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--------------------------------------ACTA Nº. 2----------------------------------------- 
SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2007: Aos vinte e sete dias do 
mês de Abril 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 16 de Fevereiro de 2007-; 
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) Viveiros Florestais da Mealhada – Reconversão/Parque Urbano – Permuta – 
Aprovação;------------------------------------------------------------------------------------------- 
4) Inventário de todos os Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais e 
Documentos de Prestação de Contas do Exercício de 2006 – Aprovação;-------- 
5) Aplicação do Resultado Líquido do Exercício Apurado em 2006 – Proposta;-- 
6) 1ª. Revisão ao Orçamento de 2007 – Aprovação;------------------------------------- 
7) Delegação de Competências nas Freguesias para 2007 – Aprovação;---------- 
8) Adesão à Associação Coimbra Região Digital – Proposta;-------------------------- 
9) Associação de Municípios Portugueses do Vinho – Proposta de Adesão e 
Reapreciação de Estatutos;--------------------------------------------------------------------- 
10) Informação à Assembleia Municipal – Resultados das Associações de 
Municípios em que o Município participa, referentes ao ano de 2005;---------------  
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, tendo sido chamado em sua substituição o senhor Carlos 
Alberto Seabra Rodrigues, que faltou sem apresentar justificação, o senhor 
Tony Daniel de Almeida Luís, que foi substituído pelo senhor Carlos Alberto 
Esteves Rodrigues, o senhor Pedro Miguel Curralo de Paiva, tendo sido 
chamado em sua substituição o senhor Pedro Miguel Duarte Gomes Semedo, 
que faltou sem apresentar justificação. O senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Barcouço, não esteve presente por estar na sessão da 
Assembleia de Freguesia de Barcouço, tendo sido substituído pelo senhor 
Joaquim Martins Batista, secretário da mesma Junta de Freguesia. ---------------- 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
O senhor Presidente da Mesa deu por iniciada a sessão, perguntando se há 
alguma intervenção sobre este ponto.-------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Vitor Matos, Presidente da Junta de Freguesia de 
Pampilhosa, para entregar uma Mensagem escrita dirigida à Assembleia 
Municipal, que o senhor Presidente da Mesa passou a ler: “Na manhã do dia 30 
de Março deste ano de dois mil e sete, a notícia do falecimento do Sr. Padre 
Virgílio Francisco Gomes surpreendeu todos os munícipes do concelho. Ainda 
não tinha havido tempo para assimilar o desaparecimento do Arcipreste, Sr. 
Padre Abílio Simões e eis que de novo, o anjo da morte volta a passar pela 
comunidade católica do Concelho, mergulhando-a numa profunda sensação de 
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orfandade. Num tempo em que a laicidade é uma bandeira tão frequentemente 
levantada, a Junta de Freguesia de Pampilhosa não pode deixar passar em 
vão o desaparecimento físico de alguém que não foi somente importante para 
os católicos da freguesia, mas que, por quase trinta anos no exercício do seu 
múnus pastoral na nossa freguesia, acaba por marcar a vida de pessoas de 
outras confissões religiosas. Pároco do seu tempo, soube sempre temperar a 
ortodoxia de princípios com a flexibilidade indispensável para trabalhar com as 
pessoas num tempo e num espaço geográfico em constantes e aceleradas 
mutações sociais, económicas e culturais. Aos naturais da freguesia como a 
todos quantos a escolhiam para local de residência soube acolher com 
generosidade. Padre e, durante algum tempo, Professor de EMRC (Educação 
Moral e Religiosa Católica), em escolas do Concelho, o Sr. Padre Virgílio tinha 
o dom da comunicação fácil com todos os que se aproximavam da Igreja. As 
suas homilias eram autênticas catequeses facilmente entendidas pelo jovem e 
pelo mais idoso, pelo menos instruído e pelo que tinha mais estudos. 
Personalidade sensível à cultura esteve na origem de muitas peregrinações 
com carácter marcadamente cultural e que permitiam abrir os horizontes 
intelectuais a quem nelas podia participar. Só morre verdadeiramente quem 
não deixa obra e o Sr. Padre Virgílio deixou-nos com obra feita. O seu zelo pela 
manutenção do edifício da nossa igreja e espaços envolventes, a aquisição de 
um órgão que pode ter um papel importante na sensibilização dos nossos 
jovens para a educação musical, a correcta gestão dos destinos da paróquia de 
Pampilhosa em colaboração com a Comissão Fabriqueira da Igreja, são 
apenas alguns exemplos mais visíveis da sua acção. Por várias gerações a sua 
acção formativa e educadora far-se-á sentir entre nós. Não há forma melhor de 
perpetuar a sua memória do que esta. Por tudo o que fez pela Pampilhosa um  
grande Bem-haja!”. Junta de Freguesia de Pampilhosa, 27 de Abril de 2007 – 
a) Vitor Matos”.------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu, após esta leitura, que a 
Assembleia Municipal corrobora este voto de pesar e esta mensagem que o 
colega Vitor Matos lhes fez chegar.----------------------------------------------------------- 
Solicitou o uso da palavra o senhor António Miguel Ferreira, para trazer à 
discussão, bem como colocar algumas questões ao executivo camarário, um 
tema que julga muito importante, que tem a ver com toda a polémica 
relacionada com o facto do executivo ter chumbado a proposta apresentada 
pela Santa Casa da Misericórdia da Mealhada, para viabilizar o Hospital da 
Misericórdia, que considera ser uma valência de extrema importância para o 
concelho. Disse que compreende que a Câmara tenha limitações de ordem 
financeira, que entenda que não tem competências na área da saúde, mas de 
maneira alguma o município pode ser conivente ou mostrar uma atitude 
meramente expectante perante a falência de um serviço de primordial 
importância para o concelho, tendo ainda considerado que o Hospital da 
Misericórdia, pela forma como foi concebido e apetrechado, será a obra mais 
marcante do concelho nos últimos anos, essencialmente pelo serviço que pode 
prestar. Continuou dizendo que, à data do previsível encerramento do Serviço 
de Atendimento Permanente da Mealhada, estranhou haver uma certa apatia 
da Câmara Municipal, quando em concelhos vizinhos se assistiu a 
manifestações públicas dos responsáveis autárquicos contra os 
encerramentos. Pareceu-lhe, na altura, que essa passividade, englobando aqui 
todos os responsáveis autárquicos, estaria um pouco relacionada com a 
apresentação do Hospital da Misericórdia como alternativa na prestação de 
cuidados de saúde, perguntando agora, se essa actuação do executivo 
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camarário foi propositada e não terá criado aos responsáveis da Misericórdia  
expectativas legítimas ou não, a um maior envolvimento do município na 
viabilidade do Hospital, expectativas estas que terão ficado defraudadas com o 
chumbo, em reunião da Câmara Municipal,  da proposta apresentada pela 
Misericórdia. Parece-lhe, disse, que de acordo com o que leu nos jornais, 
notícias estas, que são verdadeiras até serem desmentidas, houve uma certa 
animosidade quanto a esta decisão da Câmara Municipal, havendo mesmo a 
citação de opiniões de alguns irmãos da Misericórdia, de que esta decisão teria 
sido considerada quase injuriosa. Julga, para o bem e para o mal, que deviam 
louvar a coragem da Santa Casa e dos seus responsáveis por terem tido a 
coragem, porque o investimento é vultuoso, de oferecerem ao concelho, e 
quando diz oferecerem é, porque em termos de proximidade, julga que a 
diferença de preços que é praticada relativamente aos praticados nos Hospitais 
da Universidade de Coimbra, é uma alternativa de mais-valia aos utentes, e 
também se, a propósito das recentes propostas apresentadas, da possibilidade 
de proporcionarem aos idosos do concelho, consultas gratuitas, mediante o 
apoio que a Câmara possa dar ou não, a este Hospital se, porventura, já houve 
algum tipo de reunião entre o senhor Provedor da Santa Casa e a Câmara 
Municipal, no sentido de concretizar esta proposta. Pela importância do 
assunto, sugere que estas alternativas sejam discutidas nesta Assembleia quer 
pela bancada do Partido Socialista, quer ouvindo a posição da própria Mesa, 
em especial do senhor Presidente da Mesa da Assembleia. Assim, sugere que 
a Câmara Municipal, seja um parceiro indispensável, na luta que a Misericórdia 
trava, para manter na sua posse a gestão do Hospital ou se admite, de alguma 
forma, contribuir para a viabilização daquela unidade hospitalar. -------------------- 
Interveio o senhor José Felgueiras, Presidente da Junta de Freguesia da 
Mealhada para, nesta qualidade, dar conhecimento de que a Junta de 
Freguesia recebeu um ofício da Santa Casa da Misericórdia dizendo que ia 
vender o Mercado e ficou preocupado, pelo que, na sua qualidade de 
mealhadense, gostaria de saber se a Câmara também recebeu idêntico ofício, 
provavelmente com mais pormenor do que o enviado à Junta de Freguesia da 
Mealhada, e o que é que está a pensar fazer. Todos sabem que o Mercado é 
de uma entidade privada, o espaço também, pelo que este será vendido como 
bem entenderem, independentemente do fim a que se destina, não sabendo se 
para ajudar a pagar os problemas que têm surgido ultimamente em relação ao 
Hospital, se para outras valências que, como todos sabem, a Santa Casa da 
Misericórdia tem desenvolvido. Referiu a propósito, a aquisição de duas 
ambulâncias mecanizadas, que andam pelas aldeias a prestar serviço aos 
utentes, cuja apresentação foi feita públicamente há poucos dias. Preocupa-o o 
facto de a Câmara poder estar a ponderar a aquisição deste terreno, 
perguntando se nesse caso procurará criar um novo mercado, que poderá 
chamar de Mercado Municipal, porque o mercado tem alguma expressão a 
nível de pequenos produtores agrícolas, onde fazem a venda dos seus 
produtos, pelo que gostaria de saber qual a posição do executivo quanto a esta 
situação. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Luís Brandão, para mostrar o seu grau de satisfação pelo 
facto do Conselho Municipal de Juventude ter começado a trabalhar, na 
sequência duma reunião promovida pelo executivo, no final do mês passado, 
desejando as maiores felicidades a esse órgão, que tem certamente, como 
objectivo, apoiar o executivo na definição de políticas de juventude. --------------- 
Referiu também, a propósito de uma intervenção que fez na sessão da 
Assembleia Municipal do mês de Setembro passado, a propósito do parque 
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infantil do Luso, da responsabilidade da Câmara Municipal da Mealhada, e para 
abordar os parques infantis, ter referido o facto do parque não estar aberto à 
segunda-feira, o que causa alguns transtornos à população e aos visitantes, 
situação esta que se mantém. Hoje, volta ao assunto, porque foi protagonista 
duma situação no parque infantil do Choupal, na Mealhada, no passado dia 7 
de Abril, sábado, de manhã, quando acompanhava o filho e verificou que a 
brita que está colocada à volta do piso sintético, estava também a cobrir este 
piso, pelo que a função do mesmo não estava a ser cumprida e fala do assunto 
para alertar para outras situações, nomeadamente pelo facto de ter havido uma 
criança que estava com os pais de visita à Mealhada e que se magoou, o que 
obrigou estes visitantes a retirarem-se de imediato e com uma visão menos 
positiva daquele espaço. Sendo estes equipamentos importantes, alerta para a 
necessidade das condições de segurança serem acauteladas. ---------------------- 
Interveio ainda, lembrando a sua intervenção nessa mesma sessão de 
Setembro, a propósito da Pousada de Juventude, por ter ficado com a ideia de 
que o senhor Presidente da Câmara não estava a par do modo de iniciar tal 
processo, o que ficou esclarecido nessa mesma sessão, pelo que pretende 
saber se, passados estes meses, já foi tomada alguma atitude com o objectivo 
de a construir.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio a seguir o senhor Mano Soares, para apresentar a seguinte 
intervenção escrita: “ Declaração à Assembleia Municipal de 27/04/2007 -  Na 
última Assembleia Municipal (AM), comentei, uma vez mais a contra gosto, a 
falta de zelo na publicação das Actas da AM. Tive o cuidado de sublinhar que a 
redacção das actas é uma tarefa difícil. Apesar de reconhecer esse facto, 
sentia-me, no entanto, obrigado a apelar para que a sua apresentação fosse 
mais cuidada. Essa seria a única forma de reflectir a importância e a dignidade 
da AM. Para reflectir essa importância e essa dignidade, as Actas não 
deveriam exibir nenhuma das falhas que se têm verificado: falta de numeração 
das páginas; troca de páginas; frases truncadas que ficam sem sentido e 
incompreensíveis; erros ortográficos. A minha intervenção não pretendia ser 
uma cega condenação do erro. Não tinha a intenção de apoucar quem quer 
que fosse. Isso seria uma atitude primária, porque o erro é humano e todos 
erramos. Era apenas mais uma tentativa para que a obra saísse perfeita, era 
uma exortação aos responsáveis para que tivessem mais cuidado na revisão 
do texto, era um desafio ao seu brio, ao seu amor-próprio. Apesar de ser 
incómodo e de correr o risco de ser acusado de inculpar quem de facto não 
tem culpa, sentia-me obrigado a exigir que a Acta das sessões da AM fosse 
apresentada sem falhas. É que a oposição tem o estrito dever de ser exigente. 
