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Requerimento 
 

 

Apresentado por: António de Oliveira e Silva (BE) 
 
Assunto: Falta de pagamento por serviços prestados por agentes culturais à 
Câmara Municipal.   
 
 
 

Ex.mo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira 
 

O Bloco de Esquerda teve conhecimento que a Câmara Municipal nos últimos 

anos terá implantado alguns projectos em diversas áreas, tendo como parceiros várias 

instituições privadas e diversos agentes culturais. 

Tivemos também conhecimento que muitas dessas parcerias se realizaram sem 

haver contratos entre a autarquia e os referidos parceiros, numa clara violação da 

legislação em vigor. Havendo diversos materiais (prospectos, fotos, noticias na 

imprensa, sitio da Câmara Municipal, etc.) que comprovam a sua execução. 

Os projectos foram executados nos termos e prazos acordados mas a autarquia 

ainda cumpriu a sua parte, que é pagar o acordado as diversas instituições e agentes 

culturais.  

Numa altura em que o Concelho atravessa uma grave crise económica e social, 

a Câmara Municipal, com este incumprimento, está a arrastar estas instituições e 

agentes culturais para uma situação financeira muito grave. Ou seja, a Câmara 

Municipal esta a acrescentar crise à crise. 

Assim, nos termos legais e regimentais aplicáveis, venho por este meio 

requerer ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Santa Maria da 

Feira que diligencie junto da Câmara Municipal para que responda às seguintes 

questões: 

 

1. Sabe o Sr. Presidente da Câmara Municipal informar a razão da não elaboração 

de contratos entre a autarquia e esses agentes culturais quando a legislação em 

vigor assim o obriga? 
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2. Quando pretende a Câmara Municipal pagar as dívidas a todos os agentes 

culturais que prestaram serviços à autarquia? 

3. Que medidas foram tomadas pela Câmara Municipal para que estas situações 

não se voltem a repetir? 

4. O projecto “A Escola com Brincadeira” permitiu a abordagem de conteúdos do 

primeiro ao quarto ano do primeiro ciclo, nomeadamente Matemática, o 

Estudo do Meio e o Português, completando as temáticas que o programa do 

Ministério da Educação oferece, recorrendo à linguagem teatral. 

a) Qual a razão de não ter sido celebrado um contrato, por escrito, para 

este projecto? 

b) Quando tenciona a Câmara Municipal regularizar esta situação? 

c) Este projecto vai-se manter para o novo ano lectivo que agora se inicia? 

 

 

 

Santa Maria da Feira, 9 de Setembro de 2010 
 

O eleito municipal, António Silva 

_________________________ 
 

 


