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CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

PRÉMIO NACIONAL DE BOAS PRÁTICAS LOCAIS – CATEGORIA AMBIENTE

REUNIÃODE 2009.12.03

AGENDA DE TRABALHOS

1. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

1.1 Intervenção dos Membros da Câmara.

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.1 Resumo Diário da Tesouraria. 

3. EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO

3.1 Processo de Obras nº 44-OC/2005 em nome de Maria Manuela Moreira Dias do Vale

      - Local – Rua D. Sebastião, 13 – Campo

      - Declaração de caducidade da licença administrativa;

     

3.2 Processo de Obras nº 195-OC/2006, em nome de José Gomes, SA.

      - Local – Rua Oceano Pacifico, 37 e 41 – Valongo

     -  Declaração  de  caducidade  da  autorização  administrativa  e  apresentação  de  admissão  de 

comunicação prévia especial;

    

3.3 Processo de Obras nº 196-OC/2006, em nome de José Gomes, SA.

-  Local – Rua Oceano Pacifico, 45 e 49 – Valongo

-  Declaração  de  caducidade  de  autorização  administrativa  e  apresentação  de  admissão  de 

comunicação prévia especial;

3.4 Processo de Obras nº 197-OC/2006, em nome de José Gomes, SA.

- Local – Rua Oceano Pacifico, 53 e 57 – Valongo

-  Declaração  de  caducidade  da  autorização  administrativa  e  apresentação  de  admissão  de 

comunicação prévia especial;
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3.5 Processo de Obras nº 285-OC/2007 em nome de Delfina da Rocha Barbosa Crispim

      - Local – Rua Luís de Camões, 86, 90, 96 e 100 - Campo

      - Declaração de caducidade da licença e pedido de emissão de licença especial;

3.6 Processo nº. 118-OC/2005 em nome de M. Cardoso, SA

- Local – Rua de S. João – Campo

- Declaração de caducidade do acto que aprovou o projecto de arquitectura;

3.7 Processo nº. 50-OC/2008 em nome de Sociedade de Construções Almerindo Carneiro, Ld.ª

- Local – Rua José Joaquim Ribeiro Teles e Rua Gil Vicente - Ermesinde

     - Declaração de caducidade do acto que aprovou o projecto de arquitectura.

Valongo, 27 de Novembro de 2009

O Presidente da Câmara,

______________________________________
(Dr. Fernando Horácio Moreira Pereira de Melo)
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CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO
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ACTA DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE VALONGO REALIZADA NO DIA TRÊS DE 

DEZEMBRO DO ANO DOIS MIL E NOVE

No dia  três  de Dezembro  do ano  dois  mil  e  nove,  nesta  cidade  de  Valongo,  Edifício  dos  Paços  do 

Concelho e Sala das Reuniões da Câmara Municipal, reuniram os Excelentíssimos Senhores:

Presidente  Dr. Fernando Horácio Moreira Pereira de Melo 

Vice – Presidente        Dr. João Paulo Rodrigues Baltazar

Vereadores             Dra. Maria Trindade Morgado do Vale                

Dr. Arnaldo Pinto Soares

                         José Joaquim da Silva Miranda

Dr. José Luís da Costa Catarino 

Dra. Luísa Maria Correia de Oliveira

                                      Dra. Maria José Baptista de Moura Azevedo

Dr. José Pedro Paupério Martins Panzina

                                     

 

Foi declarada aberta a reunião pelo Senhor Presidente da Câmara quando eram dez horas e quinze 

minutos.

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi justificada a falta do Senhor Vereador, Dr. Afonso Lobão 

Reunião de 04.11.2009
4
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               INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA CÂMARA

                          

Interveio  o  Senhor  Presidente  da Câmara,  Dr.  Fernando Melo,  colocando à votação a  admissão  do 

Regulamento  de  Liquidação  e  Cobrança  de  Taxas  e  Outras  Receitas  Municipais  –  Relatório  de 

Fundamentação Económico-Financeira das Taxas e Outras Receitas Municipais.

- Aprovado por unanimidade a admissão da proposta.

Interveio  o  Senhor  Vereador,  Dr.  José  Miranda,  cumprimentando  todos  os  elementos  da  Câmara 

Municipal, os funcionários que lhe davam apoio e de uma, forma especial e pessoal, o Senhor Presidente 

da Câmara e a senhora Vereadora Dr.ª Maria da Trindade, desejando a todos um bom mandato, com ética 

e frontalidade, dizendo que os Munícipes mereciam uma postura democrática.

3. EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO

3.1 Processo de obras nº 44-Oc/2005 em nome de Maria Manuela Moreira Dias do Vale - Local – Rua D. 

Sebastião, 13 – Campo - Declaração de caducidade da licença administrativa

       - Processo Retirado

3.2 Processo de obras nº 195-Oc/2006, em nome de José Gomes, Sa. - Local – Rua Oceano Pacifico, 37 

e  41  –  Valongo  -  Declaração  de  Caducidade  da  autorização  administrativa  e  apresentação  de 

admissão de comunicação prévia especial

        -  Processo Retirado

3.3 Processo de obras nº 196-Oc/2006, em nome de José Gomes, Sa -  Local – Rua Oceano Pacifico, 45 

E  49  –  Valongo  -  Declaração  de  caducidade  de  autorização  administrativa  e  apresentação  de 

admissão de comunicação prévia especial

         - Processo Retirado
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3.4 Processo de obras nº 197-oc/2006, em nome de José Gomes, SA - Local – Rua Oceano Pacifico, 53 e 

57 – Valongo - Declaração de caducidade da autorização administrativa e apresentação de admissão 

de comunicação prévia especial

         - Processo Retirado

3.5 Processo de obras nº 285-oc/2007 em nome de Delfina da Rocha Barbosa Crispim - Local – Rua Luís 

de Camões, 86, 90, 96 e 100 - Campo - Declaração de caducidade da licença e pedido de emissão 

de licença especial.

        - Processo Retirado

3.6 Processo nº. 118-oc/2005 em nome de M. Cardoso, SA- Local – Rua de S. João Campo 

    - declaração de caducidade do acto que aprovou o projecto de arquitectura

       - Processo Retirado

3.7 Processo nº. 50-oc/2008 em nome de Sociedade de Construções Almerindo Carneiro, Ld.ª – local Rua 

José Joaquim Ribeiro Teles e Rua Gil Vicente – Ermesinde – declaração de caducidade do acto que 

aprovou o projecto de arquitectura

       - Processo Retirado

REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS
RELATÓRIO DE FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA DAS TAXAS E OUTRAS RECEITAS 
MUNICIPAIS

Presente à Câmara a informação n.º 35/DF/2009, datada de 5 de Novembro, cujo teor se transcreve:

--“Em 16/04/2009, a Câmara Municipal deliberou submeter à discussão pública o Projecto de Regulamento 

de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, nos termos do art.º 117.º, n.º 1 do 

Código do Procedimento Administrativo (CPA).

Em cumprimento da referida deliberação, foi publicado o mencionado Projecto na 2ª Série do Diário da 

República, n.º 81, de 27 de Abril, sob o Edital n.º 405/2009, tendo-se procedido à respectiva afixação nos 

Serviços da Autarquia e nas Juntas de Freguesia. Para mais fácil acesso dos interessados, procedeu-se 

também à sua disponibilização no site da Autarquia.

O prazo para apreciação pública do documento, segundo o CPA, é de trinta dias, tendo já terminado este 

prazo no passado dia 28 de Maio, sendo que não foram recepcionadas quaisquer sugestões ou propostas.
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Nesta conformidade, apresenta-se agora a versão definitiva do Regulamento a fim de ser  presente à 

devida aprovação dos Órgãos Municipais.

Salienta-se  que  a  proposta  de  Regulamento  segue  acompanhada  do  Relatório  de  Fundamentação 

Económico-Financeira  das  Taxas  e  Outras  Receitas  Municipais,  que  apresenta  o  cálculo  dos  custos 

subjacentes à prestação de serviços aos Munícipes e, consequentemente, do valor das taxas.

Deste  modo,  nos  termos da  alínea  a)  do n.º  6  do art.º  64º  da  Lei  n.º  169/99,  de 18 de Setembro, 

republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, compete à Câmara apresentar o Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, à Assembleia Municipal, para aprovação 

nos termos das alíneas a) e e) do n.º 2 do art.º 53º, da mesma Lei.”                                            

O Exmo Senhor Presidente proferiu o seguinte despacho: “Concordo. Elabore-se minuta para ser presente 

à reunião de Câmara.”

Na elaboração do presente documento foram cumpridas todas as obrigações legais.

É urgente a aprovação do presente Regulamento sem o qual o Município ficará impedido de cobrar as 

taxas  nele  previstas,  pelo  que  se  propõe  a  sua  reapreciação  pela  Exma.  Câmara  Municipal  e  pela 

Assembleia Municipal.

