
                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                  

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                               

                                                                                                                          

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

 
--------------------------------------ACTA Nº. 1----------------------------------------- 
SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2007: Aos dezasseis 
dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e sete, reuniu pelas vinte e uma 
horas e trinta minutos, em sessão ordinária, no Salão Nobre dos Paços do 
Município da 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 2.º Secretário Senhor Manuel Paredes 
Ferreira, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------- 
1) Votação da acta da sessão ordinária realizada em 21 de Dezembro 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) Taxa Municipal – Certificados de Registo de Cidadãos da União Europeia;----  
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 Teodomiro António 
Seabra Pereira que foi substituído pelo senhor Carlos Alberto Seabra 
Rodrigues e o senhor Luís Filipe Tovim Ferreira que foi substituído pelo senhor 
Carlos Alberto Esteves Rodrigues. Faltou ainda com justificação o senhor 
António Miguel de Miranda Ferreira. --------------------------------------------------------- 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA. 
O Senhor Presidente da Mesa deu por iniciada a sessão, começando por referir 
que pretende introduzir desde já um assunto, que embora não sendo para si 
um assunto grato, deseja ser ele próprio a fazê-lo, passando a ler a seguinte 
intervenção: “ Faleceu o Senhor Padre Abílio.  A notícia surgiu brutal. As 
interrogações do costume. Onde foi? De que foi? Andava doente? Todas as 
interrogações acabam por deixar de ter sentido, quando meditamos cinco 
segundos após a notícia. Chegou ao fim a caminhada dum ser humano. É a 
inelutável verdade, sempre temida, mas sempre presente desde que 
nascemos. Se nos lembrássemos mais vezes ao longo da vida, dessa 
realidade, da nossa finitude, da verdadeira insignificância que somos, talvez a 
vida fosse mais fácil, com menos inveja, menos violência, menos materialismo. 
Do Padre Abílio, homem com quem algumas vezes discuti, com o qual mantive 
por vezes relações tensas, sempre admirei o seu desapego material, a sua 
“negação” de vender serviços religiosos. Ganhava a sua vida honradamente 
como professor e assim dava uma grande lição àqueles que por vezes fazem 
do exercício do Munes Sacerdotal um “negócio”. Professor conceituado e 
respeitado, pároco do seu tempo. Interventor, polémico até, infatigável 
trabalhador pelas causas em que acreditava, o Padre Abílio sempre teve de 
mim o apreço do que nele mais apreciava, e a crítica do que parecia ser 
exagerado. Não há homens perfeitos e o Senhor Padre Abílio também não o 
era, e por isso sendo de dimensão humana mais se agiganta aos meus olhos 
que aprecio a dimensão humana e descreio dos “deuses” , sobretudo quando 
são de pés de barro. Outros com mais propriedade e conhecimento falaram 
sobre o homem, eu limito-me a aqui propor à Assembleia Municipal que 
recomende à Câmara Municipal que estude a melhor forma de perpetuar a 
memória do Senhor Padre Abílio Simões. O Grupo do Partido Socialista”.-------- 



                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                  

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                               

                                                                                                                          