E publicar uma Acta sem defeitos é o mínimo que se pode esperar de um 
poder que se auto proclama como o paradigma da idoneidade, da eficácia, do 
saber e da competência. Não reconhecendo qualquer pertinência nas minhas 
alegações, o  Senhor Presidente da AM, em resposta, e manifestamente 
agastado, anunciou secamente que, de futuro, as Actas nunca mais 
mereceriam reparos. Perante tal afirmação, pensei que o senhor Presidente da 
AM, que assina as Actas e é o seu principal responsável, iria seguir um de dois 
caminhos: o caminho difícil, ou, em alternativa, o caminho fácil. O caminho 
mais árduo, o mais difícil, mas também aquele que seria o caminho adequado, 
seria diligenciar para que as Actas passassem a ter uma apresentação final 
imaculada –mesmo que para isso fosse necessário acompanhar pessoalmente 
a sua redacção, revendo e corrigindo a Acta, se necessário, ou então 
delegando em quem o pudesse fazer com eficiência. O caminho mais fácil, pelo 
contrário, seria limitar-se a ditar uma norma para que a Acta fosse reduzida à 
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sua expressão mais simples. Eventualmente pensaria resolver a questão, 
eliminando, por essa via, todas as probabilidades de erro. Infelizmente, e 
contra a minha expectativa, optou pelo caminho mais fácil, como se verifica 
pela leitura da Acta da última AM, que consta de apenas 6 (seis) páginas, 
quando as anteriores chegavam às dezenas de páginas: ditou a tal norma 
castradora. Optou assim pela mutilação de um documento essencial para o 
futuro, para a história do concelho. Pensará que apenas elimina das Actas 
aquilo que denominou como “tricas partidárias”. Mas as “tricas partidárias” não 
são importantes, nem interessam, de facto, a quem está na política com recta 
intenção. O que é importante e o que interessaria no futuro ao historiador, são 
as opiniões e as intervenções políticas substanciais. Estas deveriam ficar 
registadas para a posteridade. Mas, a partir de agora, todos os discursos que 
não sejam intervenções escritas, perder-se-ão para sempre, desintegrados no 
vácuo, mal acabem de ser proferidos. Deixarão de ter qualquer valor. Mesmo 
que sejam brilhantes no momento em que forem proferidos, esfumar-se-ão 
imediatamente, submersos na bruma criada por esta norma, uma estranha 
originalidade que é da exclusiva responsabilidade do Senhor Presidente da 
AM. a) António Mano Soares”.------------------------------------------------------------------ 
Interveio o senhor Júlio Penetra para, em nome da bancada do PS, referir o 
anúncio hoje feito na Assembleia da República, pelo senhor Primeiro Ministro, 
sobre a simplificação dos procedimentos relativos ao licenciamento de obras e 
reformas no âmbito do planeamento territorial, reformas estas que vêm no 
sentido da desburocratização, de facilitar a vida das pessoas, na construção de 
obras de reparação das suas habitações, na atracção de novos investimentos, 
simplificando os processos de diminuição dos prazos de execução. Assim, 
pensa que, com estas iniciativas, o Governo criará condições mais favoráveis e 
mais motivadoras para os pequenos investimentos ao nível da recuperação e 
melhoria das condições de habitabilidade das casas e ao nível do 
desenvolvimento da economia, simplificando processos e reduzindo prazos de 
licenciamento de instalações comerciais, simplificando os procedimentos 
relativos à alteração dos planos directores municipais e planos de pormenor, o 
que terá um grande impacto na economia e na comodidade das pessoas e no 
funcionamento e intervenção das autarquias nestas áreas. Por tudo isto 
felicitam estas reformas no geral, nos seus objectivos, ficando a aguardar os 
seus contornos e especificações para uma melhor apreciação da sua eficácia 
concreta. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aproveitou ainda para fazer referência, uma vez que a bancada do Partido 
Socialista também foi convidada a pronunciar-se sobre a questão do Hospital 
da Misericórdia, sobre a polémica à volta das dificuldades de Tesouraria da 
Santa Casa da Misericórdia, que está a ter contornos muito curiosos, porque de 
uma hora para a outra, todas as dificuldades do planeamento, gestão e 
exploração do Hospital da Misericórdia, têm sido transferidas para a 
responsabilidade da Câmara Municipal. A Câmara mostrou, desde o início 
deste projecto o seu apoio, concretizando-o com a comparticipação de um 
valor na ordem dos 500 000 euros. Agora, pretende-se que a Câmara, 
sistemáticamente acusada de não ter estratégia em qualquer área, inclua na 
sua estratégia para a saúde, a exploração do Hospital da Misericórdia. O 
executivo municipal tem grandes responsabilidades no concelho, mas não tem 
que assumir as suas e também as dos outros, muito menos de entidades 
privadas. Entende que cada um tem de assumir as suas responsabilidades e o 
Partido Socialista não deixará de recomendar ao executivo municipal que 
pondere todas as hipóteses de ajuda na resolução das dificuldades apontadas, 
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mas sem pôr em causa o próprio planeamento e a sua estabilidade financeira e 
os critérios para a saúde financeira do concelho, rejeitando qualquer forma de 
pressão. Disse, finalizando, que as contas dos municípios estão acima de 
quaisquer impulsos, paixões ou oportunismos.-------------------------------------------- 
Interveio o senhor José Cadete para referir, a propósito da questão do 
Hospital da Santa Casa da Misericórdia, que a CDU não criou expectativas a 
ninguém, pelo que solicitava que na frase dita pelo senhor António Miguel: - 
“nós criámos expectativas”- que a CDU fosse retirada desse “nós”, porque a 
CDU alertou para a questão do encerramento do SAP e, não foi compreendida, 
tendo até sido criticada em determinada altura. Disse ainda que não vê que, 
neste momento, com o pagamento de uma taxa de 15,00 euros, por consulta 
de urgência, o Hospital da Santa Casa da Misericórdia seja uma mais-valia 
para o concelho. Só quem não conhece a situação de pobreza de grande 
maioria das pessoas deste concelho, é que pode dizer que, neste momento, é 
uma mais-valia. Têm surgido notícias de que irão baixar os preços das 
consultas e dos meios de diagnóstico, mas não concorda que se queira utilizar 
o dinheiro que é de todos os munícipes, para ajudar uma Instituição que, já por 
si, também é ajudada pelo Estado nalgumas situações, uma vez que o Hospital 
é uma valência da Santa Casa da Misericórdia, que é uma IPSS. Entende que 
todos estão interessados em resolver o problema da Santa Casa da 
Misericórdia, acha que a Câmara e a Assembleia Municipal, devem prestar 
todo o seu apoio na resolução deste problema, mas sentir isso ou fazer com 
que isso seja uma obrigação séria, em termos monetários, não concorda.-------- 
Interveio o senhor Mano Soares, para dizer que pensa que alguma divergência 
de opiniões, mesmo dentro duma mesma bancada partidária, pode ser uma 
situação estimulante ou fertilizadora, porque os unanimismos tendem a tornar-
se estéreis. Pediu para intervir aqui, por achar que, depois de ouvir a 
intervenção do senhor António Miguel e tendo conhecimento do que se passou 
na reunião da Câmara onde foi votado o pedido da Santa Casa da Misericórdia 
e houve uma resolução contrária a este pedido, parece-lhe haver uma 
contradição dentro da bancada do PSD. Pensa não haver contradição, pensa 
que o senhor António Miguel quereria dizer é que, apesar de ter sido tomada 
aquela decisão, não se devem fechar completamente as portas a que, pelo 
menos, se continue a pensar e a debater o assunto. Disse pretender também 
exprimir a sua opinião quanto a este assunto, até porque trabalha na área da 
saúde e também no Hospital da Misericórdia, na área da pediatria, está 
preocupado com a situação da saúde no concelho, como cidadão, fará tudo o 
que estiver ao seu alcance para que o nível de saúde no seu concelho possa 
melhorar, quer a nível técnico quer a nível político, mas sem que de alguma 
maneira possa tirar vantagens pessoais ou materiais disso, reforçando que se 
fôr necessário, para clarificar a sua posição política, deixar de trabalhar no 
Hospital, não hesitaria em fazê-lo, se fosse colocada alguma questão nesse 
sentido. Continuou, dizendo que, quando ouve dizer que a Câmara Municipal 
da Mealhada deveria diligenciar no sentido de melhorar o nível de saúde da 
população, por um lado isso é correcto, mas por outro lado acha a afirmação 
um pouco estranha, porque há uma política nacional de saúde, o Ministério da 
Saúde tem técnicos que planeiam, planificam e prevêem estas situações, 
dando as suas orientações. A Câmara Municipal pode ajudar localmente, no 
que lhe fôr possível, mas não se pode substituir à política geral de saúde do 
País.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Teodomiro Seabra Pereira para referir, a propósito das 
intervenções do senhor António Miguel e do senhor Mano Soares,  que podem, 
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aparentemente, ser divergentes, que isso não o preocupa e que ficava mais 
preocupado se visse, relativamente a um assunto de tão grande interesse para 
o concelho, as pessoas divididas por bancadas partidárias. Este é um assunto 
muito complicado, onde é difícil ter certezas sobre as melhores opções ou o 
melhor caminho a seguir. Disse que esta sua intervenção é apenas um apelo a 
quem tem maiores responsabilidades no concelho, que olhe para o assunto, 
fazendo um esforço de desprendimento, relativamente às questões partidárias.- 
Interveio de novo o senhor José Felgueiras, para mostrar a sua preocupação 
