
                                             

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 
 
 
--------------------------------------ACTA Nº. 3----------------------------------------- 
SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2007: Aos seis dias do mês de 
Junho do ano dois mil e sete, reuniu pelas vinte e uma horas e trinta minutos, 
em sessão ordinária, no Auditório da Escola Profissional Vasconcelos Lebre, 
na Mealhada, a Assembleia Municipal, cuja Mesa foi constituída pelo 
Presidente da Mesa Senhor Dr. Rui Manuel Leal Marqueiro, pelo 1º. Secretário, 
Senhor José Alves Rosa, e pelo 2.º Secretário Senhor Manuel Paredes 
Ferreira, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------- 
1) Votação da acta da sessão ordinária realizada em 27 de Abril 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) Relatório da Inspecção Geral de Finanças.--------------------------------------------- 
4)Informação à Assembleia Municipal – Resultados das Associações de 
Municípios em que o Município participa, referentes ao ano de 2006;---------------  
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: a senhora Ana Filipa Varela 
Soares Pereira, tendo comparecido em sua substituição o senhor Carlos 
Alberto Seabra Rodrigues, o senhor Pedro Miguel Curralo de Paiva e o senhor 
José Miguel da Rosa Felgueiras. Faltou sem apresentar justificação o senhor 
Luís Filipe Tovim Ferreira e o senhor Delfim Manuel Neves Martins, Presidente 
da Junta de Freguesia de Barcouço.---------------------------------------------------------- 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
O senhor Presidente da Mesa deu por iniciada a sessão, perguntando se há 
alguma intervenção sobre este ponto.-------------------------------------------------------- 
Solicitou o uso da palavra o senhor António José Breda, da bancada da CDU, 
para fazer a seguinte intervenção, cujo documento entregou à Mesa: “A greve 
geral de 30 de Maio, foi a expressão viva do descontentamento e exigência da 
prática de novas políticas para o nosso país. As dificuldades crescentes da 
generalidade dos trabalhadores, a perda do poder de compra, o endividamento 
e o crescimento das taxas de juro, a crescente flexibilidade e precariedade no 
trabalho, os processos de intenção manifestados pelo governo de novas 
alterações nas leis reguladoras do trabalho, com a introdução do conceito da 
flexisegurança, o encerramento de serviços públicos (escolas, valências dos 
hospitais, etc) são entre outros motivos que levaram, a que cerca de 1 milhão e 
400 mil trabalhadores tenham decidido aderir a esta greve geral. Ao mesmo 
tempo que, as dificuldades para os trabalhadores aumentam, cresce atingindo 
níveis obscenos os lucros das grandes empresas e do capital financeiro, 
criando uma situação de injustiça insustentável. Esta greve desenvolveu-se 
num quadro de grande pressão e chantagem por parte do governo e do 
patronato. Foi grande o nervosismo manifestado pelos membros do governo e 
pelas associações patronais pelos resultados da greve, que junto (sempre em 
unisso), tentam desvalorizar e reduzir o seu impacto. Na verdade, a adesão e 
simpatia pela greve geral e os seus objectivos são dados a que o governo não 
pode ficar alheio. A CDU, saúda de forma muito especial os trabalhadores da 
Câmara Municipal da Mealhada, paralização de 50% nos administrativos e a  



                                             

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 
 
 
100% nos estaleiros. Os trabalhadores da administração pública tem sido alvos 
preferenciais das políticas deste governo, também aqui na Mealhada os 
trabalhadores souberam estar à altura. assinado) José Cadete e António José 
Breda”.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Interveio ainda o senhor José Cadete para falar sobre o Encontro Nacional de 
Agricultura que o Partido Comunista vai realizar no próximo sábado, no Cine -  
Teatro Messias, sendo um encontro que trará ao Concelho da Mealhada, cerca 
de 400 agricultores de todo o País, sem custos para o erário público, e que 
bastante irá contribuir para que, cada vez mais, este concelho seja reconhecido 
como um local com capacidades ímpares para receber qualquer tipo de evento. 
Desde já, formulou o convite a todos os membros da Assembleia Municipal que 
queiram, pelo menos, passar pelo Cine-Teatro Messias.------------------------------- 
Interveio a senhora Arminda Martins, para falar sobre um assunto que a tem 
preocupado e que tem a ver com o Programa Pirpec, de incentivo à reabilitação 
urbana que, no seu entender, não tem estado a ser bem gerido ou bem 
divulgado. Tem estado a fazer um levantamento para um projecto em que está 
envolvida e, atendendo às circunstâncias económicas que o País atravessa,  
há muitos agregados que estão a recorrer a soluções de habitação que não 
são as mais condignas e há habitações que poderiam ser melhoradas se as 
pessoas recorressem, nomeadamente a esse Programa, e outros que existem 
a nível nacional. O que se tem apercebido, disse, é que as pessoas não têm 
conhecimento desse Programa, porque nunca ouviram falar nem o viram 
publicitado, pelo que acha que, se este é um Programa municipal, que tem algo 
de social, que está inscrito no orçamento, têm obrigação de o divulgar e de o 
fazer chegar à população, fazendo o apelo à Câmara Municipal no sentido de 
divulgar o Programa Pirpec.--------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Júlio Penetra, para referir o seguinte: “É do conhecimento 
geral que o processo de revitalização das Termas do Luso é um assunto 
premente e urgente para a população do Luso directamente, e para qualquer 
estratégia de desenvolvimento turístico do concelho, seja ela qual for. Sabemos 
que foram iniciados contactos com o concessionário, no sentido de obter dele a 
garantia de que cumprirá as obrigações decorrentes do contrato de concessão 
de exploração da água do Luso, na actividade termal e na actividade comercial. 
Temos acompanhado a acção de um grupo de comerciantes e hoteleiros do 
Luso, que se mobilizaram para apoiar o executivo municipal nas negociações 
com a Sociedade da Água do Luso. Dessa acção resultou a apresentação de 
um projecto para remodelação do conjunto termal, que mereceu desse grupo 
de interesse uma contribuição escrita, no sentido da necessidade de reformular 
e melhorar o projecto, documento entregue ao senhor Presidente da Câmara e 
por este remetido à administração da Água do Luso. Passados cerca de três 
meses sobre a apresentação do projecto, gostaríamos de saber que 
desenvolvimento teve este processo, que diligências foram feitas por iniciativa 
da Câmara com vista a encontrar uma solução para o estado agonizante das 
Termas do Luso, responsável por um significativo desfalque das receitas 
públicas do município e de prejuízos irrecuperáveis na economia dos 
comerciantes e hoteleiros do Luso”. ---------------------------------------------------------- 
Por solicitação do senhor Presidente da Mesa, o senhor Presidente da Câmara 
passou a responder às questões que lhe foram colocadas.----------------------------
Começou por se referir à questão do Pirpec, subaproveitado, conforme referiu  



                                             

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 
 
 
a senhora Eng.ª. Arminda, por falta de divulgação, mas disse não ser 
propriamente isso que se passa, porque tem havido algumas, poucas, 
candidaturas ao Pirpec, mas apenas porque a Câmara introduziu uma 
componente social, de avaliação das condições sócio-económicas do agregado 
familiar e, ultimamente, não têm sido aprovados quaisquer projectos, dos 
poucos que têm aparecido. Disse ainda que esta é uma questão que a Câmara 
terá que ponderar e analisar,  se pretende ou não desenvolver mais este plano 
de apoio, que tem uma componente social fortíssima e só têm sido concedidos 
subsídios aos proprietários que demonstrem alguma carência económica.-------- 
Em relação à questão colocada pelo senhor Júlio Penetra, referiu que a 
concessionária das termas do Luso prometeu fazer um estudo de 
desenvolvimento das temas, apresentou um plano, esse plano foi apresentado 
quer pela Câmara, quer pela própria Sociedade da Água do Luso, aos 
comerciantes do Luso, segundo informação que lhe deram. Há três meses 
atrás foi feita uma última versão das quatro opções possíveis desse projecto da 
concessionária para a reformulação e a dinamização das termas do Luso,  na 
passada segunda feira fez uma abordagem à Sociedade da Água do Luso, que 
lhe garantiu que dentro de poucos dias marcaria uma reunião, no sentido de vir 
à Câmara fazer o ponto de situação deste projecto, com três grupos de opções 
em que muitas delas, ou pelo menos as mais simples eram de certo modo 
ridículas, pois uma delas apresentava um investimento de cerca de 20 mil ou 
trinta mil contos, o que acha ridículo, mas havia outras que poderiam vir a 
interessar no contexto global. Ontem mesmo fez uma reunião com os 
comerciantes do Luso, a quem transmitiu esta situação, mas a verdade é que a 
Câmara está numa posição em que apenas pode fazer pressão, tal como os 
comerciantes, porque a concessionária das termas é a Sociedade da Água do 
Luso. Há no entanto, disse ainda, uma coisa que é muito importante e que é 
preciso que todos tenham consciência disso e referi-lo à Sociedade, é que a 
concessão da captação, produção e distribuição da água do Luso que é 
vendida nas garrafinhas, está condicionada ao incremento e desenvolvimento 
das termas do Luso, e isso está estabelecido no Decreto-Lei da concessão. A 
Câmara, continuou dizendo o senhor Presidente da Câmara,  já o fez sentir à 
Sociedade e pensa que esta irá apresentar dentro de dias outra versão do 
projecto que anda a desenvolver há um ano e meio ou dois anos, mas não vê 
grande vontade da Sociedade em avançar com ele na prática. Há ainda um 
protocolo com a Sociedade da Água do Luso, em que intervém também a 
Universidade de Coimbra, sendo o projecto da responsabilidade da Câmara, 
mas esse está a ser desenvolvido e está a dar os primeiros passos.---------------- 
Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Mesa deu por 
encerrado o Período Antes da Ordem do Dia e deu início à Ordem de 
Trabalhos.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 – VOTAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 27 DE 
ABRIL DE 2007. 
O senhor Presidente da Mesa colocou à votação a acta da sessão ordinária de 
27 de Abril de 2007, que foi aprovada, por maioria, com 2 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 27 de 
Abril de 2007: ---------------------------------------------------------------------------------------       