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal propôs ainda que aqui seja 
aprovado um voto de condolências e que a memória do senhor padre Abílio 
seja perpetuada de uma maneira sentida, sem polémica, confiando que todos 
serão capazes de encontrar uma forma de perpetuar a sua memória, honrada, 
solene e sentida. Por isso deixa esta proposta: “de que seja encarregada a 
Câmara Municipal, que é o órgão executivo deste Município de encontrar um 
bom caminho, uma boa solução para perpetuar a memória do senhor Padre 
Abílio, porque mais de 30 anos de serviço ao Município merecem o nosso 
reconhecimento e a nossa sentida homenagem.” disse.--------------------------------    
O senhor José Rosa, propôs também que seja perpetuada a memória da 
senhora Dona Vera Melo, que foi a primeira mulher eleita Presidente de Junta 
de Freguesia, na Vacariça em 1976, e uma pessoa de grandes valores, ao 
mesmo tempo que propõe também que seja aprovado um voto de condolências 
pelo seu falecimento. ----------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Pedro Costa para referir que o Grupo do PSD nesta 
Assembleia tinha duas propostas a apresentar com votos de pesar pelo 
falecimento do senhor Padre Abílio e da Srª. Dona Vera Melo, no entanto, 
acham já não haver necessidade de ler o que diz respeito ao senhor Padre 
Abílio, porque o que o senhor Presidente da Assembleia disse é suficiente. 
Quanto ao outro em relação à senhora Dona Vera, entendem que deve ser lido 
porque, além de tudo o que se possa dizer sobre esta senhora, ela era militante 
do PSD e, como tal, devem-lhe essa homenagem. Assim passou a ler a 
seguinte intervenção: “Os Membros da Assembleia Municipal eleitos pelo PSD, 
vêm por este meio manifestar total solidariedade para com a família e amigos 
da Senhora Professora Vera Melo e propor um voto de pesar – VOTO DE 
PESAR – Ao termos conhecimento da morte inesperada e súbita da Senhora 
Professora Vera Melo, os Membros da Assembleia Municipal vêm por este 
meio demonstrar o mais profundo pesar pelo seu desaparecimento. A Senhora 
Professora Vera Melo deixa em cada um de nós uma marca. Quem teve a 
felicidade de conviver de perto com esta ilustre Senhora sabe que conheceu 
uma pessoa de grande elevação moral, com grande firmeza de convicções, 
lutadora pelas grandes causas sociais, religiosas e também políticas. Sendo 
natural de Águeda e residente no concelho da Mealhada, freguesia da 
Vacariça, tendo sido casada com o amigo e Professor Alberto Lopes de Melo, 
também já falecido, de quem também guardamos muitas saudades, dedicou-se 
durante a sua vida ao concelho da Mealhada com toda a sua alma e coração. 
Tendo sido a primeira mulher a ser eleita em 1976 Presidente de Junta da 
Vacariça pelo PSD, cargo que desempenhou com grande brio e dedicação, foi 
também um exemplo de abnegação e altruísmo. Por não a termos conhecido 
de outra forma que não fosse a de se encontrar sempre disponível para o 
concelho e para a sua população não podíamos deixar de manifestar aqui 
perante o órgão máximo de representação autárquica o nosso pesar pelo seu 
inesperado falecimento. Com amizade e saudade. P’los Deputados Municipais 
a) Pedro Costa – Mealhada, 16 de Fevereiro de 2007.”--------------------------------- 
A Assembleia Municipal, por unanimidade, aprovou os Votos de Pesar pelo 
falecimento do senhor Padre Abílio Duarte Simões e pelo senhora Dona Vera 
Melo, bem como a recomendação à Câmara Municipal para que estude a 
melhor forma de perpetuar a memória destas duas figuras a quem o Município 
da Mealhada se deve mostrar reconhecido.------------------------------------------------ 



                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                  

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                               

                                                                                                                          