quanto à possibilidade de venda do Mercado, propriedade da Santa Casa da 
Misericórdia, ainda a propósito do ofício recebido na Junta de Freguesia, 
conforme já tinha referido na sua intervenção anterior, tendo questionado o 
executivo camarário sobre o que pretende fazer em relação a esta questão, 
dado que o senhor Provedor o informou que o mercado irá ser vendido até ao 
fim do ano e que tem já comprador para ele. Preocupa-o a alternativa que a 
Câmara possa dar a esta questão do mercado, porque não está preocupado 
com o Hospital, pois à partida há a certeza de que o Hospital não vai fechar. O 
que irá acontecer é que a Santa Casa da Misericórdia, com apoio ou sem apoio 
da Câmara, terá capacidade financeira para o gerir, ou há sempre um privado 
que compra o Hospital. -------------------------------------------------------------------------- 
Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia Municipal 
usou da palavra, para responder às questões que lhe foram directamente 
colocadas, tendo começado por referir: ”relativamente à intervenção do senhor 
Dr. Mano Soares – quanto às actas – eu nunca me agasto em política. Já estou 
vacinado contra situações de agastar seja com o que fôr e, nomeadamente 
com o senhor, pessoa por quem nutro muita consideração e estima. De facto, 
quanto às actas, digamos que as reconduzi ao seu formato, ao formato que 
está previsto na lei. Havia uma tradição na Assembleia Municipal de 
transcrever tudo o que se dissesse nas sessões. Esse não é o formato que a 
lei prevê e se o senhor Dr. Tiver o cuidado de ler o artigo 92º. da lei das 
autarquias locais, vai ver que, de facto, há um formato, digamos, há um 
paradigma na acta que está definido na lei e eu reconduzi, de certa maneira, as 
actas, àquilo que a lei estipula para elas. Desde sempre achei que as actas da 
Assembleia Municipal eram demasiadamente descritivas, sem nenhuma 
necessidade e a crítica que me faz de que haja a possibilidade de as actas 
pecarem por falta de temporalidade, ou seja, qualquer pessoa que faça nelas 
uma intervenção importante, elas não ficarem para o futuro, eu diria que, em 
política, também é preciso fazer o trabalho de casa. Eu se tiver que fazer na 
Assembleia Municipal uma intervenção muito importante, faço-a por escrito. E, 
portanto, o que quero frisar aos senhores membros da Assembleia Municipal é 
que, qualquer intervenção importante, deve ser feita por escrito, porque aí, será 
respeitado o princípio de que é integralmente transcrita para a acta. Qualquer 
intervenção de pequeno esclarecimento, julgo que não merece ser intemporal. 
Por isso, a lei também julga assim e escreve-o. O facto de poder ou não 
continuar a respeitar a regra que vinha do passado, é que também tem a ver 
com as condições técnicas. Por exemplo, a acta que vamos apreciar hoje, 
deparou-se com a dificuldade de duas cassetes não ficarem gravadas e, 
portanto, a senhora funcionária, que é uma competente funcionária desta casa, 
que eu conheço do trabalho de há muitos e muitos anos, teve esta dificuldade 
de as cassetes não ficarem gravadas e, para além das orientações que o 
Presidente deu de procurar uma acta mais sintética, houve também a 
dificuldade técnica de não poder contar com o registo gravado da reunião, o 
que fez com que a acta tivesse uma compressão ainda maior do que aquela 
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que foi determinado, ou que foi, pelo menos, dado orientação de carácter 
genérico à senhora funcionária. Depois, o senhor Dr. Também errou um pouco 
o tiro – é que o Presidente da Assembleia Municipal não é responsável pelas 
actas. Os responsáveis pelas actas são os senhores secretários, e não estou 
aqui a atirar a “água” para cima destes dois amigos e camaradas, até porque 
no caso deles, está subsumida a responsabilidade na senhora funcionária, 
como também determina a lei, dizendo que eles só serão responsáveis 
enquanto pessoas encarregadas de lavrar a acta, desde que não haja 
funcionário encarregado para o efeito. A senhora dona Fernanda Graça é, de 
facto, uma senhora muitíssimo competente e eu agora dizia ao senhor – se um 
dia, numa reunião de várias horas, conseguir fazer uma acta bem feita, eu dou-
lhe os meus parabéns, por uma razão – é que é muito difícil fazer uma acta, tal 
qual se vinha fazendo nas reuniões da Assembleia Municipal. Há aqui várias 
pessoas que têm responsabilidade na elaboração de actas, nomeadamente 
nas Assembleias de Freguesia e eles sabem o quanto isso é difícil. Daí que, 
vamos todos fazer um esforço para avaliarmos, nós próprios, a importância das 
nossas intervenções e procurarmos, quando as acharmos importantes e 
merecedoras de memória futura, o façamos por escrito. Depois, a senhora 
funcionária, dentro desta orientação de procurar ser mais sintética possível, 
procurar fazer, evidentemente, o trabalho da melhor maneira possível e eu, 
com os meus condicionalismos de tempo, porque como sabe, eu trabalho e, 
por vezes, sou até obrigado a algumas ausências do País, tentarei ler a acta e 
chamar a atenção para alguma coisa que me pareça menos bem. Agradeço as 
suas críticas, que demonstram que o senhor Dr. faz o trabalho de casa, lê as 
actas, e isso, nem sempre é assim”. -------------------------------------------------------- 
Seguidamente, o senhor Presidente da Assembleia, em virtude de ter sido 
desafiado a dar opinião, quanto à sua posição pessoal sobre o Hospital da 
Santa Casa da Misericórdia referiu que, tal como já havia dito anteriormente, 
acha que os municípios vão ser chamados a muitas responsabilidades na área 
da saúde e acha que talvez fosse possível, e isto não tem nada a ver com falta 
de solidariedade com os seus camaradas da bancada da Câmara, face à 
factualidade existente no concelho, face à estratégia definida no concelho e 
bem, pela Câmara Municipal, apostando numa área da saúde, noutra 
perspectiva, que talvez o Hospital da Misericórdia fosse, num começo, a 
definição daquilo que poderia ser uma política municipal de saúde. Já disse 
isso, não retira nem uma vírgula daquilo que disse, não deixa de ser solidário 
com os seus camaradas que estão na Câmara Municipal, nem deixa de ser 
solidário com esta Assembleia, na qual preside à Mesa. ------------------------------- 
Interveio o senhor Presidente da Câmara para dar alguns esclarecimentos às 
questões que lhe foram colocadas, começando por referir que, se há matéria 
em que as questões foram discutidas na Câmara desapaixonadamente sob o 
ponto de vista político ou partidário, a questão do Hospital foi uma delas. Na 
reunião em que o assunto foi analisado, as questões político-partidárias foram 
postas de parte, ainda que nenhum dos Vereadores quer do Partido Socialista, 
quer do PSD abdiquem delas, mas as questões foram discutidas com absoluta 
abertura, falando sem rodeios, sem remoques, sem qualquer tipo de defesa, 
porque os senhores Vereadores, na sua totalidade, não estavam contra nem a 
favor da Misericórdia, entendendo-se este «a favor» no sentido político-
partidário. A propósito de ter sido aqui referido, que houve apatia da Câmara 
quanto ao encerramento do SAP, disse que nos concelhos vizinhos, o que está 
em causa é o encerramento das urgências nos Hospitais que lá existem, 
durante a noite, e a Mealhada encerrou o SAP à noite. Quanto a ter sido 
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referida a actuação do executivo, de ter premeditado essa apatia, no sentido de 
criar expectativas ao senhor Provedor da Misericórdia, e o apoio que a Câmara 
deu para a construção do Hospital, referiu o senhor Presidente que não sabe 
como há-de responder a esta questão, porque seria maquiavélico por parte da 
Câmara estar a apoiar a construção de um Hospital, que é de retaguarda, que 
quando o senhor Provedor e a Mesa da Santa Casa da Misericórdia, colocaram 
a questão de construir um Hospital de retaguarda que ia importar em um 
milhão e mio de euros, e que seria apoiado em 500 000 euros pelo programa 
de Saúde XXI que, como é do conhecimento geral tem um misto de fundos 
comunitários e fundos do Ministério da Saúde – fundos do Estado, foi colocada 
a questão se a Câmara apoiaria essa construção, com as características que 
foram explicadas na altura, nesta mesma Assembleia, pelo então membro da 
Assembleia senhor Dr. Manuel Jacinto, que é o Ilustre Presidente da 
Assembleia Geral da Misericórdia. A Câmara decidiu inscrever no seu 
orçamento esse apoio, que ainda não foi pago integralmente, faltaria pagar 
uma parte no próximo ano, por isso não se vá ver maquiavelismo por parte da 
Câmara, que a actuação do executivo tenha induzido o senhor Provedor a criar 
expectativas, porque pelo que conhece do senhor Provedor e pela 
consideração que tem por ele, acha que nunca seria induzido por isso.------------ 
O senhor António Miguel pediu a palavra para referir que nunca pensou nem 
iria ao ponto de dizer que houve maquiavelismo por parte da Câmara 
Municipal. Possívelmente, a Câmara também teve uma atitude mais 
descansada perante o fecho do Serviço de Atendimento Permanente, 
atendendo ao conhecimento que tinha da existência de um Protocolo firmado 
no anterior Governo, que era altamente vantajoso para o Hospital da 
Misericórdia, protocolo esse que foi denunciado pelo actual Governo, se isso 
também não terá sido uma das motivações para que a Câmara não tenha 
manifestado uma posição veemente perante o fecho do Serviço de 
Atendimento Permanente. ---------------------------------------------------------------------- 
Interveio de novo o senhor Presidente da Câmara, para dizer que ficou agora 
mais esclarecido, porque ao princípio pensou haver outro tipo de insinuação. 
