
                                                                                                                              
                                                                                                                                

                                                                                                                               

                                                                                                                          

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                              

 

  

 
--------------------------------------ACTA Nº. 5----------------------------------------- 
SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2006: Aos vinte e um 
dias do mês de Dezembro do ano dois mil e seis, reuniu pelas vinte e uma 
horas e trinta minutos, em sessão ordinária, no auditório da Escola Profissional 
Vasconcelos Lebre, na Mealhada, a Assembleia Municipal, cuja Mesa foi 
constituída pelo Presidente da Mesa Senhor Dr. Rui Manuel Leal Marqueiro, 
pelo 1º. Secretário, Senhor José Alves Rosa, e pelo 2º Secretário Senhor 
Manuel Paredes Ferreira, com a seguinte Ordem de Trabalhos: --------------------- 
1) Votação das actas das sessões ordinárias realizadas em 23 de Junho e 15 
de Setembro de 2006; --------------------------------------------------------------------------- 
2) Informação do Presidente da Câmara, nos termos da alínea e) do nº. 1 do 
artº. 53º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei 
nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro; --------------------------------------------------------------- 
3) Revisão Orçamental nº. 1/2006 – Aprovação;------------------------------------------ 
4) Orçamento e Opções do Plano para 2007 – Aprovação;---------------------------- 
5) Delegação de Competências nas Freguesias para o ano 2007;------------------- 
6) Proposta nº. 14/2006 da Câmara Municipal – Instalações da Cooperativa 
Meagri – Aquisição de Predial Urbano;------------------------------------------------------- 
7) AD ELO – Alteração de Estatutos;--------------------------------------------------------- 
8) Plataforma Empresarial e Logística Polinucleada – Aprovação de Estatutos;-- 
9) Procº. Nº. 32/2004/2528 -  Amândio Lopes Reis de Melo – Construção de 
Lar da 3ª. Idade – Declaração de Interesse Municipal;---------------------------------- 
10)Extensão de Saúde de Barcouço – conhecimento de Moção da Assembleia 
de Freguesia de Barcouço;---------------------------------------------------------------------- 
11)Associação Nacional de Municípios Portugueses – conhecimento da 
Circular nº. 164/06 – redes de gás/empresa concessionária/taxa por ocupação 
do domínio público municipal – Acórdão do S.T.ª;---------------------------------------- 
12)Associação Nacional de Municípios Portugueses – conhecimento da 
Circular nº. 169/2006 – Orçamento do Município para 2007;--------------------------- 
13)Associação Nacional de Municípios Portugueses – conhecimento da 
Circular nº. 168/2006 – Finanças Locais em 2007;--------------------------------------- 
14)PSD do Concelho de Mealhada – proposta relativa à criação de secção no 
Boletim Municipal sobre actividade da Assembleia Municipal de Mealhada.-------  
O senhor Presidente da Mesa solicitou ao senhor José Alves Rosa, 1º. 
Secretário, que procedesse à chamada dos membros da Assembleia Municipal, 
verificando-se que faltaram com justificação, o senhor Pedro Gonçalo Baía 
Ferreira da Costa que foi substituído pelo senhor Carlos Alberto Seabra 
Rodrigues e o senhor Teodomiro António Seabra Pereira que foi substituído 
pelo senhor Pedro Miguel Soares Gomes Semedo. Faltou ainda com 
justificação o senhor Pedro Miguel Curralo de Paiva e sem justificação a 
senhora Ana Filipa Varela Soares Pereira. ------------------------------------------------- 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA. 
O Senhor Presidente da Mesa deu por iniciada a sessão, perguntando se 
existe algum membro interessado em inscrever-se para usar da palavra neste 
período.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitou o uso da palavra o senhor José Cadete, da CDU, para voltar a referir-
se ao encerramento do SAP, a propósito duma notícia que leu, de que as 



                                                                                                                              
                                                                                                                                

                                                                                                                               

                                                                                                                          

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                              

 

  

consultas abertas têm um número limitado e, prioritáriamente, para os utentes 
inscritos no Concelho, dizendo ainda, que não se previa o encerramento sem 
alternativas, só que as alternativas são cada vez mais escassas. Perguntou 
também ao executivo se tem alguma ideia de requalificação ou se estão a 
pensar nisso para o mercado da Pampilhosa. Referiu ainda que lhes chegaram 
algumas interrogações dos encarregados de educação, sobre o estado de 
conservação dos autocarros que transportam os alunos e que poderão 
provocar possíveis acidentes, como infelizmente já se viram noutros concelhos, 
e também em relação a esta matéria, já se terem verificado atrasos na entrada 
e saída das aulas, solicitando informação quanto a este assunto, dado que os 
passes escolares até estão cada vez mais caros.---------------------------------------- 
O senhor Presidente da Mesa deu a palavra ao senhor Presidente da Câmara 
ou a outro membro do executivo por ele designado para responder às questões 
colocadas. -------------------------------------------------------------------------------------------   
O senhor Presidente da Câmara usou da palavra para, relativamente às 
chamadas consultas abertas no SAP, referir que é novidade, para si, a questão 
das consultas serem limitadas, porque não o devem ser, nem são só para o 
concelho, agradecendo a informação que foi dada e dizendo que vai averiguar 
quem é que deu estas ordens, que naturalmente devem ter partido das chefias, 
porque não são os funcionários que, por sua iniciativa, tomam tais decisões. 
Relativamente ao  mercado da Pampilhosa, referiu não estar previsto qualquer 
tipo de intervenção e, relativamente aos transportes escolares deu a palavra à 
senhora vice-presidente, Drª. Filomena Pinheiro, que começou por referir que, 
relativamente ao estado de conservação dos autocarros, também foram 
alertados para o facto e solicitaram logo a ajuda da GNR, que já fez várias 
visitas aos autocarros e o que informam é que os autocarros cumprem a lei, 
estão em bom estado de conservação, passaram nas inspecções e, por isso, 
não há nada a apontar-lhes. Têm pedido aos alunos para informarem a 
Câmara de algumas situações que a GNR por si só, não consegue verificar, 
como por exemplo, chover num autocarro, e quando isto se verificou foi pedida 
a substituição do autocarro. O executivo está também muito preocupado e, por 
isso, tem havido a constante vigilância da GNR. Se até aqui a Câmara podia 
exigir a idade dos autocarros, neste momento não o podem fazer, porque o que 
têm agora são carreiras públicas, que cumprem a lei. A única coisa que podem 
e têm que fazer é estar atentos, solicitando ainda a todos os presentes, para 
transmitirem à Câmara todas as preocupações, para serem transmitidas à 
empresa TRANSDEV, impondo o cumprimento das condições necessárias ao 
transporte. Relativamente aos atrasos, referiu que isso se verificou no início, 
porque a maior parte dos motoristas não conhecia os circuitos.---------------------- 
Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia Municipal  
deu por encerrado o Período Antes da Ordem do Dia e passou de imediato à 
Ordem de Trabalhos.------------------------------------------------------------------------------  
1 – VOTAÇÃO DAS ACTAS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DE 
23 DE JUNHO E 15 DE SETEMBRO DE 2006. 
O senhor Presidente da Mesa colocou à votação as actas das sessões 
ordinárias de 23 de Junho e 15 de Setembro de 2006, solicitando aos senhores 
membros da Assembleia que se pronunciem sobre eventuais pedidos de 
alteração, ou correcções que entendam necessárias.----------------------------------- 
Após terem sido efectuadas as correcções solicitadas, foi posta à votação a 