OBRAS EM FASE DE CONCURSO 
- Remodelação da Avenida Navarro (Luso);------------------------------------------------ 
- Infraestruturas da Zona Industrial da Pedrulha (2ª. fase);----------------------------- 
- Rede de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais de Monte Novo, 
Buçaco e Salgueiral; ------------------------------------------------------------------------------ 

OBRAS EM FASE DE ADJUDICAÇÃO/CONSIGNAÇÃO 
- Bancada poente do Campo Municipal Dr. Américo Couto;---------------------------- 
- Estrada Lendiosa/Arruiva; ---------------------------------------------------------------------       
- Estrada Luso/Pampilhosa (recuperação de alguns troços); --------------------------   
- Arruamentos no Pego.--------------------------------------------------------------------------  

OBRAS EM CURSO 
- Arruamentos no Luso (recuperação de pavimentos);----------------------------------- 
- Sinalização Semafórica – EN1/IC2 (Carqueijo); ----------------------------------------- 
- Arruamento de Sernadelo – Estrada de Grada/Anadia; ------------------------------- 
- 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; -------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Recuperação de pavimentos e sinalização horizontal (exEN336 e Pampilhosa/      
  /Carqueijo); ---------------------------------------------------------------------------------------- 
- 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, 28 de Maio 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 – RELATÓRIO DA INSPECÇÃO GERAL DE FINANÇAS 
O senhor Júlio Penetra, da bancada do Partido Socialista, solicitou a palavra, 
para ler a seguinte intervenção escrita: “Devo confessar que quando 
apareceram na imprensa local as primeiras notícias sobre os resultados de 
uma auditoria da Inspecção Geral de Finanças, logo acompanhadas de 
declarações dramatizadas e alarmistas da oposição dentro do actual executivo 
municipal, fiquei sobressaltado...! Considerando o actual clima de desconfiança 
que atravessa a Administração do Poder Local em Portugal, mas também em 
Espanha aqui ao lado e um pouco por todo o mundo, esta primeira abordagem 
e o impacto público negativo que desde logo foi preocupação de certa oposição 
em prestar-lhe, levou-nos a procurar um melhor conhecimento do conteúdo do 
Relatório e dos seus resultados, mas também tentar contextualizar os 
objectivos deste tipo de auditorias e perceber a sua finalidade. A auditoria da 
I.G.F., como é sabido inscreve-se num «Projecto de Adaptação dos 
Procedimentos de Controlo ao ambiente organizacional autárquico» visando no 
caso do Município da Mealhada a «análise do cumprimento das regras 
previsionais do Pocal, no que se refere ao orçamento e ao plano plurianual de  



                                             

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 
 
 
investimento de 2004; ao exame da situação autárquica nos anos de 2003 e 
2004, no domínio do endividamento, bem como a verificação dos 
procedimentos instituídos no campo dos inventários e gestão do património 
municipal. Mas é apenas uma AUDITORIA, isto é, “um exame das operações, 
actividades e sistemas de determinada entidade com vista a verificar se são 
executados ou funcionam em conformidade com determinados objectivos, 
orçamentos, regras e normas”. Visando, pela sua própria natureza e fins, gerar 
recomendações e comentários, a partir dos quais se desenvolva um processo 
de melhoria contínua de procedimentos técnicos e administrativos da 
administração municipal e a sua correcta adequação às leis nomeadamente a 
Lei das Finanças Locais. Não estamos portanto a falar de uma “Nota de Culpa” 
ou em contexto de qualquer averiguação ou inquérito com vista a procedimento 
disciplinar ou criminal, como pode transparecer do tom acusatório utilizado pela 
oposição, e insinuado por alguma imprensa local. Não estando habilitados com 
os conhecimentos técnicos suficientes para perceber os conteúdos muito 
técnicos expressos no relatório, a leitura das suas conclusões/recomendações 
foi suficiente para me tranquilizar e recolocar na sua verdadeira dimensão e 
importância os resultados do relatório. Como referimos, estamos em presença 
de um trabalho de análise e aperfeiçoamento que não se esgotará nesta 
auditoria e há-de ser continuado, que visa a adaptação de procedimentos 
técnicos, de que resultaram, no entender dos senhores inspectores, a 
necessidade de a Câmara Municipal da Mealhada, proceder no futuro a alguns 
ajustamentos, correcções e rectificações de práticas administrativas, 
eventualmente adequar regulamentos. Grave seria que o executivo e os seus 
serviços técnicos, sem prejuízo do seu direito de contestação interpretativa que 
já exerceu na fase do contraditório, não adoptasse essas recomendações, 
introduzindo uma “cultura de controlo” e de implementação de estruturas que 
garantam o seu cumprimento e melhoria permanente, que pode passar pela 
criação de serviços de auditoria interna que inclusive, garantam a esta 
Assembleia Municipal, a possibilidade de se pronunciar sobre documentos de 
prestação de contas, préviamente auditadas. Com isto, e de acordo com os 
objectivos destas auditorias, contribuir para uma gestão cada vez mis 
identificada com as leis e as normas que a regem, e contribuir para a coesão, 
sanidade e equilíbrio das contas públicas nacionais. Sabemos que isso está a 
ser feito, e só isso já é para mim tranquilizador, não se justificando os 
alarmismos infundados que só contribuem para o descrédito das instituições e 
dos políticos, no poder ou na oposição. Deixaremos para outros a apreciação 
casuística de algumas das recomendações constantes do Relatório da I.G.F., 
porém, queremos lembrar à oposição que a luta política não justifica tudo. 
Defender, no actual clima de descridibilização e desconfiança que se abate 
sobre o poder autárquico em geral a Câmara Municipal da Mealhada, 
protegendo igualmente a idoneidade dos seus técnicos e daqueles que têm a 
responsabilidade política da gestão municipal, enquanto nos merecerem 
confiança e crédito acima de qualquer suspeita, deve ser uma preocupação de 
todos”.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor José Cadete, da bancada da CDU para, relativamente ao 
relatório da auditoria da Inspecção Geral de Finanças, referir o seguinte: “a 
CDU apontou a sua análise, fundamentalmente, nos pontos mais discordantes, 
entre a opinião do executivo e da IGF. PATRIMÓNIO – Inventariação de  



                                             

