Membro Carlos Ferreira. Pergunta se a sua proposta é de 

alteração ou de melhoria, porque se for de melhoria não existe regimentalmente. Se for uma 

proposta de alteração, solicita 5 minutos para se poder analisar a proposta, mas se for de 

melhoria não se vai fazer nada. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA 

MARTINS – solicita que o Membro Carlos Ferreira preste os esclarecimentos solicitados. --------  

 ----------- CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA – esclarece que é uma proposta de 

alteração no sentido de melhorar a proposta elaborada pelo Presidente da Câmara. ---------------  

 ----------- Foi solicitado o uso da palavra pelo Membro Armando Humberto, que lhe foi 

concedido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – referiu que entraram na 

mesa duas propostas e têm de ser as duas consideradas e nenhuma tem prioridade sobre a 

outra. A discussão deve prosseguir e devem ser discutidas as duas propostas, concordando 

com a interrupção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA 

MARTINS – interrompeu assim a sessão por 5 minutos para que cada grupo municipal pudesse 

analisar as duas propostas. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Passados que foram os cinco minutos foram retomados os trabalhos da presente 

Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA 

MARTINS – coloca à discussão a proposta de alteração apresentada pelo grupo municipal do 

PSD, alteração, esta referente à Proposta n.º 5 do Mandato 2017-2021 do senhor Presidente 

da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida, foi dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia Municipal que 

pretendessem intervir. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – disse que não percebia 

porque é que se iria discutir primeiro a proposta do PSD quando a UPOB apresentou a sua 

proposta primeiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à proposta do PSD, disse que o UPOB se revê no espírito, entende que os 

incêndios foram uma calamidade grande que afetou o concelho e que de fato se se puder de 

alguma forma ajudar essas pessoas ou empresas que queiram reconstruir, embora as 

empresas sejam de número menos reduzido que os terrenos florestais onde as pessoas 

querem novamente plantar, é de fato importante dar esse incentivo e, portanto, fazia todo o 

sentido.-  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu, no entanto, ter dúvidas quer no enquadramento que na legalidade da 

proposta e basicamente por duas coisas. Primeiro, sendo de fato uma proposta de alteração ela 

faz lei nesta Assembleia, se for aprovada, e segundo, não sabe como se pode aprovar uma 

isenção até 30%. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Acrescenta que, aprovar o quer que seja tem-se de ser objetivo e dizer uma isenção 

de 30% e depois definir quem é que está abrangido por essa isenção, que também não é clara 

na proposta do PSD quando dizem as pessoas afetadas pelos incêndios. É vago e aí as 

dúvidas e por isso indica que a bancada da UPOB não votará favoravelmente a proposta do 

PSD. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Refere que a proposta de recomendação da UPOB, que de alguma forma partilha o 

espírito com a do PSD, permite que o assunto retorne a reunião de Câmara e que de fato seja 

analisada em reunião de Câmara e que depois possa vir novamente à Assembleia ainda a 

tempo, uma vez que há Assembleia em dezembro, se for vontade do Executivo. --------------------  

 ----------- Diz ser este o entendimento e é dentro deste entendimento que vão votar. ---------------  

 ----------- Refere ainda que já no passado assistiram a propostas de recomendação nesta 

Assembleia que o Executivo fez orelhas moucas delas, nem sequer as analisou em reunião de 

Câmara, e espera que isto não volte a acontecer porque entende que isso foi um desrespeito 

enorme para com esta Assembleia, e acrescenta que uma proposta de recomendação que 

eventualmente venha a ser aprovada nesta Assembleia deve, no mínimo, ser levada a reunião 

de Câmara para ser analisada e discutida. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Diz que o Executivo deve tomar a decisão que entender ser a melhor tendo em conta 

a opinião maioritária da Assembleia e depois no mínimo deve o senhor Presidente da Câmara 

dar uma justificação à Assembleia qual foi o seu entendimento. Se se entendeu que não tem 

cabimento, que legalmente não faz sentido ou entende que só se implementa outra coisa. Este 

é o entendimento de como em Democracia se fazem as coisas e é isto que da sua parte vai 

fazer.---- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA 

MARTINS – esclareceu que a Mesa entendeu colocar primeiro à discussão e votação a 

proposta de alteração e só depois o outro procedimento. ---------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – refere que a intenção é 
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nobre e que a proposta de recomendação vai no mesmo sentido, e por isso é que a 

subscrevem. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Diz que o problema são as imprecisões e a aplicabilidade que a proposta do PSD 

apresenta. Primeiro, não é precisa quanto à taxa que pretenderiam minorar. A lei diz que é até 

30%, mas o até é de 0 a 30%, e por isso deve estar mais preciso. ---------------------------------------   

 ----------- Segundo, as Finanças não vão ter forma de conseguir definir quem é que pode ter 

direito a esta diminuição na taxa, porque a única coisa que se refere é que a Assembleia 