                                                                                                                              
                                                                                                                                

                                                                                                                               

                                                                                                                          

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                              

 

  

Acta nº. 3, da sessão ordinária realizada em 23 de Junho de 2006, que foi 
aprovada, por maioria, com 2 (duas) abstenções.-------------------------------------- 
De seguida foi posta à votação a Acta nº. 4, da sessão ordinária realizada em 
15 de Setembro de 2006, que foi aprovada, por maioria, com 4 abstenções.--- 
O senhor António Mano Soares, membro da bancada do PSD, solicitou o uso 
da palavra para referir o seguinte: “a minha posição é de abstenção nesta 
votação, em relação às actas, por uma razão muito simples – eu já em 
tempos fiz uma breve referência à maneira como as actas são redigidas. 
Penso que muito deveria ser melhorado. De facto, as actas 
continuam....identifico várias incorrecções, incongruências, irrelevâncias, 
omissões ou trocas de letras e mesmo erros. Isto é delicado. Quero 
declarar desde já que esta crítica não se refere à pessoa que redige a 
acta. A pessoa em si, merece-me o máximo respeito e consideração. A 
crítica sim, refere-se à forma como as actas são redigidas. As actas, de 
modo geral, de facto, estão redigidas como se tivessem feito em cima do 
joelho, de forma descuidada, o que não acredito que seja o caso. Não 
foram com certeza feitas em cima do joelho, nem de forma descuidada, 
mas é o que parece. E também não será certamente por incompetência ou 
falta de empenho, mas existirão certamente algumas razões, outras 
razões que eu desconheço totalmente, no entanto, essas razões existem e 
eu acho que devem ser apuradas e corrigidas. Porquê? Porque se trata de 
uma acta duma reunião da Assembleia Municipal, ou de actas de 
reuniões da Assembleia Municipal. Ora, a Assembleia Municipal é um 
órgão deliberativo do Município, que tem a sua dignidade própria. É um 
órgão importante, onde se expõem ideias e onde se avançam propostas 
tendo em vista a melhoria de todo o Município. É um órgão deliberativo 
onde se aprovam as linhas mestras, orientadoras da actividade do 
Município. É um órgão que em última instância, representa todos os 
munícipes e é em nome destes que se pronuncia acerca das acções a 
implementar para bem de todos. Sendo assim, as actas das reuniões da 
Assembleia Municipal devem reflectir a importância e a dignidade deste 
órgão. Não pode ser redigida de qualquer forma, como se fosse feita 
apressadamente e sem ter em conta a nobreza e a seriedade que os 
trabalhos da Assembleia Municipal devem sempre revestir. Por estas 
razões, faço mais uma vez um apelo, para que sejam apuradas e 
corrigidas as causas deste problema, para que as actas possam 
finalmente reflectir a seriedade, a dignidade e a nobreza que devem ter 
as actas duma Assembleia Municipal.”---------------------------------------------------- 
O  senhor Presidente da Assembleia Municipal, em resposta ao senhor António 
Mano Soares referiu que, se a Assembleia Municipal fizesse o que diz a lei, 
nada do que referiu acontecia, porque as actas não são relatos exaustivos do 
que se passa nas reuniões, simplesmente por tradição e porque os senhores 
membros da assembleia também têm essa maneira de encarar o assunto, na 
Mealhada sempre se fez um acta que é exaustiva, pois toda a gente diz tudo, 
passa-se para a acta, faz-se uma acta com 50 folhas. O que a lei diz é que as 
actas devem conter o que de essencial se passa nas reuniões, sobretudo as 
deliberações, não as intervenções todas de todos os membros. Se alguma vez 
tentasse fazer uma acta duma gravação, iria perceber qual é a dificuldade de 
fazer uma acta, porque muitas vezes os senhores membros da Assembleia 
esquecem-se de falar para o microfone, falha a instalação, etc. E depois quem 



                                                                                                                              
                                                                                                                                

                                                                                                                               

                                                                                                                          

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                              

 

  

está a fazer a acta depara-se com alguma dificuldade. Se a Assembleia 
Municipal quiser contribuir para a competitividade do País, deve dizer que se 
aplique a Lei à execução das actas e então ficarão apenas as deliberações 
tomadas, que é o que fica para a história. Todo o jogo político, as tricas, etc., 
tudo isso sai da acta. Se os senhores tomarem essa atitude, disse ainda: 
“garanto-lhes que a acta vai ficar perfeita. Se continuarem a querer nas actas 
as pequenas intervenções e tudo o que é dito, assim vai haver sempre 
dificuldade. Isto para explicar a dificuldade de fazer uma acta duma gravação. 
É muito difícil.”-------------------------------------------------------------------------------------- 
2 – INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 
Conforme o previsto na alínea e) do n.º 1, do art.º 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, passo a informar a Assembleia Municipal, através do seu Exmo.  
Presidente, acerca da Actividade Municipal após a Sessão Ordinária de 15 de 
Setembro de 2006: --------------------------------------------------------------------------------         

OBRAS EM FASE DE CONCURSO 
- Campo Municipal do Luso – Muros de Suporte;-----------------------------------------
- Campo Municipal da Pampilhosa – Muro de Suporte;----------------------------------
- Recuperação do Edifício da Antiga Carpintaria da Câmara;--------------------------
- Iluminação Pública do Jardim de Barcouço;---------------------------------------------- 

OBRAS EM FASE DE ADJUDICAÇÃO/CONSIGNAÇÃO 
- Reabilitação da Estrada Municipal Ventosa do Bairro – Peneireiro;---------------- 
- Remodelação do Antigo Edifício da Câmara Municipal (ex-Delegação Escolar);---
- Passagem Superior à Linha da Beira Alta (Ramal da Figueira da Foz) na Silvã.-- 
- Arranjo da Zona Envolvente à Zona Desportiva da Mealhada;---------------------- 
- Rede de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais de Carvalheiras e 
Louredo;----------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                   

OBRAS EM CURSO 
- Reabilitação da Estrada Municipal Ventosa do Bairro – Sepins;-------------------- 
- Arranjo da Rotunda da EN1/IC - Mealhada (Ponte de Casal Comba);-------------
- Envolvente aos Moinhos de Água do Lograssol (Recuperação da Ribeira da 
Vacariça);-------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Arruamento no Alto de Santo António – Pampilhosa (ligação da Urbanização à 
estrada de  Santa Luzia); ------------------------------------------------------------------------ 
- Edifícios do Jardim Público da Pampilhosa 
- Beneficiação da Estrada Barcouço/Rio Covo/Mala; ------------------------------------ 
- Abertura da Rua do Santarém (Barcouço); ----------------------------------------------- 
- Rua de Ligação da Rua do Lagar à Rua do Limarinho (Pampilhosa). ------------- 
- Rede de Esgotos de Santa Cristina e Póvoa do Loureiro (Intermunicipal c/ 
Coimbra); -------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Rede de Esgotos de Santa Luzia, Quinta Branca, Sargento-Mor e Adões 
(Intermunicipal c/ Coimbra); -------------------------------------------------------------------- 
Mealhada, 11 de Dezembro de 2006. --------------------------------------------------------
O Presidente da Câmara Municipal (Carlos Alberto da Costa Cabral). ------------- 
Esta informação escrita do Senhor Presidente da Câmara, foi acompanhada 
dos elementos relativos à situação financeira do Município, préviamente 
distribuídos a todos os membros da Assembleia Municipal. -------------------------- 
O senhor Presidente da Assembleia perguntou se alguém pretendia usar da 
palavra sobre este assunto, tendo o senhor António Miguel Ferreira 
questionado o executivo quanto ao valor e percentagem de receitas 
arrecadadas até à presente data, respeitantes ao Orçamento de 2006.------------ 



