
                                                                                                              

                                                                   

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

 
 
--------------------------------------ACTA Nº. 4----------------------------------------- 
SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2007: Aos vinte e oito 
dias do mês de Setembro 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 06 de Junho 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) Estatutos da Associação de Municípios do Baixo Mondego – Aprovação;------ 
4) Unidade de Execução da Avenida 25 de Abril – Projecto de Regulamento do 
Fundo de Compensação – Aprovação;------------------------------------------------------- 
5) Revisão do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Viadores – Aprovação 
e Autenticação;----------------------------------------------------------------------------------- 
6) Derrama para 2008 – Aprovação;----------------------------------------------------------
7) Imposto Municipal sobre Imóveis para 2008 – Aprovação;--------------------------
8) Relatório do Procedimento de Liquidação da Associação de Municípios do 
Baixo Mondego e Gândaras – Conhecimento.---------------------------------------------
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 faltou com justificação o senhor Delfim Manuel Neves 
Martins, Presidente da Junta de Freguesia de Barcouço, tendo comparecido 
em sua substituição a Tesoureira da mesma Junta de Freguesia, senhora 
Susana Margarida Ventura da Costa.-------------------------------------------------------- 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
O senhor Presidente da Mesa deu por iniciada a sessão, com a informação 
de que irá ler alguns documentos que lhe pediram para divulgar, começando 
por ler um documento que lhe foi entregue pelo senhor Vereador Carlos 
Marques: “Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Mealhada – 
Solicito a V. Exa. Se digne ler a presente declaração na sessão ordinária 
do órgão a que preside: Na pretérita sessão da Assembleia Municipal e, 
no momento em que usava da prerrogativa legal que me permite invocar a 
defesa da honra, proferi afirmações que gostaria de clarificar para que 
não tivessem uma conotação não condizente com a minha vontade de 
então ou assumissem uma dimensão equívoca. Aleguei, em resposta ao 
Deputado Municipal Sr. Júlio Penetra, que não poderia permitir que ”um 
mero vogal da Assembleia Municipal colocasse em causa o trabalho e as 
propostas do PSD...”, palavras que, reconheço, foram escolhidas um 
pouco ao sabor do calor que imprimo na defesa das minhas convicções e 
das posições que perfilho. Não foi, de todo, uma expressão que visava 
beliscar quer o órgão, quer os seus eleitos quer, tão pouco, o exercício 
reconhecidamente nobre das suas competências e funções. Assim que 
tive a noção do melindre que a minha afirmação causou e da reacção que 
motivou, nomeadamente, no Deputado Municipal José Cadete, tive o  
 



                                                                                                              

                                                                   

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

 
 