Municipal aprove reduzir até os 30% a taxa a vigorar em 2018 aos contribuintes com domicílio 

fiscal, sede ou estabelecimento no concelho de Oliveira do Bairro. A lei não diz concelhos, diz 

freguesias e há que definir quais são as freguesias ou limites das freguesias em que os 

terrenos devem estar implantados. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questiona ainda quem, no concelho de Oliveira do Bairro, determina quem são os 

contribuintes que sofreram com os incêndios de 15 de outubro e refere que a lei só permite isto 

para terrenos urbanos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Refere o caso de Alvaiázere, em que o senhor Presidente da Câmara entendeu fazer 

esta diminuição com uma proposta de 30%, e não até, e taxa esta aplicável aos prédios 

reabilitados ou restaurados nos últimos dez anos que possuam a devida licença ou autorização, 

ou seja, se tiverem um documento que comprove que pode ser alvo desta diminuição, então o 

farão. Se assim não for, as finanças vão simplesmente dizer que esta alteração e este 

documento não tem aplicabilidade nenhuma. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Afirma que não tem forma de votar favoravelmente este documento, apesar das suas 

boas intenções, porque realmente não é preciso naquilo que pretende nem é preciso na sua 

aplicabilidade e na possibilidade de vir a ter impacto nos munícipes que foram afetados pelos 

incêndios do dia 15 e 16.----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA – reconhece que a proposta contém 
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algumas imprecisões nomeadamente no que diz respeito ao valor a reduzir, a ideia era os 30%, 

porque isso está previsto na lei e na lei também não diz que é prédios urbanos, a lei o que diz 

claramente é definir áreas territoriais, não fala em concelhos, que sejam objeto de reabilitação 

urbana. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questiona o senhor Presidente da Câmara o que é que ele entendia por remodelação 

de solos, arborização, se eram operações urbanísticas e se podiam ser entendidos como 

requalificação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Afirma que não o choca se o senhor Presidente, se assim o entender, disser que vai 

apreciar a proposta na próxima reunião de Câmara para ainda este ano introduzir na proposta 

do I.M.I. um alívio fiscal. O impacto é muito reduzido na receita da autarquia, porque está-se a 

falar de prédios urbanos que foram muito pouco afetados, mas o impacto do I.M.I. nos prédios 

rústicos é ainda muito mais reduzido. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a definição de quem está abrangido, é fácil, a Autoridade Tributária já sabe 

quem são as pessoas que foram atingidas por este flagelo dos incêndios de 15 de outubro, 

porque o Governo produziu o Decreto-Lei 141/17 de 14 de novembro em diz que aprova várias 

medidas de apoio temporário destinado aos contribuintes com domicílio fiscal, sede ou 

estabelecimento nos concelhos afetados pelos incêndios de 15 de outubro. Diz não acreditar 

que a Autoridade Tributária tenha produzido este documento, que é um Decreto-Lei, sem saber 

identificar as pessoas que foram atingidas pelos incêndios. Aceita o argumento da falta de 

precisão quanto à redução da taxa de I.M.I., e passa a informar que é de 30%. ----------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao senhor Presidente da Câmara, pede que este considere a esta 

proposta e não tem qualquer problema em a retirar, se o senhor Presidente garantir que irá 

estudar esta situação ainda este ano e ainda este ano apresentar uma proposta. E se assim for 

feito, o PSD irá retirar a proposta. Se não for feito, o senhor Presidente da Câmara fica com o 

ónus de não ter feito nada em matéria de o pacote fiscal aliviar as pessoas atingidas por este 
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flagelo. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida foi dado o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara, a fim de que 

este respondesse às questões formuladas pelos Membros da Assembleia Municipal, se assim o 

entendesse. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal DUARTE DOS SANTOS ALMEIDA NOVO – 

relativamente à intervenção do Membro José Carvalheira e no que diz respeito às ruínas 

informa que esteve a inteirar-se com os serviços técnicos sobre quais os procedimentos feitos 

até então, mesmo no âmbito das ARUS e na reabilitação que se pretende implementar no 

concelho. Foi-lhe dada nota das vistorias realizadas, algumas no âmbito dos pedidos feitos pela 

própria Autoridade Tributária, outras a pedido dos próprios munícipes, relativamente a prédios 

já identificados como ruínas, informa que foram realizadas dez vistorias. ------------------------------  

 ----------- Informa que não se vai encetar o processo, que já vinha sido iniciado anos antes, mas 

que parou, e este não se deve fixar só nas zonas ARUS mas em todo o concelho. O município 

não quer ter mais impostos por este aumento, quer sim que consigam demolir ou reconstruir 

para bem do próprio concelho. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apresenta algumas notas em relação à proposta de recomendação e à proposta de 

alteração. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, no que concerne a equipamentos, os afetados, com questões muito pequenas, 

são duas empresas na zona industrial de Oiã, com danos mais consideráveis no Agrupamento 

de Escuteiros da Palhaça e no edifício onde estavam instalados os serviços e a exploração da 

Alubike, e seriam estes os dois casos que se enquadrariam legalmente e na questão dos 

terrenos urbanos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informa os senhores Membros que o equipamento da Alubike é pertença de um 

banco, de uma financeira do antigo BANIF, o que não significa nada, mas há que ter a 

consciência do investimento que se iria fazer. Os investidores espanhóis da Alubike foram 
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recebidos na Câmara Municipal ainda pelo anterior Executivo, onde esteve presente como 

convidado, e uma das medidas sugeridas pelo anterior Executivo que se tentou colocar ao 

dispor do empresário e dos seus representantes locais foi, em caso de investimentos no 

concelho de Oliveira do Bairro, pensar-se em medidas de I.M.T. para este caso em concreto. ---  