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 
 
 
imóveis. RMUE – Regulamento municipal da urbanização e edificação, em 
particular – taxa urbanística municipal. CAUÇÕES E GARANTIAS – Terceiros. 
A lei, isto é o POCAL, não é totalmente claro, quanto ao modo de processos a 
utilizar, o que o torna um pouco subjectivo na interpretação. Assim permite 
análises diferenciadas. É que, se não estes mas outros inspectores a analisar 
os mesmos procedimentos, provavelmente, teríamos conclusões diferentes. Se 
bem que em alguns pontos estejamos de acordo com o preconizado no 
relatório da IGF, não nos parece motivo para de todo acharmos que o 
executivo tenha agido de má fé. Até porque, as sugestões do senhor Provedor 
de Justiça indicam que estes procedimentos são hábito noutros municípios, 
quer sejam do PS, do PSD ou da CDU. Mas, com tudo isto coloca-se uma 
dúvida aos representantes da CDU, nesta Assembleia Municipal e que, se 
possível, gostaríamos que o senhor Presidente da Mesa da Assembleia 
Municipal nos esclarecesse. A Assembleia Municipal é um órgão deliberativo e 
fiscalizador das actividades do executivo municipal. Mas, a sua função é 
fiscalizar sómente as actividades políticas ou também as técnicas? Se também 
as técnicas, não tem sido a Assembleia Municipal também co-responsável, nos 
erros apontados pela Inspecção Geral de Finanças, no seu relatório? Até 
porque os procedimentos apontados como não correctos ainda se mantêm. E 
termino, só para lembrar ao meu amigo e senhor Júlio Penetra, que a CDU 
também é oposição, mesmo que apagada, e não se enquadra nos comentários 
jornalísticos”. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra o senhor Presidente da Assembleia Municipal para dizer ao 
senhor José Cadete que é evidente que a fiscalização dos actos da Câmara 
pela Assembleia Municipal, é uma fiscalização genérica e eminentemente 
política. Técnica não pode ser, porque a superintendência sobre os 
funcionários da Câmara é do executivo municipal e até do próprio Presidente 
da Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor António Miguel Ferreira, para apresentar e ler a seguinte 
intervenção escrita: “RELATÓRIO DA AUDITORIA AO MUNICÍPIO DA 
MEALHADA” – Em primeiro lugar, parece-me totalmente a propósito que este 
relatório surja, pelo menos ao conhecimento desta Assembleia Municipal, na 
sessão seguinte àquela em que foram discutidos os DOCUMENTOS DE 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2006. Esta ligação que fazemos é de todo 
lógica atendendo que o Relatório que hoje analisamos fazia uma série de 
recomendações à Câmara da Mealhada e daquilo que falámos na última 
sessão verificámos que os erros apontados e as recomendações aconselhadas 
terão certamente caído em saco roto. Não posso também deixar de mencionar 
inicialmente que os vereadores da oposição que têm sido apelidados de 
incultos que nem parecem ter o 9º. ano, acabaram por dar uma lição ao 
Executivo ao apontarem exactamente as mesmas falhas que são apontadas 
neste relatório. Já relativamente ao ano de 2005 e aos documentos de 
prestação de contas desse ano havíamos criticado o Executivo do Partido 
Socialista de empolar os orçamentos, de ser pouco ambicioso na definição 
estratégica. Este ano ao discutirmos os documentos de prestação de contas de 
2006, mais uma vez invocámos o empolamento orçamental que não obstante 
ter menor impacto, ainda se verificava. Mais importante ainda, e foi algo que na 
última sessão fizemos questão de vincar, foi o facto do Município ter tido uma 
taxa de execução das receitas correntes extremamente elevada mas que  



                                             

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 
 
 
apenas foi conseguida através da forma mais penosa para os munícipes, ou 
seja, através dos chamados impostos indirectos: as taxas, multas e coimas que 
o Município aplicou e que tiveram uma taxa de execução até superior a 100%. 
Quem leu este Relatório da Auditoria saberá onde quero chegar. À clara 
acusação ao Município da ilegalidade na fixação de taxas correspondentes ao 
quíntuplo do valor das licenças. Situação que na opinião da Inspecção Geral de 
Finanças é manifestamente ilegal. Antecipando a posição do Sr. Presidente, 
sempre ele dirá: mas vocês também aprovaram esse Regulamento!!! Fraca 
desculpa para quem comanda e dá indicações aos serviços técnicos e jurídicos 
e não cuida de antecipar ou de prevenir para que determinados actos não 
sejam feridos de ilegalidade e não sejam apresentados para votação pela 
Assembleia Municipal com informação correcta sobre essa mesma legalidade. 
Muitas vezes se não a maior parte das vezes, verificamos que os prazos para 
entrega dos documentos aos membros da Assembleia não são respeitados e 
não permitem uma cuidada tomada de posição, juridicamente sustentada. Por 
isso, cremos que tanto o Presidente e seus vereadores como os serviços 
técnicos detém mais tempo para elaboração da Regulamentação, deve ter uma 
maior obrigação de integral respeito pelas leis. Ainda antes de me debruçar 
sobre o Relatório não posso também deixar de fazer um comentário à 
interpretação que o Sr. Presidente da Câmara faz aos resultados da Auditoria. 
Na sua opinião trata-se de meras interpretações técnicas. E, porventura, se há 
responsabilidades a ser assacadas elas se calhar sê-lo-ão aos técnicos. Esta 
posição somente será assim porque as conclusões do relatório, que não 
podem ser escamoteadas, não são muito favoráveis para o Executivo do 
Partido Socialista. Porque se o fossem, com toda a certeza que os louros já 
seriam do Presidente e seus Vereadores. E sempre se dirá, que o resultado 
deste Relatório não espelha as metodologias técnicas seguidas pelos Serviços, 
mas numa última análise espelha as opções políticas do Sr. Presidente e 
restantes Vereadores Socialistas. Espelha as suas falhas, a sua falta de arrojo 
nalguns campos e se responsabilidades existem pelas faltas ela são TODAS 
do Executivo Socialista porque é ele quem traça as directrizes, quem fixa os 
objectivos e os meios para que os mesmos sejam alcançados. Sobre o 
RELATÓRIO propriamente dito há inicialmente que esclarecer algumas dúvidas 
que se prendem com o momento em que a Câmara, ou melhor, o Presidente e 
os Vereadores socialistas tiveram conhecimento deste Relatório. Com esta 
questão não pretendemos colocar qualquer anátema ou suspeição sobre o Sr. 
Presidente, mas somente manifestar a estranheza pelo facto de um Relatório 
concluído em Agosto de 2005, portanto, ainda antes das últimas eleições 
autárquicas, somente ter sido dado conhecimento dele aos Vereadores da 
Oposição em Abril ou Maio de 2007. Repetimos, não queremos com esta 
questão levantar qualquer suspeição, mas não podemos deixar de apontar ao 
Sr. Presidente uma atitude de falta de transparência para com a Oposição. 
Todos sabemos como estas auditorias são melindrosas para os Municípios. 
Pelo menos o Sr. Presidente não pode invocar o seu desconhecimento, porque 
foi notificado para exercer o Contraditório e fê-lo em Junho de 2005. Por uma 
questão de transparência e respeito pelos Senhores Vereadores teria sido 
correcto tê-los informado das já na altura recomendações que a Inspecção 
Geral de Finanças fazia ao Município. Agora da análise do relatório 
propriamente dito diversas conclusões são retiradas e não são abonatórias. –  



                                             

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 
 
 
Desde logo é apontada a aparente desorganização e falta de suporte 
documental adequado na elaboração do Orçamento para 2004. Faltando 
documentos de apoio ao orçamento que justificassem os cálculos e as opções 
ali tomadas, para que, não ficassem no ar quaisquer laivos de falta de 
transparência no documento propriamente dito. Chegando-se a aventar a 
hipótese de que as opções serão tomadas mas não sabe bem porquê o foram 
assim tomadas. – De seguida é apontado quanto às transferências correntes e 
de capital, cujos valores também não foram sustentados em documento 
elaborado para o efeito, um desrespeito pelas regras previsionais. Ou seja, 
houve uma sobre orçamentação, aquilo a que temos designado de 
empolamento, daquelas mesmas receitas. Argumentado ainda o Relatório, 
quanto a nós de forma grave, que o Executivo NEM TINHA ASSEGURADO O 
DIREITO DE VIR A RECEBER ESSAS VERBAS, NEM FUNDAMENTAVA DE 
QUE FORMA AS SUAS EXPECTATIVAS ERAM CONCRETIZÁVEIS. Ou seja, 
a Câmara não possuía quaisquer protocolos ou acordos que garantissem um 
mínimo de credibilidade à possibilidade de vir a receber aquelas verbas, facto 
que no entender do relatório NÃO DEIXAVA DE CONFIGURAR UMA 
VIOLAÇÃO DAS REGRAS PREVISIONAIS. O mesmo se passou relativamente 
aos chamados FUNDOS COMUNITÁRIOS, onde mais uma vez não existe 
qualquer fundamentação  para que as meras expectativas fossem mais que 
isso, que fossem ao menos uma possibilidade real. Ou seja, o Executivo 
Socialista ao elaborar o Orçamento colocou neles diversos valores 
CASUISTICAMENTE sem qualquer sustentação ou expectativa real, mais uma 
vez adoptando uma prática de empolamento de receitas, aqui neste caso, no 
valor de 650.000,00 €. E aqui o relatório não tem dúvidas em apontar que 
houve FALTA DE RIGOR, DESFASAMENTOS SIGNIFICATIVOS ENTRE AS 
PREVISÕES E AS EXECUÇÕES ORÇAMENTAIS, ou seja, actos praticados à 
revelia das regras da boa gestão financeira...em bom português mas usando 
de um pleonasmo para não ferir susceptibilidades FALTA DE DESTREZA 
TÉCNICA. – Também ao nível da receita VENDA DE BENS DE 
INVESTIMENTO, a execução orçamental dos anos de 2001 a 2003 revela que 
a RECEITA FOI SISTEMATICAMENTE EMPOLADA, mais uma vez à revelia 
dos princípios da boa gestão financeira, chegando mesmo a apresentar taxas 
de execução nulas em 2002 e 2003. Curiosamente, no seu contraditório alega 
que o dito empolamento não resultaria da falta de rigor mas antes das 
dificuldades burocráticas no processo de aquisição de terrenos. Realmente, 
esta justificação serve para tudo!!! Já na discussão dos documentos de 
prestação de contas de 2006 a JUSTIFICAÇÃO PARA AS BAIXÍSSIMAS 
TAXAS DE EXECUÇÃO era a mesma. Ora, nesta matéria concordamos em 
absoluto e secundamos a posição da Inspecção Geral de Finanças: ESTA 
CÂMARA NÃO PODE TER TIQUES DE INGENUIDADE, não pode deixar de 
prever que estamos em Portugal, país das burocracias e do papel selado. Uma 
autarquia previdente não podia deixar de considerar estes factores. – 
Relativamente ao ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL, não obstante o Relatório 
concluir que o mesmo está contido dentro de limites não comprometedores da 
gestão financeira municipal, constata que no quadriénio 2001/2004 HOUVE UM 
INCREMENTO DO VALOR DA DÍVIDA MUNICIPAL. Tendo ainda contribuído 
no ano de 2003 de forma negativa para a consolidação ou diminuição do défice 
público. O mesmo tendo ocorrido em 2004. Nesta matéria, há ainda uma  