Continuou dizendo que não gostaria de discutir a questão dos protocolos, 
conforme já havia dito, mas estabelecer um protocolo com a Santa Casa da 
Misericórdia sem cabimento orçamental, homologado pelo senhor Secretário 
de Estado ou por um senhor Ministro em véspera de eleições, embora isso não 
queira dizer nada, porque em véspera de eleições o País também existe, mas 
sem sequer o Hospital estar a funcionar, se isto fosse feito por um Presidente 
de Câmara, estaria a responder em Tribunal. Quanto ao facto de dizer que este 
governo acabou com o protocolo, isso não é verdade, embora não esteja a 
querer defender o Governo, mesmo porque nas questões da saúde não o 
defende, mas neste caso concreto, pergunta e pede que se faça uma reflexão 
sobre esse protocolo, que terminou em Agosto do ano passado, sem o Hospital 
estar a funcionar. Quanto à afirmação de que a Câmara chumbou a proposta 
da Misericórdia, o senhor Presidente da Câmara informou que a Câmara não 
chumbou proposta nenhuma, o que aconteceu é que a Câmara não aceitou 
quatro propostas que a Misericórdia lhe apresentou, sendo que duas delas por 
envolverem uma forma não muito consistente sob o ponto de vista legal, 
relativamente ao envolvimento de uma Instituição que muito honra a todos e 
em que a Câmara tem participação maioritária, que é a Escola Profissional e 
outras duas que a Câmara entendeu que não as devia aceitar. Referiu ainda 
que a Câmara não encerrou o diálogo com a Misericórdia, porque tem a 
obrigação de discutir todos os assuntos com todos os munícipes, com todas as 
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associações, com todas as IPSS, com as Misericórdias, seja com quem fôr. Se 
há alguém que nunca pode encerrar seja o que fôr, é a Câmara Municipal, que 
está cá com mandato da população do concelho para discutir tudo, em todo o 
momento e sempre que fôr necessário. ----------------------------------------------------- 
Quanto à questão colocada pelo senhor Presidente da Junta de Freguesia da 
Mealhada, sobre o ofício da Misericórdia a informar que quer vender o 
mercado, o senhor Presidente da Câmara confirmou esse facto, com uma 
proposta de compra de uma empresa privada, com a oferta de um milhão e 
quinhentos mil euros pelo mercado. Esta questão terá que ser ponderada pela 
Câmara e, se o executivo vier a tomar alguma decisão, tem que mandar 
avaliar, porque a Câmara não pode comprar pelo preço baixo ou alto, que 
qualquer cidadão apresenta na Mealhada. ------------------------------------------------- 
Teve conhecimento há cerca de oito dias, pelo referido ofício, de que a 
Misericórdia quer vender o mercado e teve também conhecimento há poucos 
dias que os contratos com os feirantes para terem o espaço reservado, já não 
estão a ser renovados. Lembrou ainda que, por lei, a Feira da Mealhada, é da 
responsabilidade da Misericórdia e ainda que é bom não esquecerem que a 
Misericórdia está integrada num dos maiores grupos privados de hospitais, que 
é a União das Misericórdias.-------------------------------------------------------------------- 
Devidamente autorizado, interveio o senhor Vereador José Calhoa para referir 
que está preocupado com esta questão do Hospital e com tudo o que diz 
respeito à saúde, lembrando que, no mandato anterior fez parte da Assembleia 
Municipal e que, com certeza, as pessoas que estavam também cá na altura, 
devem recordar-se de como é começou o assunto do Hospital, que partiu de 
uma proposta do então Presidente da Junta de Freguesia de Antes, senhor 
Artur Louzado, no sentido de haver necessidade de um Hospital, pelas razões 
que na altura foram invocadas e que mereceu o apoio de todos os membros da 
Assembleia Municipal. Mais tarde, o senhor Dr. Jacinto, com a presença do 
senhor Provedor da Santa Casa da Misericórdia, explicou qual o projecto que 
havia para o Hospital, que era um Hospital de retaguarda, com cuidados 
paliativos e com medicina física de reabilitação e o custo estimado era de um 
milhão e quinhentos mil euros, tinha o apoio da Saúde XXI, a Câmara tinha 
oferecido quinhentos mil euros e, efectivamente, seria um acordo tripartido. 
Perguntou ainda o senhor Calhoa: “O que é que existiu daí para cá? Porque é 
que a obra, que está lá visível, apanhou aquela dimensão? Como é que 
apanhou? Quem prometeu? Quem falhou, sinceramente, desconheço. Não sei 
como é que uma coisa daquelas atingiu níveis e valores do género. Com tantos 
estudos técnicos feitos, como é que há uma falha deste género? Na altura  
acabei por votar a favor, mas manifestei-me contra o apoio que a Câmara ia 
dar e volto a dizê-lo hoje, não podemos dizer que o concelho anda a todo o 
vapor, temos que ter o desenvolvimento sustentado do concelho mas, 
efectivamente, não nos podemos esquecer de quem ainda não tem 
actualmente, as condições que têm os utentes da Mealhada, refiro-me à parte 
pública. E até hoje, a Câmara Municipal não teve a mesma postura, e quando 
falo em postura é monetária, relativamente a outras situações no Concelho. 
Refiro-me precisamente a Barcouço, à Vacariça e à tão falada e propalada 
extensão de saúde de Casal Comba. Portanto, é preciso não esquecer, quando 
falamos da política municipal de saúde, os casos anteriores que há por 
resolver, esses sim públicos, não privados, que urge resolver e que estão na 
ordem de prioridades. Essa vai ser a minha posição. Independentemente disso, 
solidarizei-me com as propostas apresentadas pelos meus colegas, subscrevi-
as, concordo essencialmente com a parte final, que mais ou menos diz isto - 
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«enquanto não forem criadas condições de apoio a todos os munícipes, em 
iguais circunstâncias, votaremos contra». E esta vai ser a minha posição”.------- 
Seguidamente, também devidamente autorizado, usou da palavra o senhor 
Vereador Carlos Marques, para dizer o seguinte: “Foi aqui invocada a decisão 
que tomámos na Câmara Municipal, relacionada com o Hospital e só por isso, 
acho que é oportuno aclarar aqui algumas situações. Nós somos oposição 
neste concelho e já andamos aqui há alguns anos nisto e algumas vezes 
formos apelidados de garotos, cachopos, e penso que os anos nos trouxeram 
alguma maturidade e, neste sentido, pese embora reconheçamos alguma 
ingenuidade e alguns erros cometidos no passado, mas neste momento temos 
a determinação de poder fazer mais, de tomar decisões maduras, de nos 
aparcarmos um pouco mais da demagogia e do populismo, e quando somos 
chamados a decidir, decidirmos com convicção e determinação, não tendo 
medo de tomar algumas decisões. A intervenção do meu companheiro António 
Miguel poderá, à priori, trazer aqui algum pasmo ou sensação de dissonância 
com a decisão que tivemos na Câmara Municipal. De modo algum. Esta é a 
primeira clarificação que eu queria fazer. O PSD e os Vereadores do PSD, 
muito prematuramente a esta questão ser conhecida no concelho, a questão  
da alegada insolvência e das dificuldades que a Santa Casa da Misericórdia 
sentiria, relacionadas com o investimento do Hospital, tivemos a preocupação a 
meio do ano de 2006 de visitar o Hospital a nosso pedido, para nos inteirarmos 
da real situação da Santa Casa, porque entendíamos que o investimento 
extravasava um pouco aquele tal dito hospital de retaguarda, que ascenderia a 
um investimento de trezentos mil contos em moeda antiga, subsidiado da forma 
que o senhor Presidente da Câmara referiu, de cem mil contos da Saúde XXI, 
cem mil da Câmara e cem mil da Santa Casa da Misericórdia. Na altura foi-nos 
dito pelo senhor Provedor da Santa Casada Misericórdia que a situação da 
entidade era uma situação estável sob o ponto de vista financeiro e ficámos 
perfeitamente descansados. Em 22 de Março deste ano, somos confrontados 
com a alegada insolvência da Santa Casa da Misericórdia pelo investimento 
feito no Hospital e ficámos de certo modo surpreendidos com esta situação. A 
situação foi explicada sucintamente, mas de forma muito clara, pelo senhor 
Presidente da Câmara e discutida em reunião. Ninguém é contra o Hospital, 
nem o PSD, como algumas vezes foi dito, mas está muito preocupado porque 
agora tem alguns elementos que anteriormente não tinha e foi procurá-los, e 
está vivamente preocupado com isto e, realmente, as propostas que foram 
colocadas em cima da mesa, foram as quatro que o senhor Presidente da 
Câmara referiu, duas que à partida são nados-mortos, por terem a ver com 
uma questão que juridicamente é inviável, até porque o objecto social da 
Escola não permite e a lei é clara nesse sentido, a outra que é a constituição 
de uma sociedade comercial, de que modo, de que forma, com que critérios, 
também não soubemos, portanto, também era muito difícil debruçarmo-nos 
sobre essa questão e depois, realmente, havia uma quarta proposta, que no 
elenco era a segunda e que se reportava à atribuição de um subsídio da 
Câmara à Santa Casa da Misericórdia no valor de seiscentos mil euros/ano, 
durante 3 anos, até perfazer um milhão e oitocentos mil euros. Sejamos claros. 
E os vereadores do PSD tomam decisões baseadas na sua convicção e de 
forma determinada, sem temer o que quer que seja. Face a estes 
desenvolvimentos e de forma muito madura, entendemos que a única proposta 
que poderia ser alvo de alguma discussão e análise era esta última que eu 
referenciei. Agora, na perspectiva do utente, e é isto que preocupa o meu 
partido, que tenho a honra de liderar também, na perspectiva do utente que é 
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esta que nos interessa e, na altura, manifestamos alguma preocupação quando 
foi o encerramento do SAP, quando o protocolo firmado com o Estado foi 
denunciado ou caducou, é aquilo que ao munícipe da Mealhada lhe é subtraído 
ou lhe é acrescentado. Agora, perspectivando a situação desta forma, quer 
dizer, de forma muito fria e muito clara, o munícipe quando se dirigia ao 
Hospital da Santa Casa da Misericórdia, acabaria por pagar três vezes, 
primeiro pagou , através dos seus impostos, com a contribuição que a Câmara 
Municipal deu, face à construção do Hospital, pagaria agora com este milhão e 
oitocentos mil euros, para “tapar o buraco” do Hospital ou da Santa Casa da 
Misericórdia, face a esta situação aflitiva em que vive e depois, pagaria uma 
terceira vez, quando recorresse ao Hospital da Santa Casa da Misericórdia. 
Como disse, os vereadores do PSD tomam decisões, não na base da 
demagogia nem do populismo e tomaram uma decisão clara. E esta decisão 
que nós tomámos, por acaso, também foi a decisão do senhor Presidente, da 
srª. vice-presidente e dos dois vereadores do Partido Socialista. Voltando às 
palavras do meu companheiro António Miguel, porque pode haver aqui a 
sensação de que há alguma clivagem entre nós. Não há. Nós, quando 
tomámos a nossa decisão, fizemos questão de elaborar uma declaração de 
princípios, como chamámos, e isto que eu disse foi vertido em palavras nessa 
declaração de princípios mas, ao fim, e acho que a imprensa o publicou na 
íntegra, dizemos que urge agarrar este problema com as “três mãos” e encetar 
negociações com o Ministério da Saúde, chamando a Santa Casa à Câmara, 
para realmente este problema ser tratado, porque é um problema que a todos 
preocupa. Este não é um problema que preocupa o PS, nem o PSD, nem a 
CDU, preocupa-nos a todos. Eu não acredito que haja um cidadão, um 
munícipe do concelho da Mealhada que não tenha alguma preocupação face a 
este problema. Agora, o que o Dr. António Miguel disse, foi precisamente isto 
também. Há que não esquecer este problema e limitá-lo e coartá-lo a esta 
decisão que tomámos na Câmara Municipal. Há que contribuir para que haja 
uma solução para este problema, não que a situação fique terminada por aqui. 