 ----------- Ainda não reuniu novamente com os representantes da Alubike apesar de já ter 

fomentado através da ACIB e até do IAPMEI de Aveiro, que têm estado em contato com a 

empresa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente aos prédios rústicos, diz ter uma opinião concreta sobretudo sobre a lei 

do artigo 112º do Código do IMI e chama a atenção para o fato de que a ambição é reflorestar 

com outro tipo de árvores; para o fato de nem todos os agricultores e neste caso os 

proprietários, porque a maioria é proprietário e não agricultor, está a fazer a identificação dos 

seus imóveis e mesmo que os façam, a Câmara não tem acesso ao registo cadastral de uma 

grande maioria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Afirma que mesmo com estas condicionantes, a iniciativa é boa e os Presidentes de 

Junta devem ter um papel e uma opinião em concreto, apesar de não ser possível quantificar. A 

Palhaça foi a mais afetada, tendo ardido a quase totalidade da mancha florestal, guardando 

apenas a zona da Pedreira e da Tojeira. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reconhece a iniciativa apesar do que foi referido pelos Membros André Chambel e 

Armando Humberto, naturalmente tem de ser apreciada e deve ser apreciada no Executivo, 

com estas bases devidamente sedimentadas para assim se conseguir fazer uma proposta que 

tenha efeitos concretos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Afirma que é importante apresentarem propostas, seja de recomendação ou de 

alteração à proposta do Executivo, mas refere que também é importante fazer este caminho, 

que não foi feito até agora, para que ela tenha a verdadeira base. ---------------------------------------  

 ----------- Foi aberto um segundo período de discussão para os Membros que entendessem 
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intervir. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JOSÉ ANTÓNIO NEVES CARVALHEIRA – esclarece que a proposta que apresentou 

refere explicitamente o caso dos prédios urbanos, que a isenção se praticaria apenas se 

houvesse reconstrução. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente aos números de vistorias, aparentemente e considerando aquilo que se 

pode avaliar pelo concelho, parece-nos muito pouco o número de dez vistorias em 2017 e deixa 

o desafio que o número de vistorias a serem realizadas em 2018 seja significativamente maior 

a bem sobretudo da segurança das populações. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Finalmente, deixa mais um desafio, que não se refugie nas dificuldades e desse um 

sinal para futuro, para as novas gerações de que a reflorestação com regras deva ser seguida 

para evitar estas tragédias, e refere que o Vereador Fernando Silva só tem a casa porque tinha 

carvalhos à frente. Que se avaliem as diferenças críticas que existem na escolha das espécies 

para reflorestação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA – refere que foi com agrado que se 

discutiu a proposta e já foi manifestada pelo Membro José Carvalheira algumas questões que 

estão plasmadas na proposta e fazem todo o sentido. Só pode haver isenção quando há 

reflorestação ou reabilitação, e isso realmente não está lá consagrado. --------------------------------  

 ----------- Afirma ter percebido que o senhor Presidente da Câmara ia estudar e apresentar 

dentro do que é possível, não vê mais enquadramento legal para se poder mexer, só se houver 

alteração legislativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Diz que desta forma, com este compromisso e com a abertura que o senhor 

Presidente deu, isso sim seria alargar a base para projetarmos o futuro e antes de levar à 

Reunião de Câmara poder conversar com os representantes do PSD e UPOB e crê que o 

Presidente vai apresentar uma proposta que vai no sentido de aliviar as pessoas e as empresas 

que foram atingidas pelos incêndios. ------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Afirma que desta forma, a bancada do PSD retira a proposta com este pressuposto. --  

 ----------- Presidente da Assembleia Municipal FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA MARTINS – 

tendo em consideração, esta retirada da proposta pelo grupo municipal do PSD, passou à 

discussão da proposta da Câmara Municipal e posteriormente à votação da proposta de 

recomendação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi solicitado o uso da palavra pelo Membro Armando Humberto para esclarecimento, 

tendo-lhe sido concedido. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – diz que havendo uma 

proposta de recomendação entende que se deveria fazer primeiro a votação da proposta de 

recomendação e depois a da Câmara Municipal, mas também compreende o entendimento de 

que primeiro se aprovam as taxas e depois se votem as isenções. ---------------------------------------  

 ----------- De seguida deu-se início à discussão do ponto da Ordem de Trabalhos, solicitando 

aos Membros que pretendessem intervir para que se inscrevessem, sendo de imediato dado o 

uso da palavra aos intervenientes. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA – entregou a sua intervenção por escrito a 

qual se transcreve na íntegra; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Sr. Presidente, da Assembleia Municipal, Senhoras e senhores deputados --------------  

 ----------- Sobre a proposta apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal relativa ao 

Imposto Municipal de Imóveis (IMI) para manter a fixação da taxa de IMI de 2017 a vigorar em 

2018, no valor de 0,3% para os prédios urbanos avaliados, valor mínimo imposto por lei e 

manter também as deduções fixas no âmbito do chamado IMI familiar, apenas referir, aqui 

publicamente, que não li na comunicação social e nem ouvi aqui hoje uma referência ao seu 

antecessor sobre este assunto, e tal situação chamou-me à atenção pelo facto de ter sido 

injusto para uma pessoa que tanto o ajudou para ser eleito… ---------------------------------------------  
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 ----------- Sr. Presidente, da Assembleia Municipal, Senhoras e senhores deputados ---------------  

 ----------- O sentimento de ingratidão está longe de ser um traço da minha personalidade e para 

tentar remediar o seu lapso cometido inconscientemente, digo eu, e como diz o velho ditado 

português “o seu a seu dono” e para que todos os Oliveirenses fiquem esclarecido e muito bem 

esclarecido foi o PSD através das suas propostas ao longo dos últimos anos reduziu para a 

taxa mínima prevista na lei a taxa do IMI para 0,3% e que introduziu as deduções do chamado 