                                             

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 
 
 
referência que entendemos importante relativa à fontes de financiamento 
externo. O relatório refere que o Município se limitou a usar as tradicionais 
fontes de financiamento externo, ou seja, os tradicionais empréstimos 
bancários, ignorando toda a diversidade de instrumentos financeiros hoje ao 
dispor e, com toda a certeza, mais vantajosos para o Município. Nos dias de 
hoje todas as grandes empresas e diversos municípios fazem uso desse 
instrumentos que desde que geridos com argúcia financeira podem trazer 
benefícios evidentes. – Sobre o PATRIMÓNIO o relatório também refere o facto 
do património municipal não estar ainda totalmente revelado em contabilidade 
municipal, não obstante a entrada em vigor do POCAL em 2002. Por esta 
razão os balanços de 2002, 2003 e também de 2004 não são reveladores da 
verdadeira situação patrimonial do município. – POR ÚLTIMO, e para que não 
se torne fastidioso toda uma enunciação de falhas, ilegalidades, deficiências 
técnicas, pretendo tão somente referir uma matéria que abordei na última 
Sessão desta Assembleia sobre a forma extremamente onerosa para os 
Munícipes como a Câmara capta receitas. Na última sessão falámos a 
propósito da taxa de execução de receitas conseguida à custa de TAXAS, 
MULTAS E COIMAS. E criticamos o facto das taxas de execução destas 
receitas serem nalguns casos superiores a 100%. Ao analisarmos este 
RELATÓRIO temos a triste notícia de saber que esta Câmara tem andado a 
navegar em ilegalidades nomeadamente quando no Regulamento Municipal da 
Urbanização e da Edificação prevê o agravamento para o quíntuplo das taxas 
relativas à emissão de alvarás de licenças. E PARA CONCLUIR, sempre a 
Câmara poderá dizer que não foi encontrada matéria para procedimentos 
criminais e participações ao Ministério Público. Mas sempre dizemos nós: era 
também o que faltava!!! Este Executivo, perante este relatório não pode deixar 
de ter um acto de contrição sobre tudo o que tem dito da Oposição. E a nossa 
razão torna-se tão mais evidente quando das Recomendações deste Relatório 
pouco ou nada foi alterado nos últimos anos para colmatar as falhas, 
POLÍTICAS, as ilegalidades e os empolamentos. Este documento prova que a 
Oposição não andou a dormir. Tentou fazer uma crítica construtiva e sempre foi 
apelidada de inconveniente. Muitas vezes, a verdade demora a surgir. Neste 
caso, a VERDADE surgiu-nos agora.  a) António Miguel Ferreira”.------------------ 
Interveio a senhora Arminda Martins para dizer que, antes da intervenção que 
pretende fazer em relação à análise que fez do relatório disponibilizado, 
pretende fazer uma observação ao senhor António Miguel, por ter levantado a 
questão de ter ou não sido dado conhecimento do relatório à Oposição,  
referindo que o documento que foi hoje distribuído, é esclarecedor desses 
motivos, por nele estarem inscritas todas as datas da entrega do mesmo 
documento na Câmara Municipal, pelo que entende que não há necessidade 
de voltarem a falar no assunto das datas, por ali estarem devidamente 
esclarecidas. E continuou a sua intervenção dizendo: “ contrariamente ao que 
tem circulado em alguns meios da comunicação social, os socialistas e, em 
especial, os que se encontram nesta sala, e que têm responsabilidades 
políticas, são pessoas humildes e de bom senso, cumpridoras das suas 
obrigações, pelo que não posso concordar com aqueles que nos acusam de 
falta de transparência e de não cumprir prazos e esconder documentos que 
são pertença de todos os munícipes. Eu, como qualquer um de nós, nesta sala, 
tive acesso ao referido relatório e, mesmo que não o tenha lido por completo  



                                             

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 
 
 
percebo que foi elaborado um documento inicial, um projecto de relatório, que 
efectivamente foi enviado em 2005 à Câmara Municipal, a Câmara teve o 
direito de se pronunciar em termos de contraditório, enviou em Junho de 2005 
para as instâncias superiores o que tinha que enviar e ficou a aguardar uma 
resposta, com o direito de defesa que qualquer um tem e em Março de 2007 foi 
dada a conhecer a resposta. Não posso aceitar que se diga que se andou a 
esconder documentos e a ocultar coisas, como se tem dito na comunicação 
social. Tenho aqui um Jornal onde isso está bem claro e bem escrito – não 
posso aceitar isto. Tendo em conta os elementos que tenho aqui, penso que 
qualquer cidadão que se queira inteirar da situação e que não queira “engolir” 
aquilo que lhe fazem tentar “engolir” perceberá, nitidamente, que ninguém 
andou aqui a esconder nada. Relativamente ao conteúdo do Relatório final, em 
si, efectivamente não vou dizer que tudo está bem, porque ao lê-lo percebi que, 
naqueles anos auditados havia, efectivamente, coisas que estavam menos 
bem. Não estariam eventualmente tão gravemente mal, mas estariam menos 
bem. Poderiam estar efectivamente melhor, até porque, se fossem coisas 
demasiado graves, o processo teria avançado para outra instância e não 
avançou, portanto, no fundo, a conclusão deste relatório resume-se a um 
conjunto de recomendações e não me parece que seja um documento que 
aponte falhas tão graves, que se ande aí a acusar as pessoas de tudo e mais 
alguma coisa. Penso que o executivo camarário e qualquer um de nós que foi 
abordado pela comunicação social, já terá dado a sua opinião e já terá 
esclarecido a maioria das pessoas que se interessam por estes assuntos, 
portanto, não vamos andar aqui sistematicamente a dizer coisas que não se 
devem dizer. Eu não estou a falar em relação à oposição nem em relação a 
outras forças políticas nesta sala, mas essencialmente à comunicação social, 
porque acho que há coisas que não fazem sentido. Por outro lado e estamos 
aqui hoje e muito bem para analisar e dizermos todos o que pensamos e, 
porque não, sugerirmos até algumas recomendações ao executivo, por forma a 
sanar os pequenos e eventuais erros ou lapsos cometidos no passado. Das 
conclusões e recomendações feitas pela IGF, vou citar algumas que, em meu 
entender me pareceram correctas e outras que me pareceram menos 
correctas, com as quais eu concordo menos. Concordo inteiramente com a 
recomendação feita no ponto 4.4 da conclusão final, que se refere ao 
Regulamento Interno dos serviços. Julgo que se trata de um documento 
importantíssimo, pois com ele será de uma forma fácil e expedita, quando 
necessário, avaliar responsabilidades dentro dos próprios serviços. Penso que 
é uma recomendação que devemos aceitar e nós socialistas, como humildes, 
efectivamente vamos aceitar eventualmente essa recomendação, penso eu. 
Concordo também com o ponto 4.6 que tem a ver com a compensação ao 
Município por não cedências em operações de urbanização, porque daquilo 
que li, do entendimento que os senhores inspectores tiveram, poderá ir ao 
encontro da aplicação de uma taxa mais justa. Não digo que a que estava 
antigamente não estivesse bem, mas se calhar, há formas de termos uma taxa 
mais justa. Acho que se deve também atender esta recomendação. No ponto 
4.8, que trata a questão da fundamentação de relatórios de avaliação, em 
processos de expropriações e compra e venda de propriedades, tenho a 
convicção e a certeza de que o que foi feito até agora, foi feito de boa fé, 
conheço as pessoas dos anteriores executivos e do actual executivo, nunca  