                                                                                                                              
                                                                                                                                

                                                                                                                               

                                                                                                                          

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                              

 

  

3 – REVISÃO ORÇAMENTAL Nº. 1/2006 - APROVAÇÃO 
O senhor Presidente da Mesa perguntou ao senhor Presidente da Câmara se 
queria usar da palavra sobre este assunto.------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara referiu que esta Revisão Orçamental tem 
como finalidade a aplicação do saldo de gerência de 2005, e apenas no 
capítulo das receitas.----------------------------------------------------------------------------- 
Posto o assunto à votação, a Assembleia deliberou por unanimidade, 
APROVAR a Revisão Orçamental nº. 1/2006.------------------------------------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos.------------------- 
4 – ORÇAMENTO E OPÇÕES DO PLANO PARA 2007 – 
APROVAÇÃO.          
Por solicitação do senhor Presidente da Mesa, usou da palavra o senhor 
Presidente da Câmara para referir que este Orçamento tem como linha de 
orientação, para além do rigor orçamental, o desenvolvimento económico do 
concelho, nomeadamente o facto da Câmara ir investir fortemente no avanço 
da 2ª. parte da zona industrial da Pedrulha, no processo de expropriações para 
o início da plataforma rodo-ferroviária da Pampilhosa, o reforço nos sectores da 
educação, as questões de ordem social e a parte ambiental. Tudo isto está 
devidamente explicitado na nota introdutória distribuída.------------------------------- 
O senhor António Miguel Ferreira solicitou o uso da palavra para colocar 
algumas questões concretas, relativamente aos documentos em análise, 
referindo-se em especial às receitas de capital que, no orçamento de 2006, até 
11 de Dezembro foram apenas cobrados 41% do previsto, questionando se 
este valor seria excessivamente baixo e, em relação à previsão de receita a 
cobrar em 2007 com a venda de terrenos e edifícios, se será para levar avante 
ou, se à semelhança do que disse anteriormente a Câmara vai entender não 
ser necessário a venda deste património, para a obtenção de receitas, 
perguntando ainda se não será esta previsão demasiado optimista, uma vez 
que ainda este ano não conseguiram arrecadar as receitas previstas, 
nomeadamente pela frustração da venda do antigo matadouro. Ainda sobre as 
receitas, solicitou esclarecimento quanto à necessidade de colocar nas receitas 
de capital – “outras” – uma quantia tão elevada de 500 000 euros que, no seu 
entendimento, não sendo economista, corresponde a 3,11% das receitas 
previstas no orçamento para 2007 e também se a diminuição da previsão das 
receitas em um milhão e duzentos mil euros de 2006 para 2007 tem alguma 
relação directa com a constatação de que as receitas que se previam para 
2006 foram empoladas e que apenas foram cobrados 67% do previsto na 
totalidade da receita para 2006, achando que talvez houvesse necessidade de 
fazer um plano menos empolado e mais realista do que o de 2006. Disse ainda 
que este é um assunto recorrente das taxas de execução orçamental, tendo já 
sido sugerido pelo Presidente da Assembleia que os orçamentos não fossem 
empolados para dar taxas de execução mais realistas. Perguntou ainda se a 
justificação para a diminuição desta previsão de receita, que julga ser de uma 
percentagem de 7% em relação a 2006, se reporta sómente ao facto de não 
poderem ser incluídas nestas receitas as verbas relativas a novas candidaturas 
e também, disse ainda, uma vez que é corolário directo desta diminuição da 
receita, uma idêntica diminuição da despesa, gostava de saber se esta 
diminuição da despesa o foi na despesa de investimento ou se pelo contrário o 
executivo conseguirá o brilharete de fazer uma diminuição de 7% nas despesas 
correntes. Questionou ainda o executivo quanto às despesas correntes, se 



                                                                                                                              
                                                                                                                                

                                                                                                                               

                                                                                                                          

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                              

 

  

houve diminuição em relação a 2006 e em que percentagem, tendo referido os 
valores destinados às associações culturais e recreativas, à acção social, 
questionando ainda o executivo se não deveria ser mais ambicioso neste 
orçamento, na promoção da qualidade de vida e bem estar das populações. 
Questionou também o executivo quanto à obra prevista da Plataforma Rodo-
Ferroviária, da  Pampilhosa, da remodelação da Avenida Navarro, no Luso, 
sobre a variante Antes - Ventosa do Bairro, do processo do Campo de Golfe, 
na Pampilhosa e ainda referindo que, sendo o orçamento um documento 
eminentemente técnico e pouco explicativo e por não terem informação de 
algumas alterações que ocorrem, gostaria de ser informado quanto ao aumento 
verificado de três mil para oitenta e seis mil euros na despesa com o pessoal 
avençado, se está relacionado com a necessidade de contratação de serviços 
de professores de educação física e educação musical, no âmbito da 
delegação de competências do Ministério da Educação para as Câmaras 
Municipais e a verificar-se esta situação, gostaria de saber se existirá também 
uma idêntica transferência de verbas inerentes a esta delegação de 
competências ou se vai ser um encargo extraordinário da câmara. Também 
sobre o aumento da despesa relativa aos transportes escolares, gostaria de ser 
informado se, pelo facto da Câmara ter passado para os privados o transporte 
escolar dos alunos, e pensando que a intenção da Câmara com a venda dos 
seus autocarros, que presume que a Câmara tenha vendido, em vez de ter 
adoptado uma adaptação às novas normas de segurança, se essa intenção 
não seria também de poupança mas, o que verifica, é que houve um aumento 
da despesa prevista para os transportes escolares.--------------------------------------
Não havendo mais intervenções sobre este assunto, o senhor Presidente da 
Mesa deu a palavra ao senhor Presidente da Câmara que informou quanto aos 
esclarecimentos solicitados sobre as receitas que, neste momento, no início do 
mês de Dezembro, já havia de receita cerca de 480 000 euros e para a rubrica 
que referiu estão esperados 500 000 euros para 2007, pelo que se não 
atingirem os 500 000 euros no próximo ano, ficarão lá perto. Quanto aos 
autocarros, a Câmara não vendeu nenhum dos seus autocarros, 
contrariamente àquilo que o senhor membro da assembleia referiu, dizendo 
ainda que não irá avançar sobre um conjunto de questões que colocou, pois é 
fácil comparar um orçamento com outro, colocar questões e, por isso, fica por 
aqui. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Tony Luís, para apresentar e ler a seguinte intervenção 
escrita: “A Bancada do Partido Socialista nesta Assembleia, vem por este meio, 
expressar o seu apoio e congratular o Executivo pelo excelente trabalho na execução do 
Orçamento Municipal para o ano de 2007. É certo que a actual economia Portuguesa, 
passa por momentos de crise e de contenção da despesa, este orçamento reflecte a actual 
situação económica. É rigoroso, realista e tem na sua base pessoas com profundos 
conhecimentos económicos, capazes de controlar a despesa sem nunca esquecer a 
evolução do concelho maximizando de forma estratégica a receita, que só assim, fazem 
cobro ao financiamento de novos projectos camarários e outros em curso, onde se 
destaca, o novo edifício Paços do Município, obra esta, importante e necessária de grande 
envergadura e arrojo, só possível com grande esforço e capacidade dinamizadora. A 
Bancada do Partido Socialista fica satisfeita por confirmar que os investimentos em 
cultura, educação, turismo, desporto, áreas estas necessárias à boa qualidade de vida, 
divulgação e preservação de um concelho com nome e que dá mostras disso como se 
verifica o aumento populacional no nosso concelho, que espelha o desenvolvimento 