IMI familiar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente, da Assembleia Municipal, Senhoras e senhores deputados ---------------  

 ----------- Era da absoluta justiça e porque é verdade o Sr. Presidente da Câmara devia de 

assumir hoje e agora, que a sua proposta vem no seguimento das propostas do PSD para 

valorizar e fixar os nossos munícipes, reduzindo até ao limite mínimo imposto por lei a taxa do 

IMI de 0,3% com as deduções fixas no âmbito do chamado IMI familiar. Assim e desta forma 

está cabalmente esclarecido quem é o pai da criança. -------------------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente, da Assembleia Municipal, Senhoras e senhores deputados ---------------  

 ----------- Quero ainda lembrar todos os Oliveirenses que aquando da apresentação da proposta 

do PSD, subscrita pelas três bancadas com assento na Assembleia a data, PSD, CDS e PS, 

para a inclusão das deduções fixas no âmbito do chamado IMI familiar o Sr Presidente da 

Câmara à data Presidente de Junta absteve-se. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente, da Assembleia Municipal, Senhoras e senhores deputados ---------------  

 ----------- Mas não é só do sentimento de ingratidão que vos vim aqui falar… -------------------------  

 ----------- Venho também falar de esquecimento, abandono, solidariedade ou a da falta de 

solidariedade e insensibilidade que o Sr. Presidente da Câmara revelou neste ponto da ordem 

do dia e passo a explicar.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Presidente, da Assembleia Municipal, Senhoras e senhores deputados ----------------------------  
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 ----------- Considerando que no passado dia 15 e 16 de outubro ocorreram no nosso Concelho 

violentos incêndios que causaram avultados danos materiais afetando gravemente e sobretudo 

a nossa economia local criando para as populações afetadas graves dificuldades com que se 

confrontam atualmente. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando que o nosso Governo depois de ter levado um puxão de orelhas do 

Presidente da República fruto da insensibilidade e na morosidade na definição um plano de 

ação para aliviar as populações afetadas pelos violentos incêndios por parte dos nosso 

Governantes entenda-se Partido Socialista elaborou um conjunto de medidas fiscais por forma 

a ajudar na recuperação dessas mesmas populações afetadas. ------------------------------------------  

 ----------- É notória a onda de solidariedade que se vive e assiste no nosso País e até mesmo 

dos nossos Emigrantes espalhados por esse Mundo fora e também de Outros Países sensíveis 

a estas tragédias que assolaram o nosso Pais.-----------------------------------------------------------------  

 ----------- Senhor. Presidente da Assembleia, Senhoras e Senhores Deputados ----------------------  

 ----------- A pergunta que se impõe neste momento – É saber o que o Sr. Presidente de Câmara 

fez até ao momento para ajudar as populações e empresas afetadas pelos incêndios do 

passado dia 15 e 16 de outubro? -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Presidente devia saber que muitas pessoas afetadas tinham como único 

rendimento o proveniente da exploração florestal e agrícola? ----------------------------------------------  

 ----------- Senhor. Presidente da Assembleia, Senhoras e Senhores Deputados ----------------------  

 ----------- É obrigação do Sr. Presidente da Câmara promover rapidamente um conjunto de 

medidas de apoio temporárias para uma pronta recuperação da nossa economia local, que 

podiam passar pela isenção ou redução dos impostos municipais e a isenção ou redução das 

taxas de urbanização relativas ao licenciamento para ações de mobilização de solos e ações de 

arborização. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Senhor. Presidente da Assembleia, Senhoras e Senhores Deputados ----------------------  

 ----------- O Sr. Presidente da Câmara neste âmbito não foi um presidente mais perto de si, 

entenda-se das populações e empresas afetadas pelos incêndios do passado dia 15 e 16 de 

outubro.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Presidente da Câmara poderá me responder realizei uma visita ao Concelho 

com os deputados da assembleia da república do CDS-PP para avaliação dos danos causados 

pelos incêndios, visitamos o Quartel dos Bombeiros, visitamos o Posto da GNR de Oliveira do 

Bairro, visitamos o Centro de Formação Padre Horácio Cura, do Agrupamento de Escuteiros da 

Palhaça e visitamos as instalações da empresa Alubike e demos a conhecer aos meios de 

comunicação e divulgamos também nas redes sociais. ------------------------------------------------------  

 ----------- Sim Sr. Presidente Câmara é verdade…. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas o Sr. Presidente de Câmara não acha que os Oliveirense e as empresas com 

instalações afetadas por estes incêndios mereciam mais solidariedade e mais sensibilidade da 

sua parte neste momento que se está a aprovar o IMI a vigorar em 2018. -----------------------------  

 ----------- Como deve ser do seu conhecimento a empresa Alubike já transferiu a sua produção 

para um Concelho vizinho… -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E o Sr. Presidente Câmara quais foram as suas iniciativas para que esta empresa 

permanecesse no nosso Concelho e rapidamente iniciasse a sua laboração? Como fizeram os 

outros Presidentes de Câmara dos Concelhos afetados pelos violentos incêndios? -----------------  

Sr. Presidente da Assembleia, Senhoras e Senhores Deputados -----------------------------------------  