Nós, vereadores do PSD, tudo faremos para que isso aconteça. Não entendo 
que haja aqui alguma má fé, nem por parte dos vereadores do Partido 
Socialista, nem por parte dos vereadores do PSD. O que eu entendo, é que foi 
tomada uma decisão em consciência, convicta, determinada e aparcando-se 
um pouco de demagogias ou de puro populismo. Orgulho-me de fazer parte de 
um grupo que, neste momento, toma decisões maduras e consubstanciadas 
nas convicções que temos. Queria deixar isto bem claro.”----------------------------- 
Interveio de novo o senhor António Miguel para dizer, a propósito da 
intervenção do senhor Carlos Marques, que quando levantou esta questão,  
óbviamente que está solidário com a posição tomada pelo PSD na Câmara 
Municipal, mas não é isso que está em causa. O PSD tomou uma posição 
perante determinadas propostas concretas, que foram entendidas como não 
sendo as mais correctas ou as melhores para a viabilidade do Hospital. A sua 
pretensão, disse, foi lançar um alerta para que possam debater este assunto 
sem ter em conta tricas partidárias, porque aquilo com que todos se importam é 
com o bem estar do concelho e com a prestação dos serviços médicos que 
aquele hospital pode prestar aos munícipes deste concelho. Não há aqui 
qualquer tipo de questiúnculas políticas, julgando ser posição unânime desta 
Assembleia e da Câmara Municipal, o superior interesse público.------------------- 
Interveio o senhor José Miguel Felgueiras para dizer que a solução que todos 
desejavam para o Hospital da Mealhada, que pensa ser unânime, é que seria 
ter um Hospital no âmbito da gestão da própria Misericórdia, servindo todos os 
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munícipes. Não sabe qual vai ser o fim desta questão, mas preocupa-o os 
valores que ouviu aqui falar – a Câmara atribuiu um subsídio de quinhentos mil 
euros – e muito bem e na altura foi consensual, e isto representa, se a 
Mealhada tiver cerca de vinte mil habitantes, que cada pessoa que aqui está, 
contribuiu com 25 euros. Disse querer deixar apenas o alerta que a Câmara 
Municipal não é um moedeiro e compete à Assembleia Municipal estar atenta a 
estas questões, porque a Câmara atribuiu 500 000 euros, de boa-fé, à Santa 
Casa da Misericórdia, para apoiar o Hospital, mas é preciso ter em atenção 
que, se a Misericórdia mais tarde vier a concessionar o Hospital a uma 
empresa privada, que pensa não ser a solução que nenhum dos presentes 
deseja, que este dinheiro não foi atribuído a fundo perdido. Nem a Câmara, 
nem os munícipes, financiam empresas privadas.---------------------------------------- 
O senhor Luís Brandão interveio novamente, dirigindo-se ao senhor Presidente 
da Câmara, para solicitar resposta às questões que havia colocado quanto aos 
parques infantis e à Pousada de Juventude.-----------------------------------------------
O senhor Presidente da Câmara informou que, quanto ao parque infantil do 
Luso o assunto está ultrapassado, porque já está aberto à segunda-feira. --------
Sobre a questão do piso do parque do Choupal, informou que irá dar instruções 
aos serviços para verificarem e solucionarem o problema.----------------------------- 
Quanto à pousada de juventude, disse não haver rigorosamente nada. ----------- 
Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Mesa deu 
conhecimentos aos membros da Assembleia, de um ofício remetido pelo Grupo 
Parlamentar do Partido Comunista Português com cópia do Requerimento ao 
Governo sobre as Provas Globais Facultativas no Ensino Básico e de um ofício 
circular do Ministério da Educação e Associação Nacional de Municípios 
Portugueses com a divulgação da Campanha de Comunicação “Juntos 
Melhoramos a Escola” e passou ao primeiro ponto da Ordem de Trabalhos.-----  
1 – VOTAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 16 DE 
FEVEREIRO DE 2007. 
O senhor Presidente da Mesa colocou à votação a acta da sessão ordinária de 
16 de Fevereiro de 2007, que foi aprovada, por maioria, com 4 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 16 de 
Fevereiro de 2007: --------------------------------------------------------------------------------      

OBRAS EM FASE DE CONCURSO 
- Bancada poente do Campo Municipal Dr. Américo Couto;---------------------------- 
- Estrada Lendiosa/Arruiva; --------------------------------------------------------------------- 
- Arruamentos no Luso (recuperação de pavimentos);----------------------------------- 
- Estrada Luso/Pampilhosa (recuperação de alguns troços); -------------------------- 
- Estrada de Sernadelo – Ligação Mealhada/Grada. ------------------------------------ 

OBRAS EM FASE DE ADJUDICAÇÃO/CONSIGNAÇÃO 
- Sinalização Semafórica – EN1/IC2 (Carqueijo); ----------------------------------------- 
- Arruamento de Sernadelo – Estrada de Grada/Anadia; -------------------------------  
- Recuperação de pavimentos e sinalização horizontal (exEN336 e Pampilhosa/      
  /Carqueijo); ---------------------------------------------------------------------------------------- 
  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;--------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                   
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OBRAS EM CURSO 
- 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; -------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Remodelação do Antigo Edifício da Câmara Municipal (ex-Delegação Escolar);---
- Passagem Superior à Linha da Beira Alta (Ramal da Figueira da Foz) na Silvã.-- 
- Arruamento no Alto de Santo António – Pampilhosa (ligação da Urbanização à     
  Estrada de  Santa Luzia); ----------------------------------------------------------------------
- Edifícios do Jardim Público da Pampilhosa:---------------------------------------------- 
Mealhada, 16 de Abril 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 – VIVEIROS FLORESTAIS DA MEALHADA – 
RECONVERSÃO/PARQUE URBANO – PERMUTA – 
APROVAÇÃO- 
Por solicitação do senhor Presidente da Mesa, o senhor Presidente da Câmara 
referiu que o assunto hoje em apreciação, é um assunto que tem trazido 
preocupação a todos, desde há muitos anos e a sua solução é uma solução de 
permuta, proposta pela Câmara e depois aceite pela Direcção Geral do 
Património do Estado. Esta é uma oportunidade, finalmente, de a Mealhada 
passar a usufruir daquele espaço. ------------------------------------------------------------ 
Interveio o senhor António Miguel para dar os parabéns ao executivo, não só 
pelo êxito desta permuta e desta aquisição para o município, do espaço que 
está há muitos anos degradado, e que virá a ser um espaço nobre do 
Concelho. Disse ser de enaltecer todos os esforços deste e de anteriores 
executivos pela aquisição deste espaço, e congratular o executivo pela 
celeridade com que foi elaborado este estudo prévio. ---------------------------------- 
Interveio o senhor Júlio Penetra para apresentar a seguinte intervenção: “O 
recente acordo celebrado entre a Câmara Municipal e a Administração Central 
para a transferência definitiva da propriedade dos terrenos dos antigos viveiros 
florestais para a gestão da Câmara, encerra da melhor forma um longo 
processo que vicissitudes várias vinham arrastando e impedindo os cidadãos 
da Mealhada de usufruírem de um espaço de lazer que pode e deve ser de 
grande qualidade ambiental para o concelho. Foi um processo lento, mas que 
está finalmente concluído. Exigiu muita perseverança, muita negociação, muita 
intuição política e habilidade negocial no interesse da poupança dos recursos 
financeiros do concelho. Não diremos que foi gracioso, porque na verdade 
resultou de uma permuta de terrenos entre a Administração Central e a 
Câmara, como é do conhecimento geral, mas podemos dizer que, pese embora 
a demora e as  dificuldades, algumas artificiais que lhe foram criadas, as 
variadas hipóteses aventadas desde cedências precárias a compra pura e 
dura, com esforço financeiro da Câmara, a solução finalmente foi, realmente, 
muito favorável aos interesses locais. Está, por isso, de parabéns o executivo, 
por este desfecho. Agora, tem nas suas mãos o desafio do seu melhor e mais 
adequado aproveitamento. São catorze hectares de grande esperança e de 
grande oportunidade para dotar a sede do concelho e o concelho de uma infra 
estrutura de grande qualidade ambiental, como já referimos, e de grande 
utilidade em áreas como o lazer, o desporto ao ar livre, a promoção da imagem 
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do concelho e dos seus produtos. São catorze hectares com uma exposição e 
uma visibilidade ímpares. Mas que grande responsabilidade têm, senhor 
Presidente e senhores vereadores, entre mãos. Fogo à peça, parabéns.”--------- 
Interveio o senhor José Cadete para referir que a CDU quer dar também os 
parabéns ao executivo pelo trabalho que desenvolveu na negociação deste 
processo mas, sobretudo, por verificarem que, felizmente, o betão e o alcatrão 
não tiveram lugar neste belíssimo espaço. ------------------------------------------------- 
Interveio o senhor António Mano Soares para secundar as palavras do senhor 
António Miguel e do senhor José Cadete, e felicitar o executivo por esta 
iniciativa, sobretudo pela originalidade de conseguirem tomar posse dum 
terreno sem que, praticamente, a Câmara tivesse despendido qualquer valor 
monetário. Foi, de facto, disse, um acto e criatividade e é esse acto de 
criatividade que felicita. Em relação ao projecto em si, referiu achar 
interessante, sugerindo o lançamento de um concurso público de ideias, no 
sentido de saber o que é que a população pretende ver implantado no parque 
público. Disse ainda que esta é a uma oportunidade única e uma oportunidade 
de ouro para criar um local, no concelho, que seja um local atractivo, onde 
apeteça estar, onde os munícipes tenham um impulso genuíno para ali acorrer, 
para conviver, para fruir daquele espaço. Sugeriu ainda que este espaço seja 
aproveitado para implantar algo genuíno do concelho, referindo por exemplo, 
um Museu da Água , ou criando qualquer coisa que constituísse como que um 
roteiro do concelho, um circuito onde as pessoas pudessem ver, ao passar, o 
que há em cada uma das localidades do concelho.-------------------------------------- 
Interveio a senhora Arminda Martins para referir que não há dúvidas pelo facto 
de estarem todos orgulhosos na aquisição desta propriedade e que estão todos 
de parabéns. Com respeito ao estudo prévio, em nome pessoal, pretende fazer 
algumas sugestões, senão algumas críticas ao projecto a que teve acesso. 