Mais  se  propõe  que  a  redacção  do  art.º  48º  seja  alterada,  para  permitir  a  entrada  em  vigor  do 

Regulamento de imediato, passando a ter a seguinte redacção: “O presente Regulamento e Tabela de 

Taxas  e  Outras  Receitas  Municipais  anexa,  entra  em  vigor  no  dia  seguinte  ao  da  sua  publicação, 

exceptuando o Capítulo VII, que entra em vigor 15 dias após a publicação do presente Regulamento.”

Analisado  devidamente  o  referido  documento,  foi  deliberado  por  maioria,  submeter  à  aprovação  da 

Assembleia Municipal o Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, 

nos termos das alíneas a) e e) do n.º 2 do art.º 53º Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro republicada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

Interveio a Senhora Vereadora, Dr.ª Maria José Azevedo, dizendo que os eleitos pela Coragem de Mudar 

iriam viabilizar os documentos,  no entendimento de que seria efectuada,  posteriormente,  uma análise 

global dos mesmos, tal como ficara unanimemente acordado

Interveio o Senhor Vereador, Dr. José Luís Catarino, dizendo que os Vereadores do Partido Socialista, na 

sequência de uma proposta já apresentada na última Assembleia Municipal, propunham duas alterações 

ao documento, nomeadamente que para o ano de 2010 vigorassem as taxas que se encontravam em 

vigor em 2009 e que fosse abolida a Taxa de Rampa.

Reunião de 04.11.2009
7



CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

PRÉMIO NACIONAL DE BOAS PRÁTICAS LOCAIS – CATEGORIA AMBIENTE

Interveio o Senhor Vereador, Dr. Arnaldo Soares, cumprimentando os presentes e dando as boas vindas 

ao Senhor Vereador, Professor Miranda, desejando-lhe uma rápida recuperação.

Relativamente à proposta apresentada pelo Partido Socialista, disse o Senhor Vereador que a proposta de 

aprovação do estudo económico e regulamento e a manutenção das taxas em vigor em 2009 era um 

contra-senso, uma vez que a lei estabelecia que as taxas não poderiam entrar em vigor sem terem um 

estudo de suporte económico-financeiro, pelo que seria um contra-senso aprovar o estudo económico-

financeiro para as novas taxas e, ao mesmo tempo, manter as taxas que estavam em vigor, pois tal era 

desvirtuar  o  espírito  do  legislador.  Mais  disse  o  Senhor  Vereador  que,  de  imediato,  iniciar-se-ia  um 

processo de revisão de taxas, julgando que a proposta do Partido Socialista não tinha sentido.

 Interveio o Senhor Vereador, Dr. José Luís Catarino, dizendo que a Câmara não podia ficar sem cobrar 

taxas, no entanto, uma vez que tinha sido constituída uma Comissão para estudar as novas taxas, haveria 

vantagem para os munícipes em manter-se as taxas que estavam em vigor em 2009, abolindo-se a taxa 

das rampas, pois, se tal não acontecesse, as pessoas continuariam a pagar aquela taxa durante mais 

alguns meses. Propôs o Senhor Vereador que a proposta do Partido Socialista fosse votada em alternativa 

à proposta da Câmara.

Interveio o Senhor Vereador,  Dr. José Pedro Panzina, cumprimentando os presentes. Disse o Senhor 

Vereador que a proposta apresentada pelos eleitos pelo Partido Socialista tinha também sido apresentada 

na sessão da Assembleia Municipal,  onde os membros da Câmara não podiam intervir, pois era uma 

reunião de outro órgão, e  que a proposta tinha a ambiguidade de manter em vigor as taxas em vigor em 

2009, quando a Lei das Finanças Locais estabelecia que as taxas a praticar pelos Municípios, a partir de 

2010,  tinham que ter  uma sustentação técnico-económica,  o que não se verificava nas taxas que se 

encontravam em vigor.