 ----------- É hora de agir!!! pareço Dr. Rui Rio… -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Os membros da Bancada do PSD são solidários e sensíveis com as populações 

afetadas pelos violentos incêndios de 15 e 16 de outubro e aguardamos ainda este ano por 

uma proposta do Sr. Presidente da Câmara que mostrou abertura para apresentar uma medida 
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fiscal de apoio temporário as populações e empresas afetadas pelos incêndios do passado dia 

15 e 16 de outubro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente da Assembleia, Senhoras e Senhores Deputados -----------------------------  

 ----------- Na politica não existem segundas oportunidades… -----------------------------------------------  

 ----------- As populações e empresas afetadas pelos violentos incêndios de 15 e 16 de outubro 

não nos vão perdoar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tem de ser hoje e agora…” ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANTÓNIO PEDRO MENDES DA SILVA CAMPOS – afirma que o Membro Carlos 

Ferreira não mentiu, mas faltou à verdade. É verdade que foi uma das colunas, pelo menos dos 

últimos quatro anos, do anterior Presidente da Câmara e respetivo Executivo e bancada do 

PSD pugnaram por ir baixando sucessivamente os impostos, nomeadamente o IMI. O que o 

Membro Carlos Ferreira não disse foi que em 2015 o seu Presidente da Câmara e respetiva 

bancada rejeitaram liminarmente o semelhante a esta proposta de IMI familiar que hoje vem a 

discussão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em 2016, porque estavam de candeias às avessas, vieram ajudar o CDS a aprovar a 

proposta à qual agora tem sequência, e muito bem. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Diz que são apresentadas um pacote de medidas que já ajudam e há-de vir o resto, e 

nessa altura falarão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Afirma que, há cerca de um ano atrás e em relação ao então colega João Paulo Sol, 

acusou-o de estar muito agarrado ao passado, mas deve ser defeito da bancada do PSD, 

porque já ficou a saber tudo o que se passou desde 2009 nesta Assembleia. -------------------------  

 ----------- Diz para olharmos para o presente, esquecer o que está lá trás, foram feitas coisas 

boas e coisas más, assim como o senhor Duarte Novo há-de fazer coisas boas e coisas más, e 

todos em conjunto temos de olhar para a frente e vamos chamar gente ao concelho para 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 23.11’17   56|65 

finalmente se dar população às escolas que cá estão. -------------------------------------------------------  

 ----------- Foi solicitado o uso da palavra pelo Membro Carlos Ferreira para esclarecimento, 

tendo-lhe sido concedido. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA – referindo-se ao membro Pedro Campos, 

diz querer deixar bem claro, duas questões. O que o move é o melhor para o concelho e o que 

o levou a intervir foram fatos que não foram criados pelas propostas, mas sim pela postura. -----  

 ----------- Afirma que o que os senhores do CDS tentaram fazer é um aproveitamento político 

através da comunicação social de situação, e que no seu entendimento não estavam corretas, 

e para isso poderão sempre contar com a sua frontalidade embora às vezes com algum 

exagero.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Diz que uma coisa é uma gralha e outra coisa é sistematicamente e que nos três 

pontos apresentados houve uma clara tentativa de aproveitamento político esquecendo o 

passado e dirigindo-se ao Membro Pedro Campos, diz não poder deixar passar em branco. -----  

 ----------- Relativamente ao passado, pensa que qualquer membro tem essa obrigação, pois só 

se poderá projetar o futuro se tivermos muito bom conhecimento do passado, para não se voltar 

a cometer os mesmos erros. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à proposta de IMI familiar é bastante claro o porquê de em 2015 não se 

ter aprovado essa medida e ficou claro que na altura a proposta de IMI era em função de uma 

percentagem e não de um valor, o que não é o mesmo. Acontecia que uma pessoa que tivesse 

uma vivenda de 500.000€ (quinhentos mil euros) e um filho comparada com um contribuinte 

com um filho e uma moradia avaliada em 100.000€ (cem mil euros), o valor seria 

completamente diferente e consideraram na altura que esta medida era extremamente injusta 

tanto é que o Governa na altura o alterou e para um valor fixo e o PSD avisou o senhor 

Presidente da Câmara na reunião de Câmara e por teimosia, manteve a questão e foi com 

proposta do PSD que se conseguiu entendimento das três bancadas para ser aprovada. ---------  
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 ----------- Afirma que não há falta de coerência, que fique bem explícito e que tinha a obrigação 

moral de defender a bancada do PSD do ano passado. -----------------------------------------------------  

 ----------- Foi dado o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara para que respondesse às 

questões suscitadas, se assim o entendesse. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal DUARTE DOS SANTOS ALMEIDA NOVO – diz que 

tem na sua posse a proposta dos vereadores do CDS-PP para a redução da taxa do IMI 

apresentada na reunião de Câmara de 12.03.2015 e assim termina a questão relativa a quem é 

o “pai da criança”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Afirma que no ato da tomada de posse tinha feito o reconhecimento ao trabalho 

desenvolvido pelo seu antecessor e pelos seus Executivos, mas que tinha sido o único a fazê-lo 

nesse ato. Mais reconhecimento não podia ser feito de alguém que tomou as rédeas do 

concelho e que trabalhou doze anos em prol do concelho e em nome de uma série de 

executivos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à insensibilidade, diz que ou o assunto foi discutido fora de tempo ou 

recorda-se bem do que disse quando se discutia proposta, em que referiu haver vários 

constrangimentos das medidas e foi referido ao longo dos pontos, de forma clara e explícita, as 