                                             

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 
 
 
ninguém deixou de fundamentar ou recorreu aos técnicos da Câmara, penso 
que foi na perspectiva da poupança, porque faço relatórios de avaliação e sei 
quanto custam e, por vezes, se for mandado fazer externamente, por vezes o 
valor é mais caro que o valor da parcela em causa, no entanto, penso que 
recorrendo às recomendações feitas, tornará talvez o processo mais 
transparente, não querendo com isto dizer que o processo não é transparente 
mas, para quem está de fora, poderá parecer mais transparente, pelo que não 
vejo “mal ao mundo” em respeitar esta recomendação. Relativamente ao ponto 
4.7, que tem a ver com a questão de uma taxa agravada que se aplicava e que 
está prevista no regulamento, que foi aprovada por esta Assembleia, se bem 
que, concordo em certa medida, não concordo noutra. Essa taxa, tanto quanto 
sei, foi criada para penalizar os transgressores, e que não podem assim ter um 
tratamento igual aos que não transgrediram. Agora, há a questão que tem a ver 
com os que transgridem muito e os que transgridem só um bocadinho, ou seja, 
se recorrermos ao processo normal de elaborar um processo de contra-
ordenação, se for um contribuinte individual é aplicada uma coima na ordem 
dos 500 euros, mas tanto paga este contribuinte que fez um metro de muro, 
como o vizinho do lado que fez uma moradia ou um anexo com 100 metros – 
isto não é justo e estas coisas são muito difíceis de quantificar. A própria lei em 
si, não é justa e o senhores inspectores entendem que a taxa é ilegal e não sei 
bem em que é que se basearam, porque é do conhecimento e consta aqui dos 
documentos que um Tribunal Tributário diz que não tem base para considerar a 
taxa ilegal. Se há dúvidas, penso que devemos retirar a taxa, mas devemos 
pensar qual é o tratamento que vamos dar aos munícipes, porque acho que as 
pessoas não têm que ser tratadas todas da mesma forma. Relativamente a 
este assunto, não estou muito de acordo com a forma como foi feita a 
recomendação, no entanto, julgo que devemos todos seguir estas 
recomendações, em especial as que citei. Relativamente a algumas 
recomendações que são feitas, no que se refere ao Pocal e à parte financeira 
da Câmara, julgo que algumas questões são pertinentes, mas algumas são 
injustas, atendendo à realidade daquilo que se passa nos municípios à nossa 
volta e a nível nacional que todos conhecemos.”------------------------------------------ 
Interveio o senhor António Mano Soares, referindo que vai ler uma 
comunicação que depois entregará à Mesa, para figurar em acta, dizendo ser 
uma comunicação muito dura, mas que não pretendeu que fosse ofensiva, no 
entanto, de tão dura que é poderá parecer, por vezes, que assume alguns 
aspectos ofensivos, o que não é de modo nenhum a sua intenção, pretendendo 
desde já fazer esta ressalva e, se esses aspectos podem parecer ofensivos, a  
intenção foi apenas a de reforçar a dureza e não a de ofender ninguém. 
Continuou dizendo que hesitou muito antes de ler esta comunicação e o seu 
primeiro impulso era, até há poucos momentos, a de deixar a comunicação em 
repouso na sua pasta, no entanto, é uma pessoa que procura ser racional e, 
por vezes, deixa-se levar pela emoção e desta vez, a emoção de ouvir a 
engenheira Arminda a tentar desculpabilizar o executivo por causa do problema 
dos prazos, foi a gota de água que o emocionou e o impulsionou a ler a 
comunicação, onde foi provar objectivamente, com dados objectivos, como 
tudo o que está escrito na comunicação, com dados comprováveis, pelo que 
vai provar objectivamente que a senhora engenheira Arminda não tem razão. E 
passou a ler: “ Transparência, Competência, Desenvolvimento do Concelho, Legalidade  



                                             

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 
 
 
– Eis 4 conceitos que seriam a imagem de marca do executivo Municipal, a acreditar nos 
constantes auto-elogios. Tanto o executivo, como a bancada que o suporta, aproveitam 
todas as oportunidades para se proclamarem como os melhores à face da terra. Os mais 
transparentes. Os mais competentes. Os que mais contribuem para o desenvolvimento do 
Concelho. Os paradigmas do cumprimento da legalidade. Os factos concretos, no entanto, 
demonstram objectivamente que tais alegações de auto-perfeição, são incorrectas, O 
Relatório da Inspecção Geral de Finanças, por exemplo, contém vários factos que 
demonstram como é falaciosa aquela presunção. Comecemos pela Transparência – Ao 
Jornal da Mealhada de 30 de Maio de 2007, o Sr. Presidente da Câmara fez a seguinte 
afirmação, até agora não desmentida: “O relatório... chegou à Câmara há sessenta dias...” 
O Sr. Presidente sabe muito bem que a Lei o obriga a “Dar conhecimento aos restantes 
membros do executivo e a remeter ao órgão deliberativo cópias...” do Relatório da 
Inspecção Geral de Finanças, no prazo máximo de 10 dias após o recebimento do mesmo 
(cf. alínea q) do nº. 2 do Artº. 68º. da Lei 169/99). O próprio Relatório, nas páginas 39 e 40 
lembrava ao Sr. Presidente essa obrigação legal. Apesar desta obrigação legal para que, 
em nome da transparência, fossem remetidas cópias, para conhecimento, aos órgãos 
municipais num prazo máximo de 10 dias, o Sr. Presidente faz a sua própria interpretação 
de transparência e chega à conclusão de que desrespeitar o prazo legal em mais de 
cinquenta dias, é ainda transparência. É caso para perguntar o que é de facto, a 
transparência. Haverá de facto transparência neste executivo? A esta pergunta, pertinente 
pergunta, responde o próprio Relatório, onde, na Conclusão 3.19 (Pág.38), se lê o 
seguinte: “Os princípios... da transparência da actividade dos órgãos autárquicos não 
foram acautelados...”. Passemos agora à Competência – O Relatório identifica vários 
sinais de incompetência deste executivo. Sim, incompetência, em vez da auto-proclamada 
competência de que se gabam constantemente, quer o órgão executivo, quer o órgão 
deliberativo. A verdade é que, em vez de se emoldurarem num triunfalismo oco e patético, 
que fazem questão em exibir sem pudor, deveriam ser um pouco mais contidos e 
transparecer um pouco de humildade, o que não lhes ficaria nada mal, perante a 
demonstração clara da sua incompetência, neste Relatório, que aponta os seguintes 
factos indesmentíveis: - Ponto 3.1 da Conclusões do Relatório: “Não implementação de 
medidas... (para) ... assegurar ... o respeito das regras previsionais... do POCAL” – Ponto 
3.2 das Conclusões do Relatório: “Incumprimento ..., no orçamento de 2004, da regra 
previsional relativa a transferências de capital ... com empolamento orçamental ... em, pelo 
menos, 1.033.079 euros.” – Ponto 3.3 das Conclusões do Relatório: “... empolamento dos 
orçamentos de 2002 e 2003 em 2.593.915€ e 2.650.000€, respectivamente.”. – Ponto 3.5 das 
Conclusões do Relatório: “Inobservância ... do princípio da consignação de ... 
receitas...”. – Ponto 3.7 das Conclusões do Relatório: “... esta Autarquia tem-se limitado 
às tradicionais fontes de financiamento externo ... o MM não tem feito uso da panóplia de    
modalidades emergentes neste domínio, como sejam, entre outros, locação financeira, 
contratos de factoring e negócios jurídicos conexos ...” (Sabendo-se que as condições de 
financiamento podem ser bem mais favoráveis, não se entende a razão porque a elas não 
se tenha recorrido, a não ser a falta de á vontade, de conhecimentos, ou de competência 
para lidar com estas formas alternativas de financiamento). – Ponto 3.10 das Conclusões 
do Relatório: “Ausência de ... (um) regulamento interno dos serviços municipais ...” – 
Ponto 3.11 das Conclusões do Relatório: “...não constam do balanço da Autarquia ... a 
totalidade dos bens imóveis de que o MM é proprietário ...”. – Ponto 3.12 das Conclusões 
do Relatório: “ Incorrecta contabilização do montante dos subsídios ao investimento... 
recebidos pela Autarquia...”. – Ponto 3.13 das Conclusões do Relatório: “ As taxas 
cobradas ... nos termos do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, ficam  



                                             