cuidado de tomar as seguintes atitudes: - Falei pessoalmente com o Sr. 
José Cadete, logo no fim da sessão, tentando esclarecer o alcance das 
minhas palavras; - De igual forma, no dia seguinte, me dirigi 
telefonicamente ao Sr. Júlio Penetra com a mesma intenção. Senti que o 
episódio estaria completamente esclarecido e recebi esse eco das 
palavras dos Deputados Municipais visados. No entanto não poderia 
deixar de reiterar este meu sentimento em plena sessão do órgão a que V. 
Exª. preside. Quero expressar a ideia, e deixar bem claro, que aquela 
expressão não encerrava qualquer conotação depreciativa, nem em 
qualquer momento quis colocar em causa o papel fundamental que a 
Assembleia Municipal desempenha no desenho político do nosso 
Concelho. No entanto, não me repugna reconhecer o, eventual, erro e 
pedir desculpas pela afirmação em causa. Com elevada estima e 
consideração pessoais, que estendo a todos os eleitos a esse órgão. 
Mealhada, 28 de Setembro de 2007 – O Vereador da Câmara Municipal da 
Mealhada a) Carlos Alberto Gonçalves Marques”. ----------------------------------- 
Deu também conhecimento de que, no Diário da República, II série de 24 de 
Setembro, foi finalmente colocado o Aviso público para a “Empreitada de 
recuperação das estufas, estufins e dos anexos amarelos da Mata Nacional do 
Buçaco”, que mandou distribuir, por fotocópia, por todos os membros da 
Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Mesa deu também conhecimento de um ofício da 
Associação Nacional de Municípios Portugueses sobre a Taxa de Gestão de 
Resíduos/Taxa da Qualidade da Água, que passou a ler: “No âmbito do 
processo que a Associação Nacional de Municípios Portugueses tem 
vindo a desenvolver sobre a matéria referida em epígrafe, recebemos de 
Sua Excelência o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e 
do Desenvolvimento Regional, resposta às questões colocadas pela 
ANMP e acerca das quais temos vindo a informar os nossos Associados. 
Destacamos, de entre elas, o pedido de suspensão da taxa de gestão de 
resíduos. Porque os argumentos apresentados pelo Ministro do Ambiente 
justificando, no seu entendimento, a aplicação da taxa, não satisfazem, de 
forma alguma, a posição que a ANMP continua a defender, 
designadamente no que se refere ao quadro jurídico que cria este tipo de 
tributos, e porque as questões colocadas, mais do que entendimentos 
políticos, prendem-se com complexas questões de ordem jurídica, 
susceptíveis de diversas interpretações, o Conselho Directivo deliberou 
solicitar parecer a um conceituado constitucionalista, tendo em vista o 
rigoroso esclarecimento do processo. Seguros da nossa razão, 
aguardamos o resultado do parecer atrás mencionado o qual, certamente, 
irá fundamentar uma proposta da ANMP no sentido da alteração da 
legislação (quer a que se refere à taxa de gestão de resíduos, quer a que 
se refere à taxa de qualidade da água) que, embora injusta, está em 
vigor”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi ainda, pelo Sr. Presidente da Mesa, dado a conhecer um dossier remetido 
pela Junta de Turismo Luso-Buçaco, cujo assunto é a “Denúncia de atentado 
ambiental” e que, para conhecimento, junta documentação enviada a diversas 
entidades, denunciando as muitas implicações e prejuízos para a região, pelos 
fumos lançados na atmosfera pela fábrica da empresa Alcides Branco e Cª.  
 



                                                                                                              

                                                                   

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

 
 