                                                                                                                              
                                                                                                                                

                                                                                                                               

                                                                                                                          

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                              

 

  

económico sustentado. Desenvolvimento este, que não pode ser à custa de aumentos de 
impostos ou taxas que farão a inversão de aumento populacional ou de empresas 
instaladas no nosso concelho, que aumentam anualmente e que este ano se confirmou a 
vinda de várias e importantes, para a economia e emprego neste concelho. Nas restantes 
e não menos importantes áreas, os investimentos e gastos, estão de acordo com a 
realidade em que o Executivo Municipal tem sabido gerir e cumprir os objectivos, onde 
se confirma uma taxa de execução de 70%, taxa esta que no mundo da execução 
orçamental, é de difícil alcance e onde mais uma vez a boa gestão é fulcral e necessária 
nesta matéria. Com toda esta evolução e dinamismo de um concelho que se destaca de 
outros onde impera o endividamento e pouca evolução, não percebemos porque alguns 
que se dizem “atentos”, continuem a querer denegrir a imagem do nosso concelho, que a 
nosso entender, é de todos, e todos deviam preservar e divulgar um concelho único. A 
Bancada do Partido Socialista a) Tony D. A. Luís”. ----------------------------------------------------------- 
Solicitou o uso da palavra a senhora Arminda Martins, para referir que a sua 
intervenção incide essencialmente no que diz respeito à freguesia de Antes e à 
análise que fez do orçamento no que respeita às rubrica atribuídas a esta 
freguesia que representa. Passou de seguida a ler a seguinte intervenção 
escrita: “Bem sei que o nosso País atravessa uma fase difícil e que é necessário em todas 
as direcções conter as despesas, facto que se reflecte directamente nas autarquias locais e 
consequentemente nos seus Orçamentos e ao qual o da Câmara Municipal da Mealhada 
para 2007 não escapa. Ora, o orçamento para 2007 da Câmara Municipal, não foge nem 
poderia fugir a esta realidade, daí a sua diminuição em relação ao de 2006, com um 
evidente apertar de cinto. Da análise que fiz aos documentos que me foram entregues, 
coube mais uma vez à freguesia da Antes e pelo segundo ano consecutivo, abrir mais um 
furo no cinto e apertar ainda mais que em 2006. O que é claramente evidente nas 
rubricas e correspondentes montantes a elas atribuídas num total aproximado de 30 000 
euros para 2007, do bolo total. Outras freguesias há que vêm a sua fatia engrossar 
significativamente. Tratando-se de um orçamento plurianual onde se perspectiva uma 
melhoria significativa da Antes nas projecções para 2008, continuo a acreditar no projecto 
que há um ano e alguns meses atrás abracei e espero que em 2008 e anos seguintes o 
sacrifício seja pedido a outras freguesias e a outras populações do Concelho que não a de 
Antes. O ano 2006 foi especialmente no caso da freguesia da Antes, um ano de grande 
contenção. Mais um ano de esforço não  me intimida a mim em particular, nem 
óbviamente aos membros da Junta de Freguesia. Tudo farei para que a obra seja feita, 
apesar da pequeníssima fatia que nos cabe do Orçamento para 2007. Será óbviamente 
para a freguesia de Antes um ano de manutenção e organização dos projectos, que 
contamos vir a realizar em 2008 e 2009, com o apoio da Câmara Municipal e seu 
executivo, conforme se deixa transparecer nas entrelinhas deste plano plurianual. Vou 
votar favorávelmente este plano, mas não poderia deixar estas minhas palavras em vão e 
sem registo, não sendo estas mais de que um voto de confiança no executivo camarário 
com o qual quero e queremos no caso da Freguesia de Antes continuar a colaborar 
durante o mandato corrente, por forma a cumprir aquilo que nos propomos fazer. a) 
Arminda de Oliveira Martins”.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor António Mano Soares para comentar o decorrer dos 
trabalhos, na medida em que na primeira intervenção feita sobre este ponto 
pelo senhor António Miguel Ferreira, foram colocadas uma série de questões 
que lhe pareceram concretas e pertinentes e que, no essencial, não foram 
respondidas ou foram apenas respondidas duas ou três questões concretas. 
Referiu ainda que o senhor Presidente da Câmara está no seu direito de 
responder apenas àquilo que quiser e que entender, mas que devia responder 



                                                                                                                              
                                                                                                                                

                                                                                                                               

                                                                                                                          

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                              

 

  

tentando convencer as pessoas da bondade das propostas do executivo e não 
ter ignorado as questões que lhe foram colocadas.-------------------------------------- 
Interveio o senhor Pedro Duarte, do PSD, para colocar algumas questões 
relativas à cobrança de receitas de capital e à natureza das receitas a cobrar 
em 2007, ao mesmo tempo que comentou o texto apresentado pelo Partido 
Socialista, relativamente à impossibilidade do crescimento das receitas da 
autarquia à custa de uma subida de impostos, referindo não ser de admirar, 
pois os impostos, sobretudo os municipais, estão ao nível máximo que é 
possível cobrar. Solicitou também informação quanto à natureza da verba 
respeitante a “rendimentos da propriedade - empresas privadas”, com o 
montante de trezentos mil euros, por ser uma verba que aparece em 
orçamentos de anos anteriores com apenas três mil euros.---------------------------- 
O senhor José Cadete, da CDU, interveio para sugerir que, no seu entender, 
para arrecadar mais receita, a Câmara devia cativar mais residentes, pessoas 
que venham doutros locais para o concelho, referindo-se nomeadamente à Vila 
da Pampilhosa, porque tem conhecimento que a oferta, no concelho, é muito 
superior à procura e, no seu entender o que afasta as pessoas é que não há 
construção de qualidade e não é na qualidade dos materiais aplicados na 
construção, é na qualidade dos espaços que envolvem as construções, 
referindo que há necessidade de serem construídas mais vivendas, pelo que a 
Câmara devia incentivar mais este tipo de construção.---------------------------------- 
O senhor Presidente da Mesa deu a palavra ao senhor Presidente da Câmara 
para responder às questões colocadas, tendo em seu lugar usado da palavra o 
senhor Vereador José Calhoa, em resposta ao senhor José Cadete, para referir 
que tem havido grande procura para reconstrução de habitações e há sempre a 
tentativa de fazer rentabilizar o máximo dos terrenos de quem pretende 
construir, além de que a Câmara apenas exige o que está estipulado na lei e 
nada mais que isso. O investimento tem sido feito na área do jardim publico, 
nas áreas de lazer e não podem dentro do núcleo antigo criar esses espaços.-- 
O senhor Pedro Duarte interveio de novo para questionar o senhor Presidente 
da Assembleia pelo facto do senhor Presidente da Câmara não ter respondido 
às suas questões, tendo o senhor Presidente da Assembleia respondido que o 
senhor Presidente da Câmara prescindiu e delegou no senhor Vereador a 
resposta às questões, prescindindo de prestar qualquer outro esclarecimento.-- 
O senhor Pedro Duarte manifestou o seu espanto pela atitude do senhor 
Presidente da Câmara, pelo facto de apenas ter sido dada resposta ao colega 
da CDU, uma vez que entende que as questões por si colocadas eram 
pertinentes e de todo o interesse, acreditando mesmo que qualquer membro da 
assembleia desconhece o assunto que aqui levantou. ---------------------------------- 
Seguidamente, o senhor Presidente da Mesa colocou o assunto à votação, 
verificando-se que o Orçamento e Opções do Plano para 2007 foi aprovado por 
maioria, com (7) sete votos contra do PSD e 20 (vinte) votos a favor, sendo 17 
(dezassete) votos do PS, 2 (dois) votos da CDU e 1 (um) voto do Presidente da 
Junta de Freguesia de Ventosa do Bairro (PSD)------------------------------------------ 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.-------------------- 
O senhor António Mano Soares solicitou o uso da palavra para fazer a seguinte 
declaração de voto: “Como já disse há pouco percebo muito pouco ou nada de gestão 
e de economia, de forma que tenho muita dificuldade em apreciar o orçamento. Uma 
das razões porque votei contra, é porque, de facto, me senti desconsiderado pela atitude 
do executivo, quando não respondeu da forma como seria apropriada às questões 