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 
 
 
substancialmente aquém do custo médio, por m2 de área bruta de construção...,o que 
revela um insuficiente financiamento pela TUM (Taxa pela realização, manutenção e 
reforço de infra-estruturas urbanísticas) das infra-estruturas e equipamentos gerais 
considerados pelo Município como contrapartida de referida taxa.”. Ponto 3.14 das 
Conclusões do Relatório: “ Regista-se uma disparidade muito acentuada no valor da TUM 
consoante os usos da operação urbanística ... sem que ... esteja fundamentada essa 
diferenciação.” – Ponto 3.15 das Conclusões do Relatório: “ A fórmula de cálculo da TUM 
apresenta algumas incoerências ...”. – Ponto 3.16 das Conclusões do Relatório: “ A 
fórmula de cálculo da compensação pela não cedência de infra-estruturas e de parcelas 
para equipamentos e espaços verdes públicos não assegura um tratamento equitativo dos 
sujeitos a essa compensação.” Analisemos agora a questão do Desenvolvimento do 
concelho – Desenvolvimento do Concelho – Pode ler-se, no Relatório: - Ponto 3.7 das 
Conclusões do Relatório: “... toda a dívida financeira ... representa cerca de 81,5% do 
limite legal.” O poder instalado não se tem cansado de apregoar, à exaustão, que sob a 
sua tutela o Desenvolvimento do Concelho tem sido maravilhoso. Citam, para o 
comprovar as obras do costume. E ficam satisfeitos, contemplando o próprio umbigo, 
com a noção do dever cumprido. Fascinam-se mesmo com a visão daquelas maravilhas 
que pensam ter criado. É caso para perguntar se, por acaso, não vêm que o que está feito 
é o mínimo que seria exigível. Saneamento, abastecimento de água, equipamentos sociais 
e desportivos, alcatrão e mais alcatrão, por todo o lado, até nas mais recônditas betesgas 
(de utilidade duvidosa, mas é o que o povão gosta e dá muitos votos). Será que são 
mesmo sinceros consigo próprios quando acham que é excepcional ter conseguido tudo 
isto, nos tempos que correm, chegados que estamos ao ano de 2007? Numa época de 
vacas gordas, em que o progresso e o desenvolvimento foi uma forte realidade, por todo o 
país? Quando era possível recorrer a uma panóplia diversificada de apoios financeiros, 
quer do governo central, quer da Europa, de onde o dinheiro espirrava em catadupas (e 
que, aliás a Mealhada nem sempre soube aproveitar)? Pensarão porventura, que seria 
admissível ou desculpável termos chegado ao ano de 2007 com os mesmos 
equipamentos de 1974? Não se percebe, de facto, a razão de tal auto-satisfação por terem 
feito o mínimo que seria exigível. Este Relatório da Inspecção Geral de Finanças, vem, 
também, provar que na realidade poderiam e deveriam ter feito muito mais. O facto de não 
ter sido esgotada toda a capacidade de endividamento externo, revela, com efeito, a 
verdadeira natureza deste executivo. Está preocupado, acima de tudo, em gerir as 
finanças de forma controlado e apertada, para não entrar em derrapagens. Para pagar a 
horas e não ficar a dever aos fornecedores, como gostam de se gabar, à saciedade. É sem 
dúvida uma recta intenção, um bom princípio a respeitar sempre, este de não dever nada a 
ninguém. Só que esta questão tem duas faces. Há a face do pensar em pequeno, em que a 
tacanhez e a falta de arrojo tudo domina e em que, por medo, nada se faz para além 
daquilo que é considerado como absolutamente seguro. Mas há também a outra face, 
aquela em que, embora sem abdicar dos princípios da seriedade e da prudência, se pensa 
em grande, existe criatividade, dinamismo, não se conhece o medo de arriscar e há a 
vontade de seguir em frente, muitas vezes enfrentando caminhos pouco conhecidos. Foi 
esta a vontade que impulsionou os portugueses da época dos Descobrimentos. 
Reconheçamos que esta capacidade de realização, em que se consegue um golpe de asa 
sem cair em precipícios, além de ser rara, dá muito trabalho e não se encontra, de facto, 
no comum dos mortais. Se o executivo tivesse estas características e esta vontade, teria 
arriscado um pouco mais. Teria esgotado a capacidade de endividamento e, graças ao tal 
golpe de asa de que tem sido incapaz, teríamos hoje, sem dúvida, uma melhor qualidade 
de vida e um muito melhor Concelho de Mealhada, a rivalizar sem vergonha com os  



                                             

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 
 
 
Concelhos vizinhos. Vejamos agora o último conceito de que se auto-apregoam como 
campeões, ou seja a Legalidade – Como já foi referido acima, não foi respeitado o prazo 
legal de 10 dias para enviar o Relatório aos órgãos municipais. Para quem afirma ter um 
respeito absoluto pela legalidade, é muito estranho que o prazo de 10 dias tenha sido tão 
largamente excedido. Mas factos são factos e este facto constitui uma ilegalidade. Existe 
ainda uma outra ilegalidade objectiva, citada no Ponto 3.18 das Conclusões do Relatório: 
Trata-se do ilegal agravamento para o quíntuplo das taxas relativas à emissão de alvarás 
de licença ou autorização, o que, na opinião dos inspectores, é uma verdadeira sanção do 
comportamento dos particulares.  Considerações finais – O Sr. Presidente da Câmara 
tenta desvalorizar as conclusões do Relatório, dizendo que são meramente técnicas e não 
questões políticas. Este argumento perde toda a credibilidade se atendermos ao facto de 
ter tido medo de disponibilizar o Relatório no prazo legal de 10 dias, alegando que esteve 
a ser estudado por técnicos municipais. Apesar de ter alguma complexidade, o Relatório 
não é de tal maneira esotérico que necessite de 60 dias para ser descodificado por 
técnicos. Eu próprio recebi-o há apenas 6 dias e, apesar de não ter formação em 
economia ou gestão, consegui formar uma opinião e escrever estas linhas. Se, como diz, 
não existissem no Relatório conclusões em desabono da sua gestão e, por consequência 
se não tivesse medo de facultar cópias no prazo legal, legalista como é, tê-lo-ia feito. E só 
ganharia com isso, pois não havia necessidade de crispações ou insultos. Finalmente, é 
muito estranha a satisfação demonstrada por o Relatório não ter sido enviado ao 
Ministério Público. Como se só fossem valorizáveis os actos impróprios que sejam 
merecedores de criminalização. Como se não existissem outros princípios ou valores 
dignos de ter em conta. Como por exemplo a franqueza, a verdade, as relações humanas 
cordiais ou a ética. Devo dizer que estou deveras confuso quanto a esta questão do 
cumprimento das leis, na medida em que , se por um lado entrevejo uma preocupação em 
cumprir a lei, quando o Sr. Presidente revela satisfação por o Relatório não ter sido 
objecto de um processo no Ministério Público, por outro lado não vejo embaraço algum 
no facto de excedido largamente o prazo legal para a divulgação do Relatório. Apesar 
desta minha confusão, penso que o Sr. Presidente pende mais para o estrito e rígido 
cumprimento da lei. Só não cumpre, como no caso vertente, quando de todo não pode, 
porque esta coisa da política é de facto muito complicada e às vezes há situações muito 
delicadas, de difícil saída, reconheço-o. Mas por uma vez assuma-o, Sr. Presidente, de 
forma descontraída, não crispada, eventualmente com uma pitada de humor. Ficar-lhe-ia 
muito bem e não viria grande mal ao mundo. E não me desiluda, por favor. Já por mais de 
uma vez afirmei, na Assembleia Municipal, que o conheço desde a nossa juventude e sei 
que em substância é uma pessoa honesta, com recta intenção, apesar de nem sempre 
estarmos de acordo nos meios para alcançar os objectivos que todos desejamos: a 
felicidade na terra, para sempre e para todos. Portanto, não me desiluda, reconheça que o 
Sr. também não é perfeito, que comete erros e que neste processo tem cometido alguns. E 
porque, se bem o conheço, entrevejo em si algum pendor legalista, uma tendência para 
justificar as suas acções com o cumprimento estrito da lei, permita que termine esta 
intervenção com as seguintes reflexões: - Há algum tempo, uma figura pública bem 
conhecida, proferiu as seguintes palavras: “A minha ética é a lei”. A frase é de Pina 
Moura, um avatar do PS que todos conhecem e que foi amplamente divulgada na 
imprensa. Esta parece ser, de facto, uma moderna concepção, dominante nalgumas 
cabeças alegadamente bem pensantes, segundo as quais a lei é o único valor que conta e 
se sobrepõe a todos os outros. Mas efectivamente não deve ser assim. Há outros valores, 
dos quais, aliás a maior parte das leis deriva, valores intemporais e eternos, que têm 
prevalecido e devem continuar a prevalecer sobre a lei. Um exemplo: a grande maioria das  



                                             