medidas que a Câmara Municipal foi fazendo. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Afirma que a empresa começou a laborar no concelho vizinho porque naquele 

momento não tinha condições para investir num pavilhão em Oliveira do Bairro, porque não 

existem lotes disponíveis para o que eles pretendiam, que eram 10.000 metros. Os técnicos 

analisaram todas as possibilidades para que a empresa começasse logo a fazer o investimento 

e como já tinha dito, e voltou a repetir, estão em contato com o IAPMEI e à espera de reunir 

novamente com os empresários na Câmara Municipal para que a empresa faça cá o 

investimento. Diz que, a empresa arrendou um pavilhão fora e é importante dizer que mesmo 

que se quisesse beneficiar a empresa pela Derrama, não ia adiantar nada, até porque a 
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empresa terá potencialmente prejuízo. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Afirma que é importante que se legisle para se atingir os objetivos, que se prepare 

regulamentos para acompanhar situações de futuro. Se for dito que é importante fazer o 

cadastro de todo o território de Oliveira do Bairro, diz que sim e é algo por que se deve lutar, e 

vai fazê-lo. Se o cadastro estivesse pronto muitas das medidas que foram aqui faladas podiam 

já ser aplicadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Diz que até agora não foi aposta da Câmara Municipal e acontece agora não se ter 

capacidade para dar resposta. Diz que é preciso fazer um caminho para se atingirem os 

objetivos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Afirma que falar de insensibilidade e dizer que no passado não se fez nada, que não 

se fez nada pela Alubike, que estiveram no concelho os deputados do CDS que visitaram e 

foram acompanhados pelos Presidentes de Junta. Se cá viessem os deputados do PS ou do 

PSD também os acompanharíamos, pois, quanto maior visibilidade se der às circunstâncias 

melhor. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Diz que, se insensibilidade é aprovar uma série de medidas que depois não teriam 

aplicabilidade talvez aí estivéssemos a mentir aos munícipes. ---------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA 

MARTINS – informa que de acordo com o Regimento e devido ao avançar da hora, coloca a 

questão aos grupos municipais acerca de haver condições para avançar e terminar a sessão 

ainda naquele dia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É decisão dos grupos municipais continuar com a sessão. -------------------------------------  

 ----------- De seguida foi solicitado o uso da palavra pelo Membro Armando Humberto para 

esclarecimento, tendo-lhe sido concedido. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – afirma a necessidade de se 
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cumprir o regimento, mas que este, na presente sessão, tem sido largamente estendido, uma 

vez que o Membro Carlos Ferreira interveio inúmeras vezes quando o regimento apenas prevê 

duas intervenções. Os deputados do PSD têm usado e abusado dos pedidos de 

esclarecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi solicitado o uso da palavra pelo Membro Carlos Ferreira para esclarecimento, 

tendo-lhe sido concedido, mas que fosse curto e preciso. ---------------------------------------------------  

 ----------- CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA – diz que o município de Oliveira do 

Bairro não está como município piloto para afixação de um balcão único predial, e acha que o 

senhor Presidente deveria propor isto no sentido em que, se o objetivo é efetuar um 

levantamento georreferenciado das propriedades com certeza que a Administração Central irá 

aceitar o seu pedido, e todos ganhariam se conseguíssemos fixar em Oliveira do Bairro um 

balcão único predial. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Terminada a discussão, o presente ponto foi colocado à votação. ----------------------------  

 ----------- Efetuada a votação, verificou-se que o ponto 4.6 – Apreciação e votação da 

Informação/Proposta n.º 5 – Mandato 2017/2021 – Imposto Municipal de Imóveis – I.M.I. foi 

Aprovado por Unanimidade, com 25 votos a Favor. ------------------------------------------------------  

 ----------- Procedeu-se de imediato à votação da proposta de recomendação apresentada pelo 

grupo municipal UPOB. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efetuada a votação e verificou-se que a proposta de recomendação foi Aprovada por 

Unanimidade com 25 votos a Favor, e a qual será encaminhada para o Executivo para sua 

análise. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu-se assim por concluído o presente Ponto da Ordem de Trabalhos. --------------------  

 ----------- Em seguida deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 4.7 – Apreciação 

e votação da Informação n.º 6 – Mandato 2017/2021- Taxa Municipal de Direitos de 
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Passagem – T.M.D.P., sendo dado a palavra ao Presidente da Câmara. ------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal DUARTE DOS SANTOS ALMEIDA NOVO – diz que 

atendendo que é uma taxa muito residual, que apresenta um valor muito residual para o 

Concelho e que vem na senda dos anos anteriores, entende não ser necessária qualquer 

explicação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

desejassem intervir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – apresentou os cumprimentos a todos os 

presentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deixa uma primeira nota, e diz que depois de um ciclo eleitoral os homens mais 

capazes colocam de lado o interesse dos seus partidos ou movimentos e iniciam as suas 

funções para as quais foram eleitos tendo sempre como missão o exercício da democracia, 

auscultando e executando os reais anseios e necessidades de quem os elegeu. Assim sendo, 

diz que sempre lutará nesta Assembleia Municipal pela verdade, zelo e lealdade e colocar em 

primeiro lugar o crescimento harmonioso do nosso concelho, o bem-estar e a felicidade de 

todos os Oliveirenses. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Refere que os procedimentos de cobrança e entrega mensais aos municípios de 