                                                                                                                              
                                                                                                                                

                                                                                                                               

                                                                                                                          

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                              

 

  

concretas e reais que foram colocadas. Acho que foi uma desconsideração. Finalmente, 
uma segunda observação, ao votar contra o orçamento não quer dizer que voto contra 
tudo o que está no orçamento. Evidentemente que há muitas coisas que são 
recomendáveis e que são intrinsecamente boas no orçamento. Portanto, aviso desde já, 
que não se diga amanhã, a propósito de qualquer coisa, de qualquer realização com que 
eu até concorde que  «o senhor votou contra isso». Não, eu votei contra o orçamento na 
globalidade.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Interveio o senhor José Felgueiras, Presidente da Junta de Freguesia da 
Mealhada, para fazer a seguinte declaração de voto: “eu votei contra, e como 
acredito na honestidade das pessoas que estão à frente da Câmara, espero e penso que a 
minha freguesia não seja prejudicada por isso”.-------------------------------------------------------------------   
Também o senhor António Miguel, da bancada do PSD interveio para fazer a 
seguinte declaração de voto: “ em nome pessoal, dizer que, em determinadas 
matérias, odeio ter razão, mas parece que se veio a confirmar. Se eu disse no início da 
minha intervenção que o Partido Socialista achou por bem não ter qualquer colaboração 
dos membros da oposição, acho que a não intervenção do senhor Presidente da Câmara 
sobre as questões que eu coloquei, demonstraram que, afinal eu, forçosamente, terei 
razão, porque verificou-se que o executivo socialista para além de não respeitar a posição 
da oposição, para além de entender que a oposição não tem um papel no exercício 
político, entender que a oposição que está democráticamente eleita, que representa uma 
franja da população, não tem voto na matéria na condução política do concelho, fiquei 
agora igualmente espantado por também ter sido votado ao desprezo perante todas as 
questões que coloquei. Sinceramente, se pudesse votar duas vezes sobre este Orçamento, 
não teria dúvidas nenhumas em manter esta posição, pela atitude que o executivo 
socialista demonstrou nesta sessão. E, óbviamente, estas questões que eu coloquei, eu 
que sou representante da população e que possívelmente a população gostaria também 
de ver respondidas, ficamos na perfeita ignorância.”-----------------------------------------------------------
----------- 

5 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS 
PARA O ANO 2007. 
Por solicitação do senhor Presidente da Mesa, o senhor Presidente da Câmara 
referiu que o que está espelhado neste documento, é exactamente o que está 
no Orçamento da Câmara, tratando-se apenas da aprovação formal da 
delegação de competências nas Juntas de Freguesia.---------------------------------- 
Posta à votação, a Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar a 
delegação de competências nas Juntas de Freguesia, em cumprimento do que 
dispõe a alínea s) do nº. 2 do artº. 53º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, 
com a redacção dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro e de acordo com 
a deliberação tomada pelo executivo em sua reunião de 7 de Dezembro de 
2006.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.--------------------  
6 – PROPOSTA Nº. 14/2006 DA CÂMARA MUNICIPAL – 
INSTALAÇÕES DA COOPERATIVA MEAGRI – AQUISIÇÃO 
DE PREDIO URBANO. 
Por solicitação do senhor Presidente da Mesa, o senhor Presidente da Câmara 
informou a Assembleia que este assunto tem a ver com o edifício onde 
actualmente está instalada a Meagri, cujo espaço está previsto vir a fazer parte 
do novo edifício dos Paços do Município e após conversações com a Meagri 
ficou decidido ser constituída uma comissão de avaliação que integrou um 



                                                                                                                              
                                                                                                                                

                                                                                                                               

                                                                                                                          

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                              

 

  

representante da Câmara Municipal, um técnico representante da Meagri e um 
técnico aceite por ambas as partes. Fizeram inicialmente a avaliação do edifício 
da Meagri e também a avaliação de parte de um prédio pertencente à Câmara 
Municipal que, inicialmente, a Meagri tinha interesse em lá se instalar, que é a 
antiga cerâmica Apolo. Foi feita a avaliação destes espaços – prédio urbano da 
Meagri e parte do espaço que interessaria à Meagri, situado nas instalações da 
antiga cerâmica Apolo – e posteriormente a Meagri decidiu instalar-se noutro 
local, aceitando o valor da avaliação com a ressalva desse mesmo valor vir a 
ser actualizado, de acordo com os valores da inflação. Actualizado o valor, a 
proposta foi apresentada à Câmara que a aprovou e está hoje para ser 
apreciada nesta Assembleia e, caso seja aprovada, irá ser remetida ao Tribunal 
de Contas, nos termos da lei. ------------------------------------------------------------------ 
Interveio o senhor António Miguel, da bancada do PSD, para perguntar se esta 
negociação decorreu pacíficamente com os responsáveis pela Meagri, por ter 
lido na comunicação social um pequeno alerta, por parte de um responsável da 
Meagri, de que teria havido alguma precipitação ou alguma obrigação, neste 
abandono das instalações.---------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara respondeu que as negociações com a 
direcção da Meagri decorreram com a maior cortesia, educação e colaboração 
de ambas as partes.------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Pedro Duarte, da bancada do PSD, para perguntar a 
identificação dos peritos que foram nomeados pelas partes, uma vez que não 
consta da documentação enviada.------------------------------------------------------------ 
O senhor Presidente da Câmara informou que o perito da Meagri é o senhor 
eng.º Alcino, da Caixa Geral de Depósitos, o técnico proposto pela Câmara na 
altura, foi o senhor eng.º António Jorge Franco, actualmente Vereador do 
executivo, e aceite por ambas as partes o senhor eng.º João Pires.---------------- 
Interveio de novo o senhor Pedro Duarte para questionar da legalidade da 
aprovação em reunião de Câmara, dado que a proposta da comissão de 
avaliação do prédio, tendo como subjacente a avaliação realizada por um perito 
que constava da própria votação, lhe levanta algumas dúvidas. Assim, 
independentemente do sentido de voto que vá ter ou o sentido final da votação 
da Assembleia que, tendo a concordância maioritáriamente, será enviada para 
o Tribunal de Contas, solicita que seja dado conta deste facto. Chamou ainda a 
atenção para o erro que consta na avaliação que terá sido feita ao artigo 
proposto pela Câmara para posterior venda à Meagri, dado que o acordo actual 
está meramente assente na aquisição por parte da Autarquia. ----------------------- 
O senhor Presidente da Câmara usou da palavra para referir que, 
relativamente à questão colocada, a avaliação foi feita em 2004 e o técnico 
proposto pela Câmara em sua representação, defendeu os interesses da 
Câmara Municipal. O técnico proposto pela Meagri interveio na avaliação e 
defendeu os interesses da Meagri. Quanto ao técnico independente, 
naturalmente que foi o elemento conciliador de ambas as partes. Quanto ao 
facto de dizer que o mesmo técnico participou na votação, aconselha o senhor 
membro da assembleia a apresentar queixa no Tribunal Administrativo, porque 
prestaria uma bom serviço ao concelho, com certeza.----------------------------------- 
O senhor Pedro Duarte interveio de novo para dizer que em seu entender, não 
haveria motivo para o senhor Presidente dar uma resposta desta natureza, 
porque se trata apenas de um pormenor que fácilmente poderá ser dirimido, 
mas não contava com a resposta obtida, apenas achava que era uma questão 