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

De seguida interveio a senhora D. Lurdes Bastos para ler a seguinte 
intervenção escrita: “Filosofar é questionar o que nos rodeia e perturba; é olhar 
para o alto, para fora e além de nós, à procura de uma referência e de um 
ponto de apoio que permitam sobrepujar a realidade. Estamos assim a fazer 
uso da razão para nos pensarmos a nós mesmos e ao mundo em que vivemos 
com as suas crenças, tradições, costumes e mitos. O executivo da Câmara 
Municipal da Mealhada tem defendido o nosso município com dignidade e 
competência, acima de quaisquer compadrios, com inteligência acima da 
estupidez, com seriedade, acima da demagogia, com lucidez e com a 
convicção de que nada verdadeiramente duradouro se constrói na mentira. 
Ninguém compete, sobe e tem sucesso sózinho; precisamos sempre uns dos 
outros, como parceiros e oponentes, em gestos e atitudes cúmplices e 
comungantes. Na política como na vida o nosso comportamento deve ser 
assim porque a nossa distância até ao outro não pode ser maior do que a 
maratona. Vivemos bem no nosso município porque, ao longo dos anos, as 
maiorias socialistas que têm comandado os destinos do nosso concelho têm 
cumprido os seus desígnios sufragados pelas maiorias obtidas nas urnas, 
cumprindo, assim, o desiderato dos nossos cidadãos. Pitágoras não tinha 
dúvida alguma de que os melhores são os que vêm à vida para reparar nos 
outros, para se preocupares com eles, para se lembrarem deles, para serem 
solidários e definiu a vida como uma feira. E nesta feira da vida no nosso 
município uns vêm a ela para vender, para contemplar e observar quem e 
aquilo que se compra e vende. Porém, esquecem-se de reflectir e apreciar, não 
sabem filosofar sobre a vida, sobre o comportamento humano e sobre as 
regras que a ela presidem. A demagogia e acção trauliteira sobrepõe-se à 
razão e ignora-se constantemente o que de grande, belo e bom se tem feito no 
nosso  concelho. É a vida que levam! É serem o que são e não serem as 
pessoas e os autarcas que deveriam ser. Para nós, Socialistas, falar é olhar e 
resistir, porque temos a voz da razão que não é baixa, porque não descansa 
enquanto não tiver audiência bastante. Exorcizámos os fantasmas na praça 
pública e fruímos a paz de espírito com a devida sustentabilidade psíquica e a 
força anímica necessária para afrontarmos com serenidade e galhardia as 
ocorrências frustradas e as consabidas críticas que nos são dirigidas. 
Lancemos um olhar para o futuro de uma terra que me viu nascer. Falo-vos do 
meu LUSO/BUÇACO o paraíso deste concelho e de súpito, pela minha 
memória ocorre o imensurável trabalho desta gente que faz. Trabalho 
imareável ao longo de vários anos que nos enche de orgulho e que só os 
profetas e escapistas da desgraça não sabem atribuir o mérito a quem 
verdadeiramente o tem. Falo-vos da Mata do Buçaco, cujas obras entram na 
sua primeira fase de execução no próximo mês de Agosto. Uns prometeram, 
outros cumpriram! Falo-vos do processo que está a ser desenvolvido numa 
parceria da Câmara Municipal de Mealhada com a Universidade de Coimbra e 
a Sociedade da Água de Luso, S.A., cujo primeiro protocolo já foi assinado com 
a Universidade de Coimbra, na passada quarta-feira, num projecto que está a 
ser desenvolvido e que foi encomendado pela Câmara Municipal da Mealhada 
a um gabinete da especialidade e que pretende criar um modelo de 
desenvolvimento de um pólo de serviços avançados de saúde no Luso. Falo-
vos da reconversão da Avenida Emídio Navarro e da construção de um parque 
de estacionamento cujos terrenos já estão a ser adquiridos pela Câmara 
Municipal. A tudo isto não podemos ser alheios e discricionários na avaliação 



                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                  

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                               

                                                                                                                          