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 
 
 
pessoas não rouba e não mata. Questiono: será que isso só acontece porque é proibido 
matar e roubar? Ou colocando a questão de outro modo: imaginemos, por absurdo, que 
não era proibido roubar ou matar. Será que todos passariam a roubar e a matar, só porque 
não era proibido? Por outro lado, num artigo magistral publicado no PUBLICO do último 
Domingo, António Barreto, um cientista social insuspeito, que já foi deputado do PS, cita 
uma frase dita um dia por Lenine: “Uma esmola dada a um pobre, é mais um dia de atraso 
na revolução”. Queria com isto dizer que o Estado e as suas leis deviam resolver tudo. 
Mas, na conclusão do seu artigo, António Barreto mostra, a partir da sua experiência de 
pessoa e de cientista social, que algumas organizações de apoio social, de cariz religioso 
ou não, muitas delas trabalhando na base do voluntariado, mas todas regendo-se por 
outros valores humanos que não a simples lei, são, na sua maioria, mais eficientes que o 
Estado. Diz ainda António Barreto que a esquerda (toda a esquerda, seja a racionalista, 
republicana, laica, socialista ou comunista), apesar do seu contributo para a criação do 
Estado-Providência, tem a seu desfavor a desumanização da assistência aos 
desprotegidos, e não é capaz de trazer o que muitas vezes é essencial: o apoio humano, o 
conforto afectivo e a esperança. Pelo contrário, as citadas organizações de apoio social 
conseguem fazê-lo, naturalmente. Perdoem-me esta incursão pela filosofia social e 
política. Foi apenas para reforçar que a lei, apesar de importante e do dever de todos a 
cumprirmos, não deve ser encarada como a única solução dos problemas. Há muitos 
outros valores que a transcendem, cuja aplicação, na prática, consegue resolver muitas 
questões, em que a lei é omissa ou ineficaz. No entanto, são valores que, submergidos 
pela onda de racionalismo, a modernidade tende a relegar para um plano inferior, mas que 
não devem ser esquecidos. São valores que contribuem para a melhoria das relações 
humanas e para um efectivo bem estar social e que não podemos deixar de ter em conta. 
a) António Mano Soares – 6/6/2007”. ----------------------------------------------------------------------------- 
Interveio a senhora Arminda Martins para, na sequência da intervenção 
anterior, esclarecer que quando se referiu a algumas notícias que têm circulado 
em alguns órgãos da comunicação social, ao dizerem que havia falta de 
transparência, não quis referir-se a ninguém do PSD, dizendo ainda que não 
concorda com a comunicação social quando referiam que havia falta de 
transparência, porque a auditoria se reportava ao ano de 2005 e que só agora 
foi dada a conhecer, dois anos depois. Continuou dizendo que isto não é 
verdade, não esteve dois anos, embora concordando com o senhor Dr. Mano 
Soares, quando diz que devia ter sido dado cumprimento ao prazo de 10 dias 
que a lei determina, após ter sido recebido o relatório final. --------------------------- 
Interveio o senhor Júlio Penetra para referir, a propósito da intervenção do 
senhor Dr. Mano Soares, que é notório que as referências feitas pela bancada 
do PS ao bom trabalho do executivo actual e pelos que o antecederam, o 
incomodam, mas não o fazem por serem vaidosos, apenas o fazem por terem 
orgulho no trabalho que está feito há vinte anos para cá, porque tudo o que 
está feito neste concelho é da inteira responsabilidade do Partido Socialista e 
têm muito orgulho nisso. E continuou: ” agora, cabe aos senhores, contrariarem esta 
realidade. Se isto vos incomoda, os senhores desde 1989 que ainda não conseguiram 
recuperar, ainda não conseguiram reorganizar-se e sujeitam-se a escrutínio paralelamente 
connosco e sistemáticamente são rejeitados pelo eleitorado. Isto é que são factos. Os 
senhores desde 1989 que, realmente, não conseguem contrariar uma preferência 
manifesta, clara, do eleitorado do município da Mealhada, pelas propostas do Partido 
Socialista. Por isso, senhor Dr. Mano Soares, deixo-lhe aqui um desafio: - dou-lhe três 
hipóteses. O senhor tem que escolher entre três razões para que isto aconteça. Ou as  



                                             

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 
 
 
propostas do PSD, sucessivamente apresentadas a escrutínio, não têm qualidade e, por 
conseguinte, não são valorizadas pelo eleitorado, ou o eleitorado anda muito distraído e 
não avalia convenientemente a bondade das vossas propostas ou, efectivamente as 
propostas e as pessoas que estão à frente do Partido Socialista e que são o corpo e a 
alma do Partido Socialista, são as melhores para o concelho e, por isso, têm merecido a 
preferência dos munícipes nos próximos escrutínios. Vamos esperar pelo próximo para 
ver o que é que acontece.”------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terminadas as intervenções, o senhor Presidente da Assembleia perguntou se 
a Câmara Municipal pretende usar da palavra.-------------------------------------------- 
Interveio o senhor Presidente da Câmara referindo ser ele próprio o único 
responsável pelo relatório, enquanto Presidente da Câmara Municipal.------------
Solicitou o uso da palavra o senhor Vereador Carlos Marques, para solicitar ao 
senhor Presidente da Câmara que lhe seja permitido dirigir-se à Assembleia 
Municipal no direito da defesa da honra.-------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara não autorizou o senhor Vereador a usar da 
palavra, o mesmo acontecendo ao Vereador Gonçalo Breda Marques que, 
entretanto também havia solicitado autorização para intervir.------------------------- 
O senhor Presidente da Mesa da Assembleia interveio para referir que, de 
acordo com a lei que todos conhecem, os senhores Vereadores da Câmara 
Municipal podem intervir por duas ordens de razões – pedindo e com 
autorização do senhor Presidente da Câmara e, se não lhe for concedida, só a 
Assembleia pode conceder essa autorização. A situação presente é que se o 
senhor Presidente da Câmara mostra oposição a que os senhores Vereadores 
do PSD intervenham, alguém na Assembleia terá que suscitar a votação para 
decidir se os senhores Vereadores devem ou não intervir. Disse ainda o senhor 
Presidente da Mesa que o seu princípio pessoal é de que toda a gente deve 
falar. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor António Mano Soares para propor que a bancada do PS use 
a sua magnanimidade e autorize o senhor Vereador Carlos Marques a usar da 
palavra, porque pela parte do PSD não vê obstáculo a que isso aconteça.-------- 
Interveio o senhor Júlio Penetra para dizer que daquilo que percebeu não põe 
em causa a validade, a oportunidade e a importância das propostas do PSD 
enquanto membros do executivo, achando mesmo que são muito poucas e 
pobres e deviam ser mais.----------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor António Miguel propondo que a Assembleia decida se os 
senhores Vereadores podem ou não intervir nesta sessão, no seu direito de 
defesa da honra.----------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio a senhora Arminda Martins para referir que todos devem ter o direito 
de falar e não se opõe a que o senhor Vereador Carlos Marques intervenha, no 
entanto deve apenas cingir-se àquilo que foi dito pelo senhor Júlio Penetra. 
Relativamente ao senhor Vereador Gonçalo Breda Marques, entende que, a 
partir do momento em que o senhor Presidente e muito bem, assumiu as 
responsabilidades, enquanto Presidente da Câmara Municipal, atendendo a 
que todas as forças políticas estão representadas nesta Assembleia, não vê 
que haja razão para que o senhor Vereador Gonçalo intervenha.-------------------- 
O senhor Presidente da Assembleia passou de seguida à votação da 
autorização da Assembleia para que o senhor Vereador Carlos Marques use da 
palavra, verificando-se que houve 12 votos a favor, 6 votos contra e quatro  
 



                                             

