ARTUR AUGUSTO DE OLIVEIRA PIMENTEL
Legislaturas: VIII, X, XI.
Data de nascimento
 1918-03-30.
Localidade
 Azinhoso / Mogadouro / Bragança.
Habilitações literárias
 Licenciatura em Direito.
Profissão
 Advogado;
 Conservador do Registo Predial e Civil (1961-1969).
Carreira político-administrativa
 Presidente da Câmara Municipal de Mogadouro;
 Provedor da Santa Casa Misericórdia de Mogadouro;
 Procurador à Câmara Corporativa (IX Legislatura);
 Presidente da Comissão Distrital da União Nacional de Bragança (1969).
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
VIII
Bragança
X
Bragança
XI
Bragança

Comissões
Obras Públicas e Comunicações.
Obras Públicas e Comunicações.
Obras Públicas e Comunicações.

Intervenções parlamentares
VIII Legislatura (1961-1965)

1.ª Sessão Legislativa (1961-1962)



Discute a proposta de lei sobre o emparcelamento da propriedade rústica.
Requer ao Ministério das Comunicações elementos sobre licenças para exploração da indústria, de
transportes em automóveis pesados de mercadorias em regime de aluguer.
Discute as propostas de lei acerca do Estatuto da Saúde e Assistência e reforma da previdência social.



Faz considerações sobre a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1963.



Participa no debate do aviso prévio sobre a reforma do Código Administrativo.



Refere-se às visitas do Chefe do Estado a Trás-os-Montes e à conclusão do aproveitamento
hidroeléctrico do rio Douro.
Discute na generalidade a proposta de lei sobre a propriedade da farmácia e subscreve, com outros
Deputados, uma proposta de aditamento à mesma proposta de lei.




2.ª Sessão Legislativa (1962-1963)

3.ª Sessão Legislativa (1963-1964)
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965)


X Legislatura (1969-1973)

1.ª Sessão Legislativa (1969-1970)



Refere-se ao problema das estradas nacionais do Nordeste Transmontano.
Apresenta duas notas de perguntas, uma sobre a criação de estabelecimentos de ensino público em
localidades do País que deles carecem, outra sobre problemas do imposto de comércio e indústria a
pagar pelas empresas que exerçam actividade em mais do que um concelho.

2.ª Sessão Legislativa (1970-1971)



Trata do problema da energia eléctrica em Trás-os-Montes.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento ao artigo 85.º da Constituição.




Refere-se à visita do Sr. Ministro das Obras Públicas e Comunicações ao distrito de Bragança.
Apresenta uma nota de perguntas relativa a um programa de reconversão de exploração ferroviária da
C. P.

3.ª Sessão Legislativa (1971-1972)

4.ª Sessão Legislativa (1972-1973)




Tece várias considerações acerca da criação de novos estabelecimentos de ensino no distrito de
Bragança.
Presta homenagem à memória do Sr. Dr. Trigo de Negreiros.
Refere-se à visita do Sr. Presidente da República a Bragança.

XI Legislatura (1973-1974)

1.ª Sessão Legislativa (1973-1974)



Usa da palavra para se referir ao critério de distribuição do imposto de comércio e indústria a que alude
o artigo 712.º do Código Administrativo.
Entra na discussão, na generalidade, da proposta de lei sobre o regime de condicionamento do plantio
da vinha.