Disse o Senhor Vereador que se fosse deliberado manter as mesmas taxas, aquelas não poderiam ser 

cobradas, pois não tinham sustentação técnico- económica, acrescentando que para os Munícipes aquela 

situação seria vantajosa, pois não pagariam taxas, no entanto, tal situação não poderia verificar-se.
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Sublinhou o Senhor Vereador que na última reunião de Câmara tinha havido um acordo entre todos os 

membros  quanto  à  constituição  de uma comissão  para efectuar  a  avaliação  dos  dois  regulamentos, 

fixando-se  um prazo  máximo  de  seis  meses,  acrescentando  que  a  comissão  ainda  não  estava  em 

funcionamento, esperando que iniciasse funções durante o mês de Dezembro, de modo a que as taxas 

pudessem rapidamente ser adequadas e que aquelas onde haveria grandes aumentos pudessem ter um 

aumento graduado e diferido no tempo, de modo a não terem forte impacto junto dos munícipes. Disse, 

ainda, o Senhor Vereador que as taxas que estavam em vigor não poderiam vigorar em 2010, porque não 

tinham fundamentação técnico-económica, acrescentando que a proposta do partido Socialista era muito 

genuína e simpática, mas era inviável, e se os membros da Câmara a votassem favoravelmente, estariam 

a  votar  uma  ilegalidade.  Mais  referiu  o  Senhor  Vereador  que  era  necessário  haver  seriedade  nas 

propostas apresentadas, julgando que a proposta do Partido Socialista, embora sem intenção, não era 

séria,  porque não tinha cobertura legal  para poder ser apresentada,  pelo que não poderia ter o voto 

favorável  dos  eleitos  pela  Coragem de  Mudar.  Relativamente  à  Taxa  das  Rampas,  disse  o  Senhor 

Vereador estar convencido que aquela bandeira iria durar ainda mais tempo, no entanto, os eleitos pela 

Coragem de Mudar, na sequência do invocado no uso do direito de defesa da honra na última Assembleia 

Municipal, tinham sido proponentes oficiais e públicos da abolição da Taxa das Rampas, não havendo 

ninguém que pudesse dizer que não queriam a abolição daquela taxa, no entanto, a partir do momento em 

que tinham acordado fazer uma revisão da tabela de taxas e do regulamento, não fazia sentido apresentar 

uma proposta de abolição de uma taxa, fora do quadro dessa revisão. Sublinhou o Senhor Vereador que 

os eleitos pela Coragem de Mudar votariam contra a proposta  de abolição da Taxa de Rampas pela 

inoportunidade da mesma e não pelo seu conteúdo. Acrescentou o Senhor Vereador que no âmbito da 

comissão, poder-se-ia recomendar aos serviços que, do ponto de vista administrativo, não avançassem 

com os procedimentos de cobrança,  de modo a não ocasionar  prejuízo nos munícipes que tinham o 

vencimento daquela licença no princípio do ano, face aos restantes munícipes que viriam a beneficiar de 

tal abolição, acrescentando que havia um largo consenso na abolição da taxa, devendo tal abolição ser 

feita em sede de revisão do regulamento, conforme tinha sido acordado anteriormente.
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 Interveio a Senhora Vereadora, Dr.ª Luísa Oliveira, dizendo que discordava do que tinha sido dito pelo 

Senhor Vereador,  Dr.  José Pedro Panzina.  Disse a Senhora Vereadora que o Partido Socialista tinha 

apresentado  a  proposta,  uma  vez  que  tinha  sido  assumido  que  as  forças  políticas  iriam  estudar  o 

documento e apresentar conclusões ao fim de seis meses, entendendo os eleitos do Partido Socialista que 

quando se  chegasse  ao fim  do estudo  e  se  concluísse  que  a  Tabela  de  Taxas  era  injusta  para  os 

munícipes, haveria cerca de meio ano de responsabilidade na cobrança de uma taxa que era injusta. 

Disse que seria menos injusto para os munícipes que se mantivesse a tabela anterior e se aprovasse o 

novo regulamento, acrescentando que a nova tabela de taxas era a única que tinha o estudo económico-

financeiro.

Interveio  o  Senhor  Vereador,  Dr.  Arnaldo  Soares,  dizendo  que  quando  se  tratava  de  fixar  taxas, 

politicamente era muito agradável dizer-se que se devia pagar o menos possível, ou mesmo nada, e que 

deveriam ser prestados muitos serviços, no entanto, disse, na definição dos valores das taxas deveria 

estar  sempre presente  o  princípio  da proporcionalidade,  e  que não  tinha lógica,  nem era  legalmente 

possível, manter a tabela de taxas que estava em vigor, pois tal seria desvirtuar por completo tudo o que 

estava legislado,  além de que tinha sido assumido politicamente que a  lei  era  justa,  pois  obrigava à 

justificação do montante das taxas. Disse, ainda, o Senhor Vereador, que o estudo económico não deveria 

ser posto em causa, havendo taxas que eram extintas e outras que eram criadas de novo. Sublinhou o 

Senhor Vereador que perante a lei, não fazia sentido equacionar-se a votação do regulamento e do estudo 

económico e a manutenção das taxas de 2009.