                                                                                                                              
                                                                                                                                

                                                                                                                               

                                                                                                                          

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                              

 

  

de precaução aquando da votação deste processo, no entanto, caso venha a 
verificar que, eventualmente, haja uma situação passível de alguma 
irregularidade, poderá tomar as devidas precauções.------------------------------------ 
Não havendo mais intervenções, o assunto foi posto à votação, verificando-se 
haver 1 (um) voto contra do senhor Pedro Duarte, da bancada do PSD, 1 (uma) 
abstenção do senhor António Mano Soares, da bancada do PSD e 25 (vinte e 
cinco) votos a favor, sendo 17 (dezassete) votos da bancada do P.S., 6 (seis) 
votos da bancada do PSD  e 2 (dois) votos da bancada da CDU.-------------------- 
Assim, por maioria, em cumprimento da alínea i) do nº. 2 do artº. 53º. da Lei nº. 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei nº. 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, a Assembleia Municipal autoriza a Câmara Municipal 
a adquirir o prédio inscrito na matriz predial urbana da freguesia da Mealhada 
sob o artigo nº. 2058 e descrito na Conservatória do Registo Predial da 
Mealhada sob o nº. 01213/160394, composto por armazém com a área coberta 
de 980,00 metros quadrados, propriedade da Cooperativa Meagri, pelo valor de 
448.060,00 € (quatrocentos e quarenta e oito mil e sessenta euros).---------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. ------------------- 
O senhor Pedro Duarte, da bancada do PSD, ditou para a acta a seguinte 
declaração de voto: “votei contra, essencialmente por se tratar de um projecto que me 
parece sem propósito, não a construção em si do novo edifício para o Município, mas 
sim pela sua localização. Pegando nas palavras que foram tecidas há pouco, pelo colega 
José Cadete nesta Assembleia, de facto reina no Município algum desordenamento em 
termos de beleza, de enquadramento, das construções que estão feitas neste Município. 
Tivemos o caso da biblioteca municipal que parece não ter servido de emenda e parece-
me que a Câmara voltará a correr o mesmo erro ao querer implantar o novo espaço da 
Câmara Municipal, no espaço que agora se propõe completar com a aquisição deste 
terreno. Daí, o meu voto contra.”----------------------------------------------------------------------------------------

7 – AD ELO – ALTERAÇÃO DE ESTATUTOS. 
O senhor Presidente da Câmara explicou à Assembleia, por solicitação do 
senhor Presidente da Mesa, que esta alteração dos estatutos, prendem-se com 
a necessidade dos mesmos serem adaptados a alguma legislação que, 
recentemente, foi publicada, e cujos artigos se encontram devidamente 
assinalados na documentação enviada à Assembleia Municipal.--------------------- 
Não havendo intervenções, o senhor Presidente da Mesa passou à votação do 
documento, verificando-se que a proposta da Câmara Municipal, de alteração 
de alguns artigos dos Estatutos da AD ELO – Associação de Desenvolvimento 
Local da Bairrada e Mondego foi aprovada, por unanimidade.------------------------ 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.-------------------- 
8 – PLATAFORMA EMPRESARIAL E LOGÍSTICA 
POLINUCLEADA – APROVAÇÃO DE ESTATUTOS.  
Por solicitação do senhor Presidente da Mesa, o senhor Presidente da Câmara 
passou a dar conhecimento à Assembleia de que, como é do conhecimento de 
todos, o Município da Mealhada está integrado juntamente com outros 
Municípios na Plataforma Polinucleada, que abrange uma vasta área que 
começa na Figueira da Foz e abrange inclusivamente Municípios a Sul, como é 
o caso de Leiria e depois todo o núcleo que gira à volta de Coimbra. Neste 
momento é necessário constituir o chamado Agrupamento Complementar de 
Empresas e foi decidido que em todos os Municípios fosse apresentado às 
Câmaras Municipais o texto elaborado por técnicos na área do direito e da 
economia, precisamente para dar dinâmica à própria Plataforma, que é 



                                                                                                                              
                                                                                                                                

                                                                                                                               

                                                                                                                          

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                              

 

  

vulgarmente conhecida por uma Plataforma que tem a ver também com o porto 
da Figueira da Foz, no qual estão incluídos também diversos núcleos, entre 
eles o núcleo da Mealhada, que tem, a ver com a Plataforma Rodo-Ferroviária 
da Pampilhosa, com as chamadas zonas industriais do concelho, engloba 
também algumas áreas localizadas no concelho de Cantanhede, Montemor, 
Coimbra, e que vai consolidar uma estratégia de desenvolvimento que tem a 
ver com toda a região em que o município da Mealhada está inserido. Daí a 
constituição deste Agrupamento que se pretende que seja uma realidade.-------- 
Não havendo intervenções sobre este ponto, o senhor Presidente da Mesa 
passou à votação do mesmo, verificando-se que, por maioria, com 1 (uma) 
abstenção, a Assembleia Municipal deliberou, nos termos da alínea m) do nº. 2 
do artº. 53º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei 
nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, APROVAR a operacionalização da Plataforma 
Empresarial e Logística Polinucleada e o Projecto de Estatutos do 
Agrupamento de Municípios, na base de equivalência a um ACE (Agrupamento 
Complementar de Empresas), de acordo com a proposta da Câmara 
Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------
Pelo senhor António Mano Soares, da bancada do PSD foi, de seguida, 
apresentada a seguinte declaração de voto, por escrito, que entregou à Mesa, 
a fim de ser transcrita na acta: “Mealhada, 21 de Dezembro de 2006 - Exmo. Senhor 
Presidente da Assembleia Municipal Dr. Rui Leal Marqueiro – comunico a V. Exª. que 
não participei na discussão deste ponto 8 da Ordem de Trabalhos (Plataforma 
Empresarial e Logística Polinucleada), e me abstive na votação final, pelo seguinte 
motivo: 1 – Sou proprietário de uma pequena parcela de terreno de 829 m2, que, de 
acordo com o PDM, está localizado em zona industrial urbana. 2 – Uma vez que integra 
a área prevista para a implantação da chamada “Plataforma Rodo – Ferroviária da 
Pampilhosa”, a Câmara Municipal da Mealhada (CMM) revelou interesse na sua 
aquisição, apresentando uma proposta, elaborada com base numa avaliação técnica. 3 – 
Apresentei uma contra-proposta, baseando-me igualmente numa avaliação elaborada por  
técnico credenciado. 4 – Quando, de boa fé, esperava que, como acontece em todas as 
permutas, se seguisse uma fase de negociação tendo em vista um eventual acordo, sou 
surpreendido com uma comunicação intempestiva da CMM, informando que ia dar 
início a um processo de expropriação litigiosa. 5 – Não é aceitável que a CMM não 
esboce sequer uma tentativa de esboço negocial. Não é aceitável que a CMM trate desta 
forma os seus munícipes. Confiará cegamente na avaliação técnica que solicitou. 
Acontece, no entanto, que o autor daquela avaliação não é Deus e por consequência não 
é infalível, pelo que seria razoável iniciar uma negociação, tendo em conta a 
argumentação apresentada pelas duas partes. Por estas e por outras razões, entendo que 
este processo começa mal. E porque este entendimento decorre dos factos acima 
referidos, entendi que não devia participar na discussão, porque não quis que o debate 
fosse eventualmente contaminado ou condicionado por factores de ordem pessoal. Por 
uma questão ética e para não condicionar ou influenciar a discussão deste ponto, 
apresento à Assembleia esta justificação apenas no final da discussão e da respectiva 
votação. Com os meus respeitosos cumprimentos a) António Mano Soares”.-------------------- 