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 
 
 
abstenções, pelo que, por maioria, a Assembleia Municipal delibera que o 
senhor Vereador possa usar da palavra.---------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Assembleia solicitou ao senhor Vereador Carlos 
Marques que a sua intervenção seja apenas relativa à intervenção 
anteriormente feita pelo senhor Júlio Penetra.--------------------------------------------
O senhor Vereador Carlos Marques iniciou a sua intervenção dirigindo-se a 
todos os presentes, dizendo: “A minha intervenção faz sentido porque me senti 
ofendido com as palavras do senhor Júlio Penetra e quero dizer-lhe o seguinte: 
«o senhor, ao intervir na medida em que o fez e tentando responder ao meu 
companheiro Dr. Mano Soares,  o senhor acaba por escrever direito por linhas 
tortas, acaba por dar a entender que, realmente o Partido Socialista não é 
aquele partido tão simpático, tão aberto, que não se auto-elogia ou que não 
tem aquela ideia que é detentor de toda a verdade e todo o brilhantismo e que 
são superiores a todos os outros. O senhor deu aqui prova disso. Não pode 
dizer que as nossas propostas, são propostas desprezadas pelo eleitorado, 
porque não são. São valorizadas pelo eleitorado, como as vossas também são. 
Há aqui um exercício que urge fazer no concelho da Mealhada e que não tem 
sido feito, que é o exercício de dar credibilidade à acção política e todos 
mostrarmos competência naquilo que fazemos. O PSD tem feito esse exercício 
e, portanto, não pode estar aberto a este tipo de críticas que o senhor veicula 
aqui num órgão importante, que é a Assembleia Municipal e, portanto, eu não 
posso compactuar com isso. Acho que as suas críticas são injustas e inserem-
se num exercício, desculpe-me o termo, de alguma arrogância, e portanto, a 
recolha que as vossas propostas recebem do eleitorado, são precisamente 
idênticas àquelas que o eleitorado confia em nós, relativamente às nossas 
propostas. Eu iria intervir no âmbito desta auditoria mas não o vou fazer, 
porque penso que as coisas foram tão claras, demasiadamente claras para 
poderem ser branqueadas e portanto não vou por aí. Quero-lhe dizer que o 
PSD enquanto organização partidária pautará sempre, como tem feito até aqui, 
a sua actividade apresentado propostas que entendemos que são viáveis, que 
são importantes para os munícipes e para o município e, portanto, não 
andamos aqui num qualquer exercício narcísico, ou para tentarmos aparecer 
nas páginas dos jornais, ou para nos vangloriarmos com os nossos discursos. 
Não é isso que está em causa. A nossa actividade é uma actividade séria, 
entendêmo-la como muito nobre e, portanto, eu não posso permitir que um 
qualquer vogal e perdoe-me, não é desvalorizar o seu papel, mas que um vogal 
da Assembleia Municipal, nomeadamente do Partido Socialista, nos atire esta 
pedra que entende que é perfeitamente injusta e descabida. Era só esta nota 
que eu queria deixar muito bem clara. Muito obrigado senhor Presidente.”-------- 
O senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o pedido de intervenção 
do senhor Vereador Gonçalo Breda Marques, verificando-se que, por maioria, 
com 12 votos contra, 2 abstenções e 9 votos a favor, o senhor Vereador está 
impedido de usar da palavra nesta sessão.------------------------------------------------- 
O senhor António Mano Soares interveio para referir: “É um comentário muito 
rápido, em relação ao sentido desta votação. Eu julgo que sendo a Assembleia 
Municipal o equivalente ao Parlamento, sítio onde se expõem ideias, se 
debatem ideias, se discutem ideias, quando há uma pessoa que afirma que 
tinha alguns factos a comunicar, porque achava que tinham sido ditas algumas 
coisas menos correctas nesta Assembleia, impedir que essa pessoa possa  



                                             

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 
 
 
usar da palavra, acho de facto, no mínimo, estranho. Não sei até se não haverá 
uma falta de democracia, porque então que democracia é esta que não se 
deixa falar as pessoas? Voltamos ao tempo da censura?”-----------------------------  
O senhor Pedro Costa solicitou a palavra para referir: “Em relação à questão do 
que se passou com o Vereador Carlos Marques, o vereador Carlos Marques 
invocou a defesa da honra. E por aquilo que me parece, eu posso estar 
enganado e assumo isso e não tenho qualquer problema, que a Lei nº. 5-A de 
2002 não fala em votações quando se invoca a defesa da honra, portanto o 
simples facto dele invocar a defesa da honra, é suficiente para poder falar.-------  
Interveio o senhor Presidente da Assembleia para referir que esta é uma 
opinião que admite que o senhor Pedro Costa tenha razão mas, o que era 
pretendido foi feito.-------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio de novo o senhor Pedro Costa dizendo que se progrediu imenso e 
que o Partido Socialista demonstrou uma cara a que não estavam habituados e 
que saúdam.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio de novo o senhor Presidente da Assembleia para se dirigir ao senhor 
Dr. Mano Soares referindo que: “ a propósito da sua tomada de posição, de 
facto a Assembleia é soberana e decidiu e, os comentários que eu poderia 
fazer, eventualmente, é que de facto é uma decisão que a mim próprio não me 
agrada, até porque votei contra ela”.----------------------------------------------------------   
Interveio o senhor José Cadete para referir: “Eu só queria dirigir-me ao senhor 
Carlos Marques, porque agora senti-me eu ofendido. Desculpe, mas acho que 
devia ter havido um pouquinho mais de cuidado quando se disse «um qualquer 
vogal».------------------------------------------------------------------------------------------------  
Usou da palavra o senhor Presidente da Assembleia para referir que a 
apreciação do Relatório da Inspecção Geral de Finanças, em seu entender, 
está terminada, pensa que a Assembleia Municipal não tem que tomar 
nenhuma deliberação, salvo se algum dos membros da Assembleia tiver algum 
documento a apresentar, que pretenda ser votado, à guisa de recomendação 
ou de contestação ao próprio Relatório, que pensa não haver, pelo que vai 
seguir-se a Ordem de Trabalhos, com o ponto seguinte.------------------------------ 
INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL – RESULTADOS 
DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E EMPRESAS EM 
QUE O MUNICÍPIO PARTICIPA, REFERENTES AO ANO DE 
2006. 
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, respeitantes ao 
ano de 2006.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Não havendo qualquer intervenção sobre este assunto, o senhor Presidente da 
Assembleia informou que pretende fazer um esclarecimento que não fez no 
princípio da reunião, que se prende com o recebimento de um ofício da Junta 
de Freguesia do Luso, que leu em voz alta e que tem a ver com os factos 
ocorridos no Pavilhão Gimnodesportivo do Luso, no dia 26 de Maio, durante o 
encontro de Futsal ali realizado, entre as equipas das Juntas de Freguesia de 
Luso e Mealhada, no qual solicita informação quanto às medidas concretas de 
apuramento de responsabilidades e de identificação dos autores dos factos,  



                                             

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                                              

  

 

                                                                                                                     

 
 
 
que foram ou estão a ser tomadas pela Câmara Municipal, entidade promotora 
do Torneio, apelando ao Presidente da Assembleia Municipal a necessária 
ajuda, em sede própria,  para o apuramento de tais responsabilidades. ----------- 
A Assembleia deliberou por unanimidade, remeter o ofício para a Câmara 
Municipal, no sentido de serem tomadas as necessárias providências quanto a 
este assunto.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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 José Felgueiras, Presidente da Junta de 
Freguesia da Mealhada para referir que, tal como a Junta de Freguesia do 
Luso, repudia o que aconteceu no Torneio de Futsal, no pavilhão do Luso, 
factos que mancharam um acontecimento que estava a ser disputado com 
interesse e informou que está encarregado pelo senhor Vereador responsável 
pelo sector desportivo, de tentar identificar os autores.---------------------------------- 
Seguidamente usou da palavra o senhor Jorge Carvalho para tecer algumas 
considerações a propósito do Luso cidade, dirigindo-se em especial ao senhor 
Vereador Breda Marques, e outros assuntos que julga de interesse.---------------- 
O senhor Presidente da Assembleia solicitou a atenção do senhor Jorge 
Carvalho, para o facto de não poder usar da palavra sobre temas que não 
tenham ligação com a Ordem de Trabalhos desta Assembleia. ---------------------- 
O senhor Jorge Carvalho referiu que, sendo assim, não vai poder falar sobre os 
assuntos que hoje o trazem à sessão desta Assembleia------------------------------- 
Voltou a intervir o senhor Presidente da Assembleia dizendo que o senhor 
Jorge Carvalho tem que se confinar aos temas da Ordem de Trabalhos, por ser 
o que a Lei determina, tendo ainda referido que, pelo que percebeu o senhor 
Jorge Carvalho queria falar sobre o Luso cidade e, a ser assim pode propor o 
que pretende e a Assembleia Municipal analisa o assunto, após ser agendado.- 
O senhor Jorge Carvalho solicitou então que fosse de novo agendado o 
assunto do Luso cidade pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal, 
para voltar a ser discutido. Referiu ainda, dirigindo-se ao senhor Dr. Mano 
Soares, que tem documentos para lhe mostrar, das obras que foram feitas nos 
últimos anos, pelo Partido Socialista neste Concelho e demonstrou também o 
seu repúdio pelos factos ocorridos no pavilhão do Luso, no torneio de Futsal.--- 
Finalmente, solicitou o uso da palavra o senhor Nuno Canilho, na qualidade de 
Director do Jornal da Mealhada, para solicitar clarificação quanto ao facto de 
ter sido afirmado, aquando da intervenção da senhora engenheira Arminda 
Martins, que teriam sido veiculadas informações pela comunicação social, 
respeitantes ao Relatório da IGF, que não correspondiam à verdade.-------------- 
A pedido do senhor Presidente da Assembleia Municipal, a senhora engenheira 
Arminda Martins clarificou que as notícias a que se referiu, foram veiculadas 
pelo Jornal Mealhada Moderna. --------------------------------------------------------------- 
 O senhor Presidente da Câmara informou não conhecer esta Lei em 
pormenor, mas que a Lei irá ser cumprida.------------------------------------------------- 
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. -------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