Referiu que, nas peças escritas do projecto é referido que “se pretende 
promover a protecção dos recursos naturais e das estruturas ecológicas, 
proporcionando um parque de projecção concelhia», pelo que estas palavras 
vão de encontro ao que o senhor Dr. Mano Soares referiu anteriormente e que 
a própria subscreve, porque para além das pessoas olharem para o projecto e 
o acharem engraçado, pensa que ele é pobre e pouco ambicioso. Acha que 
esta é a oportunidade única e de ouro, para o concelho, por terem catorze 
hectares de terreno que devem utilizar para dinamizar e divulgar o concelho, 
julgando que o projecto está subaproveitado. Julga que deve ser associado, ao 
que já está previsto para este parque, a gastronomia e a natureza, porque é 
disso que grande parte das família do concelho vive. ----------------------------------- 
Interveio de novo o senhor António Mano Soares para, em complemento da 
sua anterior intervenção e, a propósito de ter sugerido a criação do Museu da 
Água, pelo facto de estar aqui o Luso tão perto, ter-se lembrado a seguir de 
que há também no concelho, na vila da Pampilhosa, o Museu do Porco, que é 
uma estrutura interessante e que tem visitantes, mas tem também 
conhecimento de que está mal instalado em instalações precárias e, como o 
porco se relaciona com a gastronomia, está inteiramente de acordo com a 
senhora engª. Arminda, no sentido de que a gastronomia é uma área a explorar 
para ser feita a melhor difusão possível desta riqueza concelhia e, porque não 
associar também neste espaço o Museu do Porco.  Ressalvou, no entanto, a 
necessidade de ter que haver conversações com o GEDEPA, no sentido de 
saber se estariam interessados em ceder o referido Museu. -------------------------- 
Interveio o senhor Miguel Felgueiras para, no seguimento dos sugestões dadas 
anteriormente, referir que em seu entender, terá que ser criada, 
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obrigatoriamente,  com a Escola Profissional, uma escola de gastronomia, que 
futuramente fará todo o sentido no concelho e será um dos sítios ideais para 
criar uma estrutura deste género. Disse ainda que há outra preocupação 
quanto a este projecto, que é o financiamento, perguntando ao senhor 
Presidente da Câmara se, nesta fase, já consegue vislumbrar qual será o modo 
de gestão deste parque, se será a Câmara que irá assumir, por si só, a gestão 
desta estrutura, o que lhe parece complicado, ou se caminhará para uma 
solução de uma parceria público-privada. -------------------------------------------------- 
Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Mesa deu a palavra 
ao senhor Presidente da Câmara, que explicou os motivos da execução do 
estudo prévio hoje apresentado, para que pudessem ter chegado ao processo 
de permuta dos terrenos e, quanto à questão da gestão do espaço, referiu que, 
melhor que o Ministério da Agricultura, com certeza que a Câmara será capaz, 
e que a gestão do espaço tem que ser municipal e que, embora sendo mais um 
encargo para a Câmara, este, lutaram todos por ele e é um encargo bem vindo. 
Sobre aquilo que é desejado para lá, estão todos de acordo e farão chegar as 
sugestões ao gabinete projectista, no sentido de tentar explorá-las. Lembrou 
apenas que, a parte edificada dos viveiros, em termos de construção, não está 
contemplada neste projecto. ------------------------------------------------------------------- 
Solicitou de novo o uso da palavra a senhora Arminda Martins, para sugerir que 
sejam encetados esforços, no sentido de adquirir a parcela particular, junto do 
posto de turismo, para integrar no embelezamento da zona. ------------------------- 
Posto este assunto à votação, pelo senhor Presidente da Mesa, a Assembleia 
Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta nº. 4/2007 do senhor 
Presidente da Câmara Municipal, aprovada em reunião do executivo de 8 de 
Março de 2007 e a Adenda à mesma deliberação, aprovada em reunião do 
executivo de 5 de Abril de 2007, respeitantes à permuta do terreno, 
propriedade do Município da Mealhada, onde se encontra construída a Escola 
EB 2/3 da Pampilhosa, pelos prédios que compõem os Viveiros Florestais da  
Mealhada, propriedade do Estado Português, prescindindo do valor da 
diferença entre as avaliações dos prédios a permutar, não havendo lugar ao 
pagamento de qualquer montante pecuniário por parte do Estado à Câmara 
Municipal de Mealhada.-------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.-------------------- 
INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E 
OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS E DOCUMENTOS DE 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2006 – 
APROVAÇÃO. 
O senhor Presidente da Mesa colocou este assunto à apreciação da 
Assembleia.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Interveio o senhor António Miguel Ferreira para, sobre o mesmo assunto, 
advertir o executivo que os elogios foram no ponto anterior e não pode agora 
ter a mesma opinião. Julga ter sido deselegante e talvez desrespeitosa a forma 
como, na reunião da Câmara, o executivo socialista, se dirige à oposição. 
Falando também em nome da Assembleia Municipal e dos elementos do PSD, 
referiu que tem sido apanágio da bancada fazer uma discussão sobre os 
documentos de prestação de contas, adoptando uma postura de crítica 
construtiva, porque sobretudo não querem e não desejam que o executivo 
adopte uma posição jocosa como muitas vezes faz em desrespeito pelo papel 
da oposição sobre esta matéria. Sempre com as limitações de quem não tem 
os conhecimentos técnicos suficientes para apreciar de forma mais correcta 
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esta matéria, vão tentar demonstrar que nem tudo são exemplos de boa 
gestão, ao contrário do que é referido na nota introdutória a estes documentos 
de prestação de contas, e irão colocar questões concretas. Em primeiro lugar, 
disse: “ temos que reconhecer que o executivo camarário seguiu alguns 
conselhos que no passado foram dados no sentido de não empolar  
orçamentos, para que as taxas de execução orçamental, no fim, ao se 
revelassem de uma pobreza constrangedora e, relativamente ao documento, 
mas também de forma genérica, nota-se na nota introdutória que há uma certa 
obsessão com a palavra «estratégia», mas que, no nosso entendimento, 
depois também não se coaduna com a prática. Reconhecemos que o executivo 
socialista terá uma estratégia, aquilo que muitas vezes não conseguem provar 
é com os factos concretos que a mesma é fundamentada por um crescimento 
sustentado, equitativo, e tenho um velho hábito de fazer comparações com 
concelhos vizinhos, porque julgo que é importante nós termos sempre um 
termo de comparação. Não devemos analisar os nossos orçamentos ou a 
nossa execução orçamental duma forma isolada, devemos ter sempre em 
consideração aquilo que os outros fazem, se melhor, se pior. É nossa intenção 
também, de forma positiva, espicaçar o executivo socialista, no sentido de ser 
ambicioso e de querer colocar o concelho da Mealhada entre os mais 
desenvolvidos do País. Julgo que é importante e o executivo deverá ter isso em 
conta, os desafios que se irão colocar perante o Quadro de Referência 
Estratégico Nacional que constituirá também, conforme já foi dito pela senhora 
vice-presidente, uma derradeira oportunidade para que os concelhos possam 
alcançar, pelo menos com apoios comunitários, um nível de infra-estruturas, 
formação e desenvolvimento que nos permita de uma forma mais célere, 
equipararmo-nos com os mais desenvolvidos países europeus. Relativamente 
ao documento propriamente dito, no capitulo das receitas para 2006, conforme 
é referido, foram atingidos 75% de grau de execução, mas vi como esta taxa de 
execução foram conseguidas. Na realidade, se a taxa de execução das 
receitas de capital foi baixa, conforme é admitido, tendo atingido um valor 
inferior a 50%, verificámos que as receitas correntes tiveram uma taxa de 
execução fenomenalmente elevada, para aquilo que é habitual, mas que, no 
nosso entender, foi conseguida de forma um pouco penosa para os munícipes 
contribuintes, o que não deverá ser motivo de celebração para este executivo, 
tanto que este grau de execução se conquista à custa dos impostos indirectos, 
das «taxas, multas e outras penalidades», que tiveram taxas de execução, 
nestes casos, bastante superiores a 100 %. A nosso ver, isto vai um pouco ao 
encontro daquilo que nós já preconizámos e já fizemos propostas sobre essa 
matéria, e parece que, finalmente, o executivo tomou consciência disso e, a 
não ser as parangonas dos jornais que nos foram oferecidas pela srª. vice-
presidente, que afirma que a Câmara tem condições para vir a baixar o IMI, 
reflecte e dá razão às medidas que o PSD já vinha há algum preconizando e 
este executivo consegue taxas elevadas de execução orçamental à custa dum 
ónus muito excessivo para os munícipes, que é, como referi, a forma como são 
garantidas estas receitas. Por isso, não podemos deixar de lamentar que este 
executivo não tenha aceite as propostas do PSD para baixar as taxas do IMI e 
da Derrama, se bem que a srª. vice-presidente já preconiza que será possível, 
atendendo a estas taxas de execução das receitas relativas a estas questões, 
poder vir a baixar a taxa do IMI e mesmo não tendo uma bola de cristal nem 
dons de adivinho, quase que aposto que em ano de eleições, este benemérito 
executivo irá presentear os munícipes com um desagravamento destes 
impostos. É claro, que as baixas taxas de execução deste executivo têm 
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sempre boas desculpas e este ano para justificar a baixa taxa de execução de 
receitas de capital ter ficado muito aquém das expectativas, é claro que a culpa 
é sempre de terceiros, o executivo “sacode a água do capote”, aponta a culpa à 
morosidade burocrática do processo de legalização dos terrenos do parque 
industrial da Pedrulha, que se reflectiu no atraso de venda dos lotes, que julgo 
não me enganar e me parece estarem todos vendidos, mas ainda não fizeram 
as escrituras, ainda não receberam o dinheiro e, por isso, é que as receitas não 
foram as esperadas. O mesmo se passa também em relação à execução da 
despesa, onde mais uma vez verificamos que as despesas correntes 
apresentam um saldo percentual e da mesma forma uma taxa de execução 
bastante superior às despesas de capital, situação que muito bem é 
humildemente reconhecido no próprio documento, em que o executivo tenta 
desculpar mais uma vez, de forma não muito convincente, na minha opinião, 
com a execução as obras em curso, com atrasos nas adjudicações e com 
outras questões de índole administrativa e burocrática. Também nos preocupa 
a evolução orçamental dos últimos anos onde, se por um lado temos uma 
pequena evolução positiva das receitas correntes, por outro lado verificamos 
com alguma preocupação uma contracção nas receitas de capital, que julgo 
que baixaram de 2005 para 2006, tendo regredido cerca de 15%, ao invés das 
despesas que em 2005 tiveram uma descida acentuada, voltaram no ano de 
2006 a subir. Gostava também de me pronunciar sobre o controle orçamental 
da receita, mas tenho que reconhecer alguma limitação visual, porque a forma 
como este documento é apresentado, revela algumas dificuldades, com os 
caracteres minúsculos, que o documento apresenta. Julgo que, óbviamente, 
não será propositado, nem será feito de forma a distrair-nos com as centenas 
de rubricas cuja execução ficou a 0%, designadamente a recuperação dos 