Interveio o Senhor Vereador, Dr. José Luís Catarino, dizendo que tudo indicava que o prazo de entrada 

em vigor das novas taxas seria adiado alguns meses, pelo que, naquela data, não se justificava aprovar os 

novos regulamentos e tabela de taxas, no entanto, disse, seria fundamental resolver a questão da taxa 

das rampas. Disse o Senhor Vereador que não percebia a lógica do Senhor Vereador, Dr. José Pedro 

Panzina, de não querer abolir de imediato a taxa das rampas, pois não havia nenhum motivo para tal, 

acrescentando que o Senhor Vereador poderia arquitectar todos os motivos que quisesse, mas não havia 

qualquer motivo técnico ou político para que uma taxa que era injusta não fosse imediatamente revogada, 
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julgando que a proposta de abolição daquela taxa não era votada favoravelmente, pelo facto de ter sido 

apresentada pelo Partido Socialista.

Interveio o Senhor Vereador, Dr. José Miranda, dizendo que o Partido Socialista não punha em causa a 

cobrança das taxas, porque, se assim fosse, o Senhor Vereador, Dr. Arnaldo Soares, teria toda a razão no 

que tinha dito. Disse o Senhor Vereador que a proposta apresentada pelos Senhores Vereadores eleitos 

pelo  Partido  Socialista  contemplava  o  que  se  tinha  passado  na Assembleia  Municipal,  onde,  quer  a 

proposta  da  Câmara,  quer  a  do  Partido  Socialista  tinham  sido  reprovadas,  tendo  sido  aprovada  a 

constituição de uma Comissão para fazer  a análise dos documentos e do estudo feito pela empresa, 

sendo que o resultado final teria de ser aprovado pelo órgão deliberativo. Mais disse o Senhor Vereador 

que para evitar esse desfasamento de tempo, o Partido Socialista tinha proposto que enquanto o resultado 

do estudo da comissão não fosse aprovado, fossem cobradas as taxas que estavam em vigor em 2009. 

Relativamente à Taxa das Rampas, disse o Senhor Vereador que não havia um problema político, mas sim 

um aproveitamento da opinião pública e para combater o que na sua génese estava errado, deveria, logo 

que possível, pôr-se-lhe cobro, abolindo aquela taxa que, segundo reputados juristas, era ilegal. Disse, 

ainda, o Senhor Vereador que as taxas eram extremamente importantes e que se não houvesse receita, 

não se poderia fazer face à despesa, além que nos períodos de crise, a receita tornava-se ainda mais 

importante,  no entanto, um momento de crise era sempre uma janela de oportunidade, propondo que 

aquilo  que  não  pudesse  ser  compensado   com  a  cobrança  de  taxas  que  eram  incorrectas,  fosse 

compensado com o corte na despesa pública, o que, disse, poderia ser feito de imediato,  acrescentando 

que uma medida equilibraria a outra e que, rapidamente, poder-se-ia  caminhar para o rumo correcto, 

resolvendo o problema da taxa das rampas.

Interveio o Senhor Vereador,  Dr. José Pedro Panzina, dizendo que o actual regulamento e Tabela de 

Taxas não poderiam vigorar a partir  de 1 de Janeiro de 2010, e que a intenção do Partido Socialista 

poderia ser óptima, no entanto, não havia cobertura legal para que tal medida funcionasse a partir de 

Janeiro, a menos que se confirmasse a informação do adiamento do prazo, o que, até aquele momento, 

não se tinha verificado, pelo que seria necessário, naquele dia, tomar decisões, perante a existência de 
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um regulamento aplicável ou perante o vazio, acrescentando que a alternativa era o vazio, a menos que 

fosse  publicado um diploma legal  que  dilatasse  o  prazo de entrada em vigor  da  Lei  das  Taxas  das 

Autarquias Locais. 

Disse, ainda, o Senhor Vereador, que na tabela de taxas havia preços que aumentavam, mas muitos 

desciam e que o regulamento e a tabela de taxas podiam não ser bons, mas eram a alternativa ao vazio. 