receitas provenientes da Taxa Municipal de Direitos de Passagem a adotar pelas empresas que 

oferecem redes e serviços de comunicação eletrónica acessíveis ao público em locais fixos 

estão definidos no Regulamento n.º 38 de 2004 e publicado a 29 de setembro. As empresas 

sujeitas a TMDP devem produzir a informação necessária para o município de modo a 

possibilitar o apuramento do valor base de incidência das respetivas percentagens e do cálculo 

do montante das taxas de forma transparente. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Questiona o senhor Presidente da Câmara se as operadoras de comunicação pagam 

a taxa de direitos de passagem ao município e se cumprem o que a lei as obriga. ------------------  
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 ----------- Questiona também se existe algum meio que a autarquia use para fiscalizar as 

receitas que as operadoras cobram aos seus clientes ou se se aceita pacificamente os valores 

que estas entregam aos municípios. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Afirma que é sabido que algumas Câmaras têm desistido da cobrança desta taxa para 

não penalizar os seus munícipes, uma vez que a receita não chega aos cofres autárquicos ou é 

quase inexistente. Outras desdobram-se no envio de reclamações ao Governo e ao Ministério 

Público ou à ANACOM, entidade reguladora do setor das telecomunicações, mas sem êxito. 

Diz que não há quem verifique se os montantes cobrados aos clientes das operadoras das 

redes e serviços de telecomunicações correspondem de fato aos valores entregues aos 

municípios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pensa que foram baseados nestes pressupostos que os concelhos limítrofes, como 

por exemplo Águeda e Cantanhede, optaram por isentar os seus munícipes desta taxa e afirma 

que não se deve continuar a marcar a diferença pela negativa e principalmente quando o 

proveito é reduzido ou até pode ficar nos cofres do alheio. -------------------------------------------------  

 ----------- Deixa também um alerta sobre o controlo e fiscalização das obras e reparações feitas 

pelas diversas operadoras dentro do concelho. Refere ser de todo importante que depois dos 

trabalhos realizados se deixem as vias, passeios ou arruamentos da mesma forma que os 

encontraram. É muito importante que seja incrementada esta fiscalização. ----------------------------  

 ----------- Foi dado o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara para que respondesse às 

questões levantadas, se assim o entendesse. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal DUARTE DOS SANTOS ALMEIDA NOVO – 

relativamente à primeira questão levantada pelo senhor deputado Acácio Oliveira, esta foi 

exatamente uma das questões que levantou ao Chefe de Divisão no que diz respeito a esta 

taxa e sobre como era controlada. Afirma que tem sido feito um esforço acrescido da parte da 

Câmara Municipal, e menciona que completa nesta data o primeiro mês como Presidente da 
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Câmara, que as obras que agora têm sido autorizadas pela Câmara Municipal sejam 

acompanhadas devidamente. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reconhece os danos causados nas ruas relacionados com estas operadoras, não só 

as das comunicações como as operadoras de redes elétricas e dá nota que já foi promovida 

uma reunião com os responsáveis da rede elétrica para que estas questões venham a ser 

ultrapassadas, onde ficou a responsabilidade de fiscalização para a Câmara Municipal e 

podemos contar com um Chefe de Divisão muito minucioso e cuidadoso na relação com os 

interlocutores de cada uma das áreas. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente às taxas, o que foi solicitado é que fosse feito o levantamento se era 

possível conseguir controlar a forma como elas eram pagas à Câmara Municipal, e se estava 

tudo a ser pago. É um processo que está no início, são muitas as questões colocadas aos 

técnicos neste último mês, pelo que se vai tentar responder à medida que as informações 

cheguem, sendo certo que há uma maior preocupação e foco para já na segunda questão 

colocada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi solicitado o uso da palavra pelo Membro Nuno Barata, tendo-lhe sido concedido. --  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – primeiro, não usa o seu direito 

regimental de fazer uma intervenção, mas recorre ao Regimento no seu artigo 13º na alínea m) 

para invocar o Regimento e interrogar a Mesa para: e passou a citar; -----------------------------------   

 ----------- Referir o disposto no artigo 18º na sua alínea h) que se refere ao uso da palavra por 

parte dos Membros da Assembleia Municipal que diz o seguinte “ a palavra será concedida pelo 

Presidente da Assembleia aos Membros da Assembleia para pedir ou dar explicação ou 

esclarecimentos” e portanto, referindo-se ao Presidente da Assembleia, diz que está a gerir 

bem os trabalhos e por isso dá-lhe os parabéns, e não lhe parece que tenha dito qualquer coisa 

que diga quantas vezes é que os Membros da Assembleia podem pedir esclarecimentos, e em 

segundo, apresenta as suas desculpas públicas pelo tom e excesso verbal com que se dirigiu 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 23.11’17   63|65 

exaltado ao senhor Presidente da Assembleia que não merecia que o tivesse feito. ----------------  

 ----------- Pede que a última intervenção em que o senhor Presidente do Executivo municipal 

disse que foi a única pessoa que cumprimentou o Presidente do anterior Executivo pelo seu 

desempenho anterior esteja transcrito integralmente na ata. -----------------------------------------------  

 ----------- Foi dado o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara para que respondesse às 

questões suscitadas, se assim o entendesse. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal DUARTE DOS SANTOS ALMEIDA NOVO – afirma 

que não referiu cumprimentar, mas sim elogiar. ----------------------------------------------------------------  

Foi assim concluída a discussão do presente ponto, e colocado o mesmo a votação. --------------  