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

do trabalho do executivo camarário, antes porém, é nosso dever sublinhar a 
competência e o rigor destes grandes autarcas cuja credibilidade e 
competência é notória e só a distanásia de alguns o não sabe reconhecer 
devido à ausência de uma clara orientação filosófica da vida, onde, em lugar 
desta, crescem o improviso e o deserto de causas, ideais e valores. CARPE 
DIEM! a) Maria de Lurdes de Jesus Cardoso Bastos – Assembleia Municipal da 
Mealhada. Mealhada, 16 de Fevereiro de 2007.”------------------------------------------ 
Interveio o senhor Júlio Penetra, para apresentar a seguinte intervenção: 
“Protocolo: Projecto “LusoInova – Pólo de Saúde, Beleza e Bem Estar” – No 
passado dia 14, teve lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal da Mealhada, 
a cerimónia de assinatura de um protocolo de colaboração celebrado entre o 
Sr. Reitor da Universidade de Coimbra e o Sr. Presidente da Câmara da 
Mealhada. Tendo em conta o âmbito e o projecto deste protocolo, dirigido ao 
desenvolvimento e investigação de novos produtos e serviços, ligados à saúde, 
beleza e ao bem-estar, com base no aproveitamento e exploração do enorme 
potencial concentrado no conjunto ambiental e hidrológico do Luso e do 
Buçaco, bem se pode considerar que poderemos ter testemunhado, nessa 
tarde de Fevereiro, o arranque para um novo ciclo de modernidade para a 
região. Cento e cinquenta anos depois de Costa Simões e cem anos depois de 
Emídio Navarro, cada um à sua maneira, eis que estas riquezas naturais do 
concelho, voltam a atrair sobre si a atenção daqueles que, com o seu 
conhecimento científico e capacidade de investigação como é o caso da UC, e 
daqueles que detêm a enorme responsabilidade de garantir o melhor 
aproveitamento e gestão adequada destes recursos locais, como é o caso da 
C.M. A bancada do Partido Socialista, a população do concelho e 
particularmente os Lusenses, só podem estar esperançados e entusiasmados 
com esta iniciativa, que abre uma enorme janela de esperança num futuro 
melhor para a região. Não é o momento de olhar para o tempo perdido, para o 
desperdício e a incúria que marcam a actualidade de bens tão preciosos e ao 
mesmo tempo tão desprezados. Através deste princípio de colaboração com 
tão prestigiada instituição académica e científica, e do envolvimento 
institucional da Sociedade da Água de Luso como parceiro estratégico, a 
Câmara Municipal da Mealhada, terá dado um importante passo naquilo a que 
se vem chamando com nostalgia e algum cepticismo a “Revitalização das 
Termas de Luso”. De agente meramente mobilizador e persuasor da vontade e 
iniciativa de terceiros, a Câmara assume-se com este projecto, como rebocador 
da recuperação de tão precioso património. Só podemos aplaudir e desejar que 
a parceria seja profícua, vindo a gerar os resultados que todos esperam. 
Esperamos igualmente que os catorze meses contratualizados para a 
cooperação com a UC, eventualmente curtos para a complexidade e dimensão 
da tarefa, não seja, porém, demasiado longos para a urgência no 
aproveitamento dos apoios financeiros que serão necessários à sua 
concretização. Todos temos presente que os apoios comunitários no âmbito do 
novo Quadro de Referência Estratégica Nacional, acolhem com preferência 
projectos que incorporem fortes componentes de inovação, e têm um período 
de utilização, entre 2007 e 2013. O PO Centro (Programa Operacional para a 
região centro), a co-financiar pela União Europeia no âmbito do QREN 
privilegia intervenções na área do património natural e paisagístico, e dirigido 
às riquezas em águas minerais naturais e de nascente e de recursos termais, 
sabendo-se que a região centro apresenta um património invejável e muito 



                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                  

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                               

                                                                                                                          