bairros sociais, propriedade da Câmara, o plano de pormenor do campo de 
golfe, na Pampilhosa e o plano de pormenor da zona industrial de Barcouço, só 
para enunciar alguns dos itens que são bastantes. Sobre o controle orçamental 
da receita, mais uma vez, não posso deixar de colocar o ênfase na 
extraordinária capacidade deste executivo em cobrar impostos indirectos, 
cobrar taxas e aplicar multas, revelando aí qual a estratégia que premeia para 
obtenção de receitas e, para concluir, julgamos que este documento mais uma 
vez, espelha as críticas que nós temos vindo insistentemente nos últimos anos 
a fazer, e não somos derrotistas nem ousamos dizer como ainda há pouco o 
disse, que nada que este executivo faça é bem feito, óbviamente também terá 
os seus méritos e os viveiros florestais terão os seus méritos. Para finalizar, 
julgamos que este documento, no seu todo, não espelha uma máxima ambição 
que esta Câmara podia revelar e que, óbviamente, nós entendemos. Eu, ao 
contrário de outras situações, não vou dizer já qual é o meu sentido de voto, 
sob risco de levar com o silêncio do senhor Presidente da Câmara, mais uma 
vez, mas vou deixar um pequeno à-parte provocativo, porque a política também 
é feita de algumas provocações e isto também dá um pouco de sal à nossa 
actividade que é lúdica, pelo menos da minha parte, e é a propósito de, há 
apenas dois dias termos comemorado o 25 de Abril de 1974, queria referir em 
jeito de provocação que no tempo do Estado Novo existia uma coisa que era o 
secretariado da propaganda nacional, dirigida por um senhor de nome António 
Ferro, a quem os serviços do regime normalmente encomendavam umas 
elegias, a serem publicadas nos jornais, onde glorificavam as grandes obras do 
Estado Novo, os grandes feitos daqueles que colocaram Portugal na penumbra 
durante décadas. À semelhança e a propósito de alguma crónicas de opinião 
que tenho visto nos jornais nos últimos tempos, são crónicas de opinião que 
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me causam também algumas náuseas, porque aqueles elogios que muitas 
vezes parecem floreados sem sentido, fazem-me ter essas lembranças e 
esperava também que não aconteça o mesmo nesta assembleia e que 
tenhamos análises críticas, podem ser análises positivas, mas que não sejam 
meros elogios sem sentido à actividade da Câmara Municipal”.---------------------- 
Interveio o senhor José Cadete, referindo ter algumas dúvidas relativamente à 
análise que fez a este documento, e não tem dúvidas nenhumas, quanto à 
correcção das contas, portanto não duvida que as contas estão vem feitas. O 
que lhe parece é que, em relação à taxa de execução, é o seguinte: “ela já não 
é muito famosa, mas gostava que me tirassem esta dúvida – os valores de 
receita que não foram realizados, em função da não efectivação das escrituras 
dos terrenos da zona industrial da Pedrulha, se esses valores são os cerca de 
quatro milhões de euros que há de diferença entre o que estava previsto e 
aquilo que foi realizado e se, esses mesmos valores estão incluídos no 
orçamento de 2007, porque se estão, então a taxa de execução ainda será 
mais fracota muito provavelmente, neste ano de 2007, porque vamos buscar 
valores que estavam previstos no ano de 2006, ou seja, o orçamento tem 
dezasseis milhões, só teria doze milhões se tivéssemos cobrado tudo. Em 
relação aos fornecedores é a mesma coisa, se esses valores das obras não 
acabadas, em que os autos ainda não foram concluídos, porque não foram 
entregues, se também fazem parte da diferença das despesas, quer dizer, se o 
valor não pago aos fornecedores, faz parte do valor de diferença nas despesas 
e se está previsionado no orçamento de 2007. Outra coisa que me salta aqui à 
vista, que é um pouco estranho, mas que acho possível, é o património ser 
exactamente idêntico ao de 2005, exactamente o mesmo número, portanto, 
não houve perda nem houve ganhos, quer dizer não se aumentou o património 
nem se delapidou. É uma coisa que, às vezes, é um pouco difícil de acontecer, 
mas aconteceu”.------------------------------------------------------------------------------------ 
Interveio o senhor Miguel Felgueiras, para colocar duas preocupações que tem 
ao ler este documento: “A primeira preocupação tem a ver, segundo li no 
Relatório de Contas, que a Câmara ainda não tem implementado o sistema de 
contabilidade de custos. É verdade que haverá pouco mais de uma dúzia de 
câmaras no País, a ter esta situação regularizada, mas penso que, realmente, 
esta situação deve ser encarada com alguma preocupação, até porque a nova 
lei sobre as taxas, vai-nos obrigar, quer dizer, o governo fez isto de outra 
maneira, se bem que obrigou as autarquias através do POCAL a ter 
contabilidade de custos, agora vai obrigá-las por via das taxas, isto é, se nós 
não tivermos a contabilidade de custos até ao final do ano, não vamos ter taxas 
para o ano, porque é necessário fazer a fundamentação económico-financeira. 
Queria saber apenas se realmente este problema da «software house» já está 
resolvido, se a AIRC já tem realmente o «software» implementado e se, 
realmente, teremos a contabilidade de custos implementada até ao final do 
ano, ou seja, antes do final do ano. Outra questão que queria colocar, que não 
tem a ver directamente com este relatório de contas, mas que poderá aqui 
encaixar. Como o senhor Presidente sabe, com a nova lei das finanças locais, 
a nova lei veio obrigar as autarquias a terem um auditor externo, sobre 
algumas condições. Uma vez que a Câmara, se calhar, não cai nessas 
condições, de ter empresas municipais e participar em fundações, queria 
perguntar se, eventualmente, não estando a Câmara nessa posição de ser 
obrigada, por via da lei, a ter um auditor externo, sabemos também que já há 
autarquias, mesmo não sendo obrigadas, que têm as contas certificadas por 
revisores oficiais de contas. Vou dar a minha opinião pessoal, não da bancada, 
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penso que todas as autarquias deverão ter um revisor oficial de contas porque 
não basta parecer, é preciso ser, isto é um selo de qualidade e penso que o 
executivo tem dado mostras ao longo destes anos de um grande rigor nas 
contas e a certificação de contas devia trazer a todos nós, que estamos na 
assembleia, e não temos ligação, eu por acaso tenho alguma ligação com esta 
área da economia da contabilidade, mas porventura sei da dificuldade das 
pessoas de perceberem as questões mais técnicas destes relatórios e, se 
calhar, um auditor externo, até pela obrigação de vir, por exemplo,  
semestralmente apresentar o seu relatório sobre as contas municipais seria 
interessante. Gostaria, realmente, de saber, se essa hipótese está em cima da 
mesa”. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Devidamente autorizada pelo senhor Presidente da Câmara, usou da palavra a 
senhora Vice-Presidente para, relativamente à intervenção do senhor António 
Miguel Ferreira dizer que não há grandes considerações a tecer, tomando 
como suas as palavras do colega de Câmara, quando diz que: “quando nós 
temos que ser sensatos somos sensatos e quando temos que ser realistas, 
somos realistas e, se quer considerar que todas as justificações são 
justificações de trazer por casa e são justificações que não têm nenhuma razão 
de ser, o senhor tem que ficar com essa sua opinião, mas estou ciente que 
qualquer cidadão consciente deste concelho entende perfeitamente as 
justificações e sabe perfeitamente que é assim e não é de outra maneira. As 
contas são as que estão aí e as justificações também estão espelhadas na 
conta, por isso, bastava só abrir o relatório, olhar, ver que justificações foram 
dadas e verificar que, na realidade, as justificações dadas são aquelas que 
estão espelhadas na conta. Tão simples como isto. Só aqui um à-parte: 
realmente, uma das justificações das receitas de capital, escudámo-nos naquilo 
quando podíamos ter-nos escudado noutra coisa qualquer, mas é óptimo 
quando nós nos escudamos em terceiros e foi mais uma justificação. Se esteve 
atento à informação dada pelo senhor Presidente, verificaria que as receitas de 
capital nos primeiros meses deste ano, já orçaram cerca de 40% do orçamento 
e isso quer dizer que a justificação que eu tinha dado está a ser espelhada na 
informação que está a ser dada à Assembleia. Relativamente às despesas 
correntes e ao facto de terem aumentado, todos conhecemos o encargo que a 
autarquia sofreu com o desenvolvimentos das actividades de enriquecimento 
curricular, para nós não é uma despesa corrente como já foi salientado, para 
nós é uma despesa de investimento, embora seja espelhado nas despesas 
correntes, para nós é, sem dúvida, uma mais-valia para o concelho, mesmo 
que isso não se veja, mesmo que isso não tenha grande visibilidade em termos 
de construção de edificação. Quando fala nas execuções zero, relativamente 
aos planos de pormenor, se estiver atento e tiver a informação dos assuntos 
que vêm frequentemente às reuniões de câmara, verá que os planos de 
pormenor estão em curso, onde são falados e discutidos. Se eles não são 
facturados, não ficam espelhados nas contas, mas na realidade há 
desenvolvimento desses planos de pormenor, não é por acaso que eles vêm às 
reuniões, fazem parte do nosso trabalho analisar esses planos de pormenor e é 
porque estão em curso, pois se não estivessem em curso não se falava neles e 
não era uma mera atitude de trazer por casa e de encher folhas, porque até os 
caracteres passavam a ser maiores se nós eliminássemos isso, mas não é 
verdade, não podemos eliminar, porque na realidade eles existem, são 
discutidos, não temos pago porque não nos têm apresentado honorários, 
porque têm “timings”, e sabe que os pareceres, infelizmente, pode ser agora, 
como dizia o colega, que pode ser que agora com esta intenção de simplificar 
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os procedimentos, os pareceres sejam mais rápidos e nós consigamos mais 
rápidamente desenvolver os planos que temos em curso”.----------------------------- 
Relativamente ao senhor José Cadete, a senhora vice-presidente referiu: 
“penso que já respondi, em parte. Na realidade, aquilo que não foi executado e 
que nós sabíamos que, de forma alguma podia ser executado, transitou para o 
exercício deste ano e é óbvio que passa a fazer parte dos valores deste ano. 
Não penaliza, espelham a realidade. Se não foram executados dum lado, são 
executados do outro, tanto que já se vê aí em três meses, uma execução de 
quase 40%. Relativamente ao património, também como se indicou, só quando 
tivermos registado os bens é que os podemos afectar ao balanço. Todos os 
anos existem amortizações, parte das aquisições que fizemos também ainda 
não estão registadas e, por isso, não foram alvo de registos, mas os valores 
não são os mesmos, uns foram sendo feitos, as taxas de amortização foram 
modificando”.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Quanto à intervenção do senhor José Miguel Felgueiras, a senhora vice-
presidente referiu: “é lógico que estamos preocupados com a contabilidade de 
custos, por isso como sabe, os funcionários têm tido formação nessa área, 
porque essa é a nossa preocupação, aliás, tem que ser mesmo essa a nossa 
preocupação não só porque se torna necessário em termos legais, mas 
também porque é uma necessidade, porque nós temos consciência de que se 
não houver contabilidade de custos, as coisas já não funcionam e temos essa 
consciência e é lógico que o auditor é importante, é muito importante até 
porque é também uma segurança para nós e vamos avançar nessa área. 