9 – PROCº. Nº. 32/2006/2528-AMÂNDIO LOPES REIS DE 
MELO-CONSTRUÇÃO DE LAR DA 3ª.IDADE-DECLARAÇÃO 
DE INTERESSE MUNICIPAL. 
O senhor Presidente da Mesa deu a palavra ao senhor Presidente da Câmara 
para dar a explicação deste assunto à Assembleia, tendo o senhor Presidente 
delegado tal explicação ao senhor Vereador José Calhoa, que começou por 



                                                                                                                              
                                                                                                                                

                                                                                                                               

                                                                                                                          

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                              

 

  

referir que este processo tem a ver com um pedido feito em tempos na DGU 
pelo senhor Amândio Lopes, para a construção de um empreendimento num 
terreno do qual é proprietário, com 23 000 metros quadrados e que está 
classificado no PDM como de espaço agrícola. A terminologia que o requerente 
utilizou na memória descritiva do processo, devidamente informado pela 
senhora Chefe da Divisão de Gestão Urbanística, e teve o cuidado de compor 
um resumo na informação que fez para análise na Câmara, era motel, lar de 3ª. 
Idade, hotel-lar.  Em reunião de Câmara foi decidido pedir esclarecimentos 
adicionais ao proprietário e este posteriormente veio clarificar, dizendo que 
efectivamente o que pretendia construir era um Lar de 3ª. Idade. Em face do 
exposto e da classificação que existe no PDM com espaço agrícola, a 
construção desta infraestrutura foi entendida pela Câmara como um 
equipamento. O passo seguinte e para que possa ser dada continuidade a todo 
este processo, é a necessidade desta Assembleia, se assim o entender, devido 
ao local e à classificação do PDM, declare este equipamento como sendo de 
interesse municipal.------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor José Cadete, da bancada da CDU, interveio para solicitar alguns 
esclarecimentos, nomeadamente quanto à configuração do edifício a construir, 
mesmo após o senhor Amândio Lopes ter alterado a nomenclatura, achando 
que se mantém o motel e tudo o que lá tinha descrito. Considerar de utilidade 
pública, uma vez que vai ser implantado numa zona considerada protegida, 
não lhe parece muito apropriado porque, no fundo, é um negócio que o 
requerente pretende instalar, porque não vai querer perder dinheiro. Continuou 
dizendo que até vota a favor se o executivo lhe garantir que, tendo ele próprio 
um terreno em área protegida e se quiser lá montar um negócio, poderá fazê-
lo, até porque é de interesse público, porque vai criar postos de trabalho. 
Assim, não lhe parece muito correcto o que o requerente pretende, porque é 
um negócio, mesmo vindo a criar postos de trabalho.----------------------------------- 
O senhor Vereador José Calhoa, devidamente autorizado, informou que o 
terreno em questão não está em área protegida pela RAN ou REN, apenas 
está classificado como espaço agrícola.----------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Pedro Duarte, da bancada do PSD, questionando se o 
processo que diz respeito a este pedido foi apresentado nos serviços em 2004, 
porque a referência ao processo, na minuta da deliberação é daquele ano, bem 
como a documentação que foi distribuída, e assim pretende saber qual a data 
em que foi solicitada uma resposta da Câmara a este pedido, porque em 
processos administrativos, quando é utilizado determinado ano, é este ano que 
corresponde à entrada do processo nos serviços.---------------------------------------- 
O senhor Vereador José Calhoa, informou que o esclarecimento solicitado foi 
entregue pelo requerente em 2006, embora o processo tenha uma numeração 
interna da D.G.U. onde consta o número 2004.------------------------------------------- 
O senhor Pedro Duarte continuou a sua intervenção dizendo que, o que lhe 
parece que cabe ao executivo esclarecer esta Assembleia, é quanto às 
consequências a nível financeiro, legislativo e do urbanismo, que tem a 
atribuição ou não, de interesse municipal a este projecto e não a denominação 
de estabelecimento hoteleiro como vem no parecer técnico que acompanha a 
minuta distribuída. --------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Vereador José Calhoa referiu que também o executivo teve dúvidas 
quanto ao tipo de empreendimento pretendido e, por isso, foi solicitado o 
esclarecimento, no qual o requerente refere que se trata de um Lar para a 3ª. 



                                                                                                                              
                                                                                                                                

                                                                                                                               

                                                                                                                          

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                              

 

  