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

competitivo, detendo 19 estâncias termais, embora com apenas 8 em 
funcionamento, grupo em que se integra o Luso. O arranque do Projecto “Luso 
Inova – Pólo de Saúde, Beleza e Bem-Estar” assegurado neste protocolo com 
a UC; o anúncio do início de uma profunda intervenção na Mata Nacional do 
Buçaco; e a promessa em aberto por parte do Concessionário das Termas de 
Luso, da elaboração de um projecto de remodelação das suas instalações e do 
seu modelo de exploração, - são bons prenúncios sobre os quais pode 
assentar todo o desenvolvimento de uma actividade turística sustentada, com 
grande impacto económico e social no concelho. Convenhamos, que para uma 
Câmara insistentemente acusada de falta de estratégia, estes últimos 
desenvolvimentos, dirigidos a uma área também ela eminentemente 
estratégica para o crescimento do concelho, o Turismo, desmentem 
categoricamente essas tentativas desesperadas de retirar valor, orientação e 
coerência à gestão da Câmara. PS – AM de 16 de Fevereiro de 2007 a) Júlio 
Penetra.”---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra o senhor Carlos Alberto Esteves Rodrigues, para solicitar 
alguns esclarecimentos respeitantes a assuntos da freguesia do Luso, 
nomeadamente do Salgueiral, às quais o senhor Presidente da Câmara deu as  
explicações necessárias.------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Luís Brandão questionou o senhor Presidente da Câmara, pelo facto 
de ainda nada ter sido feito, desde há nove meses, com respeito à proposta 
que apresentou sobre a criação do conselho municipal da juventude.-------------- 
Foram colocadas questões pelos membros da Assembleia quanto à colocação 
das lombas em diversos locais do concelho que, por serem muito elevadas, já 
originaram algumas avarias em viaturas. --------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara informou que as lombas estão construídas de 
acordo com as normas, tendo ainda informação de que há várias pessoas a 
solicitarem a colocação de mais lombas noutros arruamentos.----------------------- 
Os senhores Presidentes das Juntas de Freguesia de Mealhada, Casal Comba 
e Pampilhosa, reforçaram esta informação do senhor Presidente da Câmara, 
tendo informado que têm ofícios e pedidos verbais para que tal seja feito nas 
suas freguesias porque, nomeadamente dentro das localidades, há 
arruamentos onde as viaturas atingem grande velocidade, o que põe em perigo 
a vida dos peões.---------------------------------------------------------------------------------- 
 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 DA ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 21 DE 
DEZEMBRO DE 2006. 
O senhor Presidente da Mesa colocou à votação a acta da sessão ordinária de 
21 de Dezembro de 2006, que foi aprovada, por maioria, com 5 abstenções.-- 
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 21 de 
Dezembro de 2006: -------------------------------------------------------------------------------        

OBRAS EM FASE DE CONCURSO 
- Recuperação do Edifício da Antiga Carpintaria da Câmara;--------------------------
- Sinalização Semafórica – EN1/IC2 (Carqueijo);------------------------------------------
Arruamento Sernadelo – Estrada de Grada/Anadia;--------------------------------------



                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                  

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                               

                                                                                                                          

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 

                                                                                                                              

 

            

 

Recuperação de pavimentos e sinalização horizontal (exEN336     
Pampilhosa/Carqueijo); 

OBRAS EM FASE DE ADJUDICAÇÃO/CONSIGNAÇÃO 
- Reabilitação da Estrada Municipal Ventosa do Bairro – Peneireiro;---------------- 
- Arranjo da Zona Envolvente à Zona Desportiva da Mealhada;---------------------- 
- Rede de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais de Carvalheiras e 
Louredo;----------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                              

OBRAS EM CURSO 
- Remodelação do Antigo Edifício da Câmara Municipal (ex-Delegação Escolar);---
- Passagem Superior à Linha da Beira Alta (Ramal da Figueira da Foz) na Silvã. 
- 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:---------------------------------------------- 
- 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, 08 de Fevereiro de 2007. --------------------------------------------------------
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. -------------------------- 
3 – TAXA MUNICIPAL – CERTIFICADOS DE REGISTO DE 
CIDADÃOS DA UNIÃO EUROPEIA.  
A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar as taxas respeitantes ao 
Certificado de Registo de Cidadãos da União Europeia, de acordo com os 
valores fixados na Proposta da Câmara Municipal, aprovada em reunião de 8 
de Fevereiro de 2007, em cumprimento do que dispõe a alínea e) do nº. 2 do 
artº. 53º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com a alteração introduzida 
pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi aprovada 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 algum ponto da Ordem de Trabalhos.-------------------------- 
Solicitou o uso da palavra o senhor Jorge Carvalho, do Luso, para felicitar o 
executivo pela assinatura do protocolo de colaboração celebrado com a 
Universidade de Coimbra, respeitante ao Projecto “LusoInova – Pólo de Saúde, 
Beleza e Bem-Estar.------------------------------------------------------------------------------ 
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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