 ----------- Efetuada a votação, o Ponto da Ordem de Trabalhos 4.7 – Apreciação e votação da 

Informação n.º 6 – Mandato 2017/2021- Taxa Municipal de Direitos de Passagem – 

T.M.D.P., foi Aprovada por Unanimidade, com 25 votos a Favor. -------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA 

MARTINS – informa que por lapso no Ponto 4.3 - Eleição dos Membros para integrar a 

Assembleia Intermunicipal da CIRA, nos termos do art.º 83º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, não tinham sido enunciados os suplentes, pelo qual pede desculpa e passou a 

enunciar a lista completa e ordenada dos efetivos e suplentes eleitos na respetiva votação. -----  

 ----------- Efetivos, Francisco José de Oliveira Martins, Nuno Ricardo Veloso das Neves Barata, 

Armando Humberto Moreira Nolasco Pinto e Miguel da Silva Oliveira; ----------------------------------  

 ----------- Como suplentes, Carlos Manuel Ferreira Ferreira, José António Neves Carvalheira e 

António Pedro Mendes da Silva Campos. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi solicitado o uso da palavra pelo Membro Armando Humberto para esclarecimento, 

tendo-lhe sido concedido. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – refere que a questão dos 
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suplentes na CIRA e daquilo que leu na lei e discutiu com os colegas líderes das outras 

bancadas, não está muito claro como se faz a substituição, e parece-lhe que ao ler a lei que 

cada lista deve apresentar um suplente e as substituições deverão ser feitas em função da lista. 

Refere que a lei diz explicitamente que quem comunica quem deve ir é a Assembleia Municipal, 

é ela que estabelece isso. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Refere que pelo que foi dito pelo Presidente da Assembleia, os suplentes não deverão 

ir por essa ordem, porque isso significaria que se faltasse um Membro da UPOB ou do CDS, 

iria o primeiro suplente que neste caso seria o do PSD e isto deveria ficar esclarecido como se 

vai proceder, e julga que o entendimento das bancadas é que os suplentes fossem de cada 

lista, mas refere que era importante ficar esclarecido para não surgirem dúvidas. -------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA 

MARTINS – informa que, como a eleição foi feita pelo método de Hondt, ou seja, consoante a 

proporcionalidade desse método e assim ficaram eleitos os suplentes referidos, e é esta a 

informação que recebeu dos serviços pelo que deve fica em ata todos os representantes. -------  

 ----------- Foi solicitado o uso da palavra pelo Membro André Chambel para esclarecimento, 

tendo-lhe sido concedido. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – refere que é dúbia a 

forma como a substituição é feita, mas se o entendimento deve ser da Assembleia 

Intermunicipal, esta deve dizer como entendem que devem ser feitas as substituições. Diz que 

pela forma como foi feita a votação, está-se a precaver que as substituições poderem ser feitas 

em lista, e como foi apresentada uma lista por bancada, a situação está salvaguardada. ---------  

 ----------- Se for entendimento da Assembleia Intermunicipal que as substituições têm de ser 

feitas por eleição, o que foi feito pela Assembleia Municipal está correta, porque indica quais 

são os substitutos da Assembleia e não de cada uma das bancadas. -----------------------------------  

 ----------- Refere que o ónus do esclarecimento deve ser feito e solicitado à Assembleia 
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Intermunicipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi solicitado o uso da palavra pelo Membro Carlos Ferreira para esclarecimento, 

tendo-lhe sido concedido. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA – no seguimento da intervenção do 

Membro André Chambel, solicita ao senhor Presidente da Assembleia Municipal enquanto 

responsável máximo deste órgão que solicite uma informação cabal à Assembleia 

Intermunicipal da CIRA. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA 

MARTINS – refere que essa é a sua intenção de acordo com o seu entendimento. -----------------  

 ----------- Posto isto, o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal deu por encerrada 

a presente Sessão da Assembleia Municipal, na qual se Aprovaram em Minuta, as deliberações 

sobre os seguintes assuntos constantes na Ordem de Trabalhos: 4.1 – Eleição de um 

Presidente de Junta de Freguesia e de um substituto também Presidente de Junta, como 

represente das Juntas de Freguesia, para efeitos de inscrição como delegados nos Congressos 

da A.N.M.P.; 4.2 – Nomeação de representante para integrar o Conselho da Comunidade do 

AceS Baixo Vouga, nos termos do art.º 31º do Decreto-Lei n.º 253/2012, 27 de novembro; 4.3 – 

Eleição dos Membros para integrar a Assembleia Intermunicipal da CIRA, nos termos do art.º 

83º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 4.4 – Apreciação e votação da 

Informação/Proposta n.º 3 – Mandato 2017/2021 - Participação de 4,5% no I.R.S.; 4.5 – 

Apreciação e votação da Informação/Proposta n.º 4 – Mandato 2017/2021 – Lançamento de 

Derrama; 4.6 – Apreciação e votação da Informação/Proposta n.º 5 – Mandato 2017/2021 – 

Imposto Municipal de Imóveis – IMI; 4.7 – Apreciação e votação da Informação n.º 6 – Mandato 

2017/2021- Taxa Municipal de Direitos de Passagem – T.M.D.P. -----------------------------------------  

 ----------- Foi lavrada a presente Ata, que vai ser assinada pelo Presidente, respetivos 

Secretários e outros Membros da Assembleia que o desejem fazer. -------------------------------------  