Idade. Caso não venha a verificar-se que não se trata de um empreendimento 
deste tipo, não terá continuidade. Ou é um Lar ou não é. Se não for 
reconhecido o interesse municipal de instalar este equipamento no espaço 
agrícola, o processo termina aqui. O reconhecimento e aprovação da 
declaração de utilidade pública, por parte da Assembleia é só para a instalação 
de um Lar e é só para isso que funciona.---------------------------------------------------- 
Interveio o senhor António Mano Soares, da bancada do PSD, para colocar a 
questão de ser levantado um precedente para futuros pedidos e para o facto 
de, ao fim de alguns anos, o Lar não dar o resultado esperado e vir a ser 
desactivado e depois ser readaptado a outra finalidade mais rentável.------------- 
Interveio a senhora Arminda Martins, da bancada do PS, para colocar uma 
dúvida quanto aos índices de ocupação e quanto à classificação e justificação 
dada para um equipamento de utilização colectiva, referindo que, quanto aos 
índices de ocupação é diferente ser um equipamento de utilização colectiva ou 
ser um estabelecimento hoteleiro. O PDM para um e para outro, tem índices de 
ocupação de solo diferentes, pelo que entende que coube ao promotor analisar 
o processo e ver qual mais lhe convinha, sendo esta uma questão a analisar 
posteriormente. Quanto ao facto de se considerar uma instalação hoteleira ou 
um equipamento, o proprietário veio informar que seria um Lar e coube à 
Câmara verificar se este Lar seria um equipamento. Disse ter algumas dúvidas 
relativamente à interpretação da definição de equipamento e, por 
consequência, com a classificação que é pretendida. ----------------------------------- 
O senhor Vereador José Calhoa usou da palavra para referir que, no seu 
entender, a Assembleia Municipal deverá analisar no futuro, caso a caso, os 
pedidos que vierem a ser solicitados e isso é uma competência da Assembleia 
Municipal que se deverá pronunciar como melhor entender. Quanto ao 
presente pedido, efectivamente trata-se de um pedido para a construção de um 
Lar, pelo que, neste caso, a construção de uma unidade hoteleira está fora de 
causa, conforme a exposição escrita do promotor do empreendimento.------------ 
Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia submeteu 
o assunto à votação, verificando-se haver 2 (dois) votos contra da bancada da 
CDU, 5 (cinco) abstenções da bancada do PSD e 1 (uma) abstenção da 
bancada do PS, pelo que a Assembleia deliberou, por maioria, ao abrigo do 
disposto no artº. 53º. Nº. 1, alínea q) da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, reconhecer de 
interesse municipal o empreendimento destinado a “LAR DE 3ª. IDADE”, 
requerido pelo senho Amândio Lopes Reis de Melo.------------------------------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.-------------------- 
10 – EXTENSÃO DE SAÚDE DE BARCOUÇO – 
CONHECIMENTO DE MOÇÃO DA ASSEMBLEIA DE 
FREGUESIA DE BARCOUÇO. 
O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento da Moção 
aprovada pela Assembleia de Freguesia de Barcouço em 13 de Outubro de 
2006 e remetida pela Junta de Freguesia, para conhecimento deste órgão 
deliberativo, respeitante ao pedido feito ao Governo e particularmente ao 
Ministério da Saúde, do efectivo financiamento para a construção das 
instalações para a Extensão de Saúde de Barcouço.------------------------------------ 
11 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 
PORTUGUESES-CONHECIMENTO DA CIRCULAR Nº. 



                                                                                                                              
                                                                                                                                

                                                                                                                               

                                                                                                                          

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                              

 

  

164/06REDESDEGÁS/EMPRESACONCESSIONÁRIA/TAXA 
POR OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL – 
ACÓRDÃO DO S.T.A. 
O senhor Presidente da Assembleia deu conhecimento da Circular nº. 
164/2006-TC, da A.N.M.P. que remeteu o Acórdão da 2ª. Secção do Supremo 
Tribunal Administrativo, proferido no processo 0648/06.-------------------------------- 
12 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 
PORTUGUESES-CONHECIMENTO DA CIRCULAR Nº. 
169/2006 – ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA 2007. 
O senhor Presidente da Assembleia deu conhecimento da circular nº. 169/2006 
da A.N.M.P. relativa à inscrição de receitas provenientes do Orçamento de 
Estado, no Orçamento Municipal para 2007.----------------------------------------------- 
13 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 
PORTUGUESES-CONHECIMENTO DA CIRCULAR Nº. 
168/2006 – FINANÇAS LOCAIS EM 2007. 
O senhor Presidente da Assembleia deu conhecimento da circular nº. 168/2006 
da A.N.M.P. sobre a situação das Finanças Locais em 2007, face à evolução 
das Propostas de Lei de Finanças Locais e do Orçamento de Estado para 
2007.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14 – PSD DO CONCELHO DE MEALHADA – PROPOSTA 
RELATIVA ÀM CRIAÇÃO DE SECÇÃO NO BOLETIM 
MUNICIPAL SOBRE ACTIVIDADE DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL DE MEALHADA. 
O senhor Presidente da Assembleia deu conhecimento da seguinte Proposta 
apresentada pelo Grupo de Deputados do PSD nesta Assembleia Municipal e 
que foi oportunamente distribuída a todos os membros: “ PROPOSTA – Criar 
secção no Boletim Municipal de Mealhada sobre cada sessão/actividade da Assembleia 
Municipal de Mealhada – Considerando que: - A Assembleia Municipal de Mealhada é 
um órgão deliberativo, encontrando-se no topo da hierarquia autárquica municipal, que 
por si só deve encher de responsabilidade (e de orgulho) todos os seus membros. Assim 
como os munícipes que os elegeram e neles confiaram e esperam o máximo de empenho 
e dedicação no encontrar de soluções para a melhoria das suas condições de vida. – Não 
obstante, consideramos que este órgão é por muitos visto como o parente pobre do 
executivo da Câmara Municipal, sendo muitas vezes percepcionado como um “local” 
onde quase nada de interesse se passa e/ou o que nas reuniões se discute e decide pouca 
relevância tem para os destinos do Concelho. – Neste contexto e com o objectivo de 
divulgar por todo o concelho de uma forma mais apelativa a Vida da Assembleia 
Municipal de Mealhada (podendo tornar-se num convite à leitura das actas), de 
aproximar os munícipes da mesma e, quem sabe, de os motivar a assistir/participar nas 
várias sessões, vimos por este meio propor: Assim os elementos abaixo assinados 
propõem: Que a Assembleia Municipal apresente à direcção do Boletim Municipal de 
Mealhada uma proposta de inclusão, no mesmo, de uma secção da ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL (ex.: 1 página), onde de uma forma jornalística seja resumida cada 
sessão/actividade da Assembleia Municipal de Mealhada ocorrida no período temporal 
correspondente ao Boletim. Pressupostos da secçãoPressupostos da secçãoPressupostos da secçãoPressupostos da secção: - Linguagem inteligível, isenta e 
simples/sintética; - Apresentação gráfica atractiva; - Responsabilidade editorial no Boletim 
Municipal de Mealhada. Sugestão Sugestão Sugestão Sugestão dos conteúdos a tratar na secçãodos conteúdos a tratar na secçãodos conteúdos a tratar na secçãodos conteúdos a tratar na secção: - Data e hora da 
sessão/actividade; - Local onde ocorreu a sessão/actividade; - Intervenientes no período 



                                                                                                                              
                                                                                                                                

                                                                                                                               

                                                                                                                          

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

                                                                                                                                                                                            

   

  

                                                                                                                              

 

  

antes da ordem do dia; Apresentação de documentos a votação fora do ordem de 
trabalhos e respectivo resultado; - Apresentação da ordem de trabalhos; Referência aos 
resultados da votação se for caso disso. Mealhada, 07 de Dezembro de 2006. P’los 
elementos do PSD a) Luís Miguel Brandão.”---------------------------------------------------------------------- 
Colocada à votação, esta Proposta foi aprovada por unanimidade e em minuta, 
para efeitos imediatos.---------------------------------------------------------------------------- 
Terminada a Ordem de trabalhos e por se tratar de uma sessão ordinária, o 
senhor Presidente da Mesa perguntou se havia na sala alguém interessado em 
usar da palavra sobre os pontos analisados.----------------------------------------------- 
Solicitou o uso da palavra, o senhor Jorge Carvalho, do Luso, para felicitar o 
executivo pelo orçamento de rigor que hoje foi apresentado.-------------------------- 
E, não havendo mais assunto algum a tratar, foi encerrada a sessão, da qual 
se lavrou a presente acta, que vai ser assinada por mim,                                                                     
Maria Fernanda da Silva Santos Graça, Técnica Superior de 1ª Classe, 
nomeada por despacho de 28/10/2005, do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, para apoio administrativo à Assembleia Municipal, e pelo Senhor 
Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, em conformidade com o 
disposto no n.º 2 do art.º 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. -------------- 
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