Relativamente à  abolição  da taxa  das rampas,  disse  o  Senhor  Vereador  que os eleitos  pelo  Partido 

Socialista queriam ficar com a bandeira de terem apresentado a proposta da sua abolição, e que ele lhes 

concedia tal bandeira, no entanto, a Coragem de Mudar tinha feito um documento no Notário, em que se 

comprometia  a  efectuar  a  abolição  daquela  taxa,  socialmente  injusta  e  de  duvidosa  legalidade, 

acrescentando que ainda que a proposta de abolição da taxa fosse do Partido Socialista, teria o voto 

favorável dos eleitos pela Coragem de Mudar.

Interveio  o  Senhor  Vereador,  Dr.  José  Luís  Catarino,  perguntando  qual  a  razão  de  os  eleitos  pela 

Coragem de Mudar não votarem a abolição da taxa de rampa naquela reunião.

Interveio o Senhor Vereador, Dr. José Pedro Panzina, dizendo que tinha havido um acordo de cavalheiros 

e que os eleitos pela Coragem de Mudar respeitavam esse acordo, além de que tinha sido tomada uma 

decisão pelo Executivo de criar uma comissão para rever as taxas, acrescentando o Senhor Vereador que 

não estava em causa a proposta, mas sim a sua oportunidade, pelo que o sentido de voto dos eleitos pela 

Coragem de Mudar seria o mesmo da reunião anterior.

Interveio o Senhor Vice-Presidente,  Dr.  João Paulo Baltazar,  dizendo que na sessão da Assembleia 

Municipal tinha corrigido o termo “acordo de cavalheiros”, uma vez que no executivo tinha sido tomada 

uma decisão por unanimidade, que tinha ficado lavrado em acta. 

Disse o senhor Vice-Presidente que na primeira reunião de Câmara em que tinha sido discutida a tabela 

de taxas, os eleitos pelo Partido Socialista tinham proposto a retirada do ponto da ordem de trabalhos, 

tendo em conta informações que decorriam de forma oficiosa, de que a imposição do Governo de obrigar 

a justificar as taxas iria ser adiada para Abril de 2010, com a consequência natural de se manterem em 
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vigor  todas as taxas,  nomeadamente  a  taxa  de rampas,  uma vez  que  o  documento  era  denso,  não 

havendo tempo para o estudar. Disse que era pertinente a interacção entre o Executivo e a Assembleia 

Municipal,  no entanto, tal  não se tinha verificado na última sessão da Assembleia Municipal,  onde os 

eleitos pelo Partido Socialista representados naquele Órgão tinham tido um comportamento diferente dos 

eleitos  pelo  Partido  Socialista  no  Executivo,  no  entanto,  disse,  seria  necessário  respeitar 

escrupulosamente o que tinha sido decidido na Assembleia Municipal,  promovendo-se um estudo mais 

alargado e cedendo espaço para esse trabalho a todas as forças políticas que, apesar de não estarem 

representadas no Executivo, estavam representadas na Assembleia Municipal. Mais disse o Senhor Vice-

Presidente que entendia que tal proposta tinha reunido o consenso da Assembleia Municipal, não fazendo 

sentido intervir sobre a tabela de taxas, a não ser no âmbito do grupo de trabalho constituído por todas as 

forças políticas, pelo que iria ser escrupulosamente cumprido o que tinha sido acordado.

Interveio  o  Senhor  Vereador,  Dr.  José  Luís  Catarino,  dizendo  que  tinha  sido  acordado  que  seria 

constituída uma comissão de trabalho para avaliar as novas taxas, no entanto, o Partido Socialista tinha 

apresentado uma proposta de abolição da taxas das rampas, que tinha sido votada contra, acrescentando 

que naquele assunto não tinha havido qualquer acordo. 

Abstiveram-se  na  votação  do  Regulamento  e  Relatório  de  Fundamentação  Económico-Financeira  e 

votaram contra a Tabela de Taxas os (a) Senhores (a) Vereadores (a) do Partido Socialista, Dr. José Luís 

Catarino, Dr.ª Luísa Oliveira e Dr. José Miranda.

Abstiveram-se na votação da Tabela de Taxas os (a) Senhores (a) Vereadores (a) eleitos pela Coragem de 

Mudar, Dr.ª Maria José Azevedo e Dr. Pedro Panzina)
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ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a constar foi encerrada a reunião quando eram onze e quarenta e cinco minutos.

 Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser devidamente aprovada e assinada por mim, directora 

do Departamento de Administração Geral e Modernização Administrativa, Helena Justa Ferreira Moreira 

de Oliveira.
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