Estamos atentos e grande parte das formações no âmbito do FORAL foram 
nestas áreas, que é lógico, para os funcionários da autarquia são campos 
completamente desconhecidos. Já adquirimos software para esse fim e os 
funcionários fizeram formação nessa área e é uma área que vamos 
implementar a breve trecho”.-------------------------------------------------------------------- 
Solicitou o uso da palavra o senhor Júlio Penetra para referir: “Correndo o risco 
de incomodar o Dr. António Miguel eu vou manter o registo dos elogios porque, 
o que é que nós havemos de fazer, as circunstâncias para isso nos empurram 
porque, realmente, ao apreciar os documentos que estiveram aqui em análise, 
é reconfortante para o Partido Socialista constatar, ano após ano, a solidez e o 
rigor das contas municipais. Isto é um facto, como é que eu hei-de contornar 
isto para dizer o contrário? Não o posso satisfazer, Dr. Reconfortante agora e 
para o futuro. O Partido Socialista completará no fim deste mandato, um 
período de responsabilidade na gestão, de vinte anos. Poderá estar mais vinte 
anos ao serviço do interesse público municipal ou mais nenhum, depende de 
vós, mas com a certeza reconfortante para nós e para os munícipes de que a 
sua Câmara tem saúde financeira suficiente para continuar a desenvolver-se 
dentro das suas obrigações legais e honrando os seus compromissos. 
Juntámos desenvolvimento, estabilidade financeira e capacidade de 
endividamento. Precisam de mais condições, se chegar algum dia a vossa 
hora? Está implantada uma boa escola de rigor e competência, que esperamos 
que perdure no futuro. Parabéns. A Bancada do Partido Socialista votará 
favoravelmente os documentos em apreço”.----------------------------------------------- 
Não havendo mais inscrições para intervenção, o senhor Presidente da Mesa 
propôs à Assembleia que passassem à votação dos documentos.------------------ 
Feita a votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 18 votos a 
favor, 5 votos contra e 3 abstenções, aprovar o Inventário de todos os bens, 
direitos e obrigações patrimoniais e respectiva avaliação, bem como os 
documentos de prestação de contas do exercício de 2006. --------------------------- 
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Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.-------------------- 
O senhor António Mano Soares, apresentou a seguinte declaração de voto: 
“Antes do momento da votação, estava na disposição de me abster, mas votei 
contra pela provocação daquele companheiro que falou em último lugar, pela 
bancada do Partido Socialista, porque uma vez mais, tem uma atitude como se 
de facto a realidade hoje fosse imutável para toda a eternidade. Quer dizer, é 
uma auto presunção, uma tal auto convicção, um tal auto elogio que, de facto, 
torna-se entronável. Costuma-se dizer que «não há mal que sempre dure, nem 
há bem que não se acabe»”.--------------------------------------------------------------------     
APLICAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 
APURADO EM 2006. 
Não havendo qualquer intervenção sobre este assunto, o senhor Presidente da 
Mesa passou, de imediato, à votação, verificando-se que a proposta da 
Câmara Municipal relativa à aplicação do resultado líquido do exercício 
apurado em 2006, para a constituição de uma reserva legal no valor de 
75.700,35 euros, para efeitos do disposto no Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 2 de 
Fevereiro (Pocal), foi aprovado por unanimidade.----------------------------------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.-------------------- 
1ª. REVISÃO AO ORÇAMENTO DE 2007 – APROVAÇÃO.  
Devidamente autorizada, a senhora Vice-Presidente usou da palavra para 
referir que o objectivo desta revisão é, não só a integração de uma parte do 
saldo do ano anterior, mas também a inserção de novas rubricas no 
orçamento, para facilitar o lançamento de novos projectos que vão ao encontro 
das estratégias do executivo. ------------------------------------------------------------------ 
Interveio o senhor José Cadete para perguntar quanto às inscrições de reforço 
ao orçamento inicial, que existem verbas de reforço para o Bairro Social do 
Canedo, para a Santa Casa da Misericórdia, ficando ainda satisfeito por ver 
reforço para a verba da cultura, se de facto é assim ou estará enganado.--------- 
A senhora Vice-Presidente informou que é de facto como referiu, e que 
interpretou bem, porque são as rubricas que mereceram uma atenção rápida 
do executivo, por ter projectos em curso. Quanto ao reforço da verba para o 
Hospital, por haver o compromisso da Câmara de dar determinada verba este 
ano, dos quinhentos mil euros faseados – estava previsto pagarem 125 000 
euros este ano e para o ano os restantes 100.000 euros. Quando a situação se 
complicou, a Câmara em reunião decidiu que, com esta revisão, poderia 
adiantar o pagamento do próximo ano, o que permitia alguma ajuda à Santa 
Casa da Misericórdia e ficaria concretizado o compromisso que a Câmara tinha 
assumido. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Feita a votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 4 
abstenções, aprovar a 1ª. Revisão ao Orçamento de 2007.---------------------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.-------------------- 
DELEGAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS 
PARA 2007. 
Pelo senhor Presidente da Câmara foi dado conhecimento que este assunto 
tem a ver com o acréscimo de 10% relativamente às verbas disponibilizadas 
para as Juntas de Freguesia e que na presente revisão foram incluídos esses 
10% das rubricas da delegação de competências, o que obriga a uma 
aprovação independente da Assembleia Municipal, sendo estes mapas a 
concretização do que está já vertido em orçamento.------------------------------------- 
Feita a votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a 
Câmara Municipal a delegar nas Juntas de Freguesia, as competências 
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constantes dos documentos enviados e que foram aprovados pelo órgão 
executivo na sua reunião de 5 de Abril de 2007.------------------------------------------ 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. -------------------  
ADESÃO À ASSOCIAÇÃO COIMBRA REGIÃO DIGITAL – 
PROPOSTA. 
A senhora Vice-Presidente, por solicitação do senhor Presidente da Câmara, 
informou a Assembleia que, depois de terem sido desenvolvidos vários 
projectos, quer no âmbito do POSI – Programa Operacional Sociedade da 
Informação, quer do POSC – Programa Operacional Sociedade do 
Conhecimento, quer no âmbito das Infraestruturas, quer nos Diplomas de 
Competências Básicas, quer nos Conteúdos , a nível local, toda a estratégia 
assenta num desenvolvimento na área da Sociedade de Informação, e que, 
para isso, já não têm competência, por si só, de avançarem nessa área. São 
projectos de índole regional, por isso se criaram as Regiões Digitais. Logo no 
início, quando foi criada a Região Aveiro Digital, o município da Mealhada foi 
dos primeiros a manifestar a intenção de adesão, uma vez que tinham 
conhecimento do benefício que o concelho viria a ter com a adesão a uma 
região digital.  Disse ainda que, pelo facto de Anadia não ter aderido à Região 
Aveiro Digital, a funcionar há já quatro anos, não permitiu que o município da 
Mealhada aderisse por não haver continuidade territorial. Assim, tendo surgido 
a oportunidade de Coimbra promover uma Região Digital, o município da 
Mealhada manifestou a intenção de aderir, porque é fundamental hoje, ter 
infraestruturas em termos da sociedade de informação, para que o 
desenvolvimento no concelho aconteça de facto. ---------------------------------------- 
Não havendo intervenções, o senhor Presidente da Mesa passou à votação 
deste assunto, tendo a Assembleia deliberado por unanimidade, Aprovar a 
Adesão do Município da Mealhada à Associação Coimbra Região Digital, bem 
como os respectivos Estatutos, em cumprimento do que dispõe a alínea m) do 
nº. 2 do artº. 53º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com a alteração 
introduzida pela Lei nº. 5-A/2002m, de 11 de Janeiro.----------------------------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos.------------------- 
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DO 
VINHO – PROPOSTA DE ADESÃO E APRECIAÇÃO DE 
ESTATUTOS   Por solicitação do senhor Presidente da Mesa, o senhor 
Presidente da Câmara informou que a ideia de formação da Associação, partiu 
da Câmara Municipal do Cartaxo que, de imediato, contactou a Câmara da 
Mealhada no sentido de ser Município fundador e tem conhecimento de que há 
mais municípios interessados em serem municípios fundadores da Associação 
e, por isso, a Câmara apresenta a proposta de adesão que é importante, 
sobretudo no contexto destes municípios produtores de vinho, do País, e até 
tendo em atenção algumas iniciativas de contactos com Associações análogas 
para já, de Municípios espanhóis.-------------------------------------------------------------
----------- 
Não havendo intervenções sobre o assunto, o senhor Presidente da Mesa, 
passou de imediato à votação, verificando-se que, por unanimidade, a 
Assembleia Municipal da Mealhada, aprova a Proposta de Adesão do 
Município de Mealhada como Município Fundador da Associação de Municípios 
Portugueses do Vinho, bem como a Proposta de Estatutos, em cumprimento do 
que dispõe a alínea m) 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.- 
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Esta deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos.------------------- 
INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL – RESULTADOS 
DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E EMPRESAS EM 
QUE O MUNICÍPIO PARTICIPA, REFERENTES AO ANO DE 
2005. 
O senhor Presidente da Mesa informou a Assembleia que este ponto diz 
respeito a uma obrigação legal que tem a ver com a apresentação das 
Sociedades e das Associações em que o Município da Mealhada participa e 
por isso estão hoje aqui os documentos para conhecimento.-------------------------- 
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 João Louceiro para sugerir que, uma vez 
que se falou aqui da Revisão do Orçamento para este ano,  seria de recolocar 
aqui uma preocupação que surgiu numa reunião da Assembleia Municipal feita 
em torno do Orçamento e Plano de Actividades para este ano e que tinha a ver 
com o Estatuto de Oposição e a Lei 24/98, que levantou na altura alguma 
discussão. Coloca a questão, dirigindo-se ao executivo camarário e à própria 
Mesa da Assembleia, no sentido de saber se o relatório que está previsto ser 
feito até ao final de Março, em que se pretende fazer a avaliação do grau de 
observância do respeito dos direitos e garantias constantes desta lei, onde está 
o dever de consulta prévia e o direito de ser ouvido sobre as propostas dos 
respectivos orçamentos e planos de actividade, se esse relatório, 
efectivamente, foi feito e se dele foi dado conhecimento às forças da oposição, 
que são os titulares desse direito. Voltou a referir que é a Lei nº. 24/98, de 26 
de Maio que impõe mesmo a realização desses relatórios.---------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara informou não conhecer esta Lei em pormenor, 
mas que a Lei irá ser cumprida.---------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Mesa referiu que tem a suposição de que os partidos 
políticos que não têm assento no executivo municipal, têm direito a ter um 
conhecimento prévio dos planos e orçamentos, uma vez que, embora tendo 
assento na Assembleia Municipal, não estão no Executivo, a Lei 24/98 aborda 
a obrigatoriedade de ser dado conhecimento.--------------------------------------------- 
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. -------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FOLHA Nº.___________ 

______________________                                    

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 

     

 
 
 
 