Este dossier anexa três ofícios de igual teor, enviados ao Sr. Secretário de 
Estado da Indústria e Inovação, ao Sr. Secretário de Estado do Ambiente, ao 
Sr. Secretário de Estado Adjunto da Indústria e Inovação e Sr. Secretário de 
Estado do Turismo e que o senhor Presidente da Mesa da Assembleia passou 
a ler: ”A Vila do Luso e Mata Nacional do Buçaco, são uma Estância 
turística reconhecida nos circuitos internacionais. Há já algum tempo, que 
quotidianamente são lançados na atmosfera, fumos provenientes de uma 
unidade fabril de extracção de óleos alimentares e azeite. Esta fábrica 
situa-se a cerca de 3 Km, no lugar de Lameira de Stª. Eufémia, Freguesia 
de Luso, Concelho de Mealhada, com designação comercial Alcides 
Branco & C. SA. Como Órgão Local de Turismo, somos o porta-voz, dos 
aquistas que frequentam as Termas do Luso, turistas Estrangeiros e 
Nacionais que passam e pernoitam no Luso – Buçaco. Já nem a Mata 
Nacional do Buçaco, escapa ao cheiro nauseabundo que afecta as vias 
respiratórias e que nos entra pelas janelas, com um mau dia matinal. 
Seguramente, não é um bom cartaz turístico, as preocupações 
ambientais, também devem estar no topo das prioridades, da região 
turística que somos. Por último, mas com preocupação maior, as 
populações locais, as grandes vítimas de todos os dias. Face ao exposto 
solicitamos a V. Exª., que sejam tomadas providências, para uma rápida e 
eficaz resolução do problema”. ------------------------------------------------------------- 
Leu ainda sobre este assunto um e-mail enviado ao Sr. Presidente da Câmara 
Municipal da Mealhada do teor seguinte: “Depois de uma exposição enviada 
à Divisão Sub-Regional de Aveiro, do Ministério do Ambiente, no dia 
10/05/2007, constatamos que nada mudou. As manhãs de nevoeiro não 
nos trazem D. Sebastião mas um forte cheiro a ranço que envolve o Luso 
e sobe até à Cruz Alta, tornando as condições deste destino turístico 
pouco atractivas. Na qualidade de Órgão Local de Turismo, somos os 
receptores das queixas de termalistas e até passantes, que junto de nós 
mostram o seu desagrado e é nessa qualidade que vimos apelar para o 
apoio de V. Exª, na procura de uma solução rápida e duradoura”.------------- 
Finalmente, deu conhecimento do fax enviado pela Junta de Turismo Luso-
Buçaco à Divisão Sub-Regional de Aveiro em que o assunto é o mesmo e o 
teor exactamente igual ao que foi enviado aos Senhores Secretários de Estado 
e que foi lido anteriormente.--------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, o senhor Presidente da Assembleia Municipal perguntou se 
alguém pretendia intervir neste Período Antes da Ordem do Dia, dado ser esta 
uma sessão ordinária.---------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor António Miguel para exprimir um voto de pesar pelo 
falecimento do senhor Faustino Pinho, um homem ligado à música no 
Concelho, a diversas Instituições musicais, entre as quais a Filarmónica da 
Pampilhosa, a Filarmónica de Barcouço e também o Rancho S. João de Casal 
Comba. Disse que gostava que fosse submetido à votação este voto de pesar, 
pelo seu falecimento. ----------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Pedro Baía da Costa para apresentar e ler a seguinte 
intervenção escrita: “Estando reunida esta Assembleia pela primeira vez, 
desde a apresentação das Quatro Maravilhas da Mesa da Mealhada, não 
seria correcto da parte da bancada do Partido Social Democrata deixar 
passar em branco a oportunidade de saudar a Câmara Municipal da  
 



                                                                                                              

                                                                   

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

 
 
Mealhada pela ideia de reunir numa marca que se pretende de prestígio, 
quatro produtos de excelência do nosso concelho. Pela primeira vez se 
assiste ao embrião daquilo que poderá ser uma grande campanha de 
promoção na nossa região, englobando o que de melhor podemos 
oferecer a quem nos visita. Pelo carácter transversal que ostenta, a marca 
das Quatro Maravilhas deverá ser tratada como um grande desígnio do 
concelho; um factor de união que deverá ser abraçado por todos sem 
excepção de modo a mostrar aos de fora aquilo que todos nós já 
conhecemos há muito tempo: a excelência dos produtos endógenos do 
nosso concelho. Uma marca com este potencial pode e deve ser 
trabalhada com profissionalismo, com objectivos bem claros, com 
imaginação e originalidade: assim queiram os agentes intervenientes no 
processo. Está aberta uma porta que pode confirmar de vez a liderança 
do nosso concelho numa área que nos últimos anos tem sofrido ataques 
de vária ordem por parte nomeadamente de concelhos vizinhos que têm 
conseguido mostrar visão e arrojo mas falta de berço. De berço se fala 
porque o melhor leitão do mundo é da Mealhada, porque a Mealhada 
soube inventar e produzir durante muitos anos o melhor pão do mundo 
(cabe-nos exigir urgentemente a recuperação desse património), porque 
no concelho da Mealhada nasce a melhor água do mundo e porque no 
concelho da Mealhada se produzem vinhos e espumantes de altíssima 
qualidade. Vamos todos dar o nosso contributo com muita seriedade e 
muito empenho porque o seu valor para o futuro do concelho é, sem 
margem para dúvida, uma questão de sobrevivência. P’la bancada do PSD 
na Assembleia Municipal – a) Pedro Costa”. ------------------------------------------- 
Interveio o senhor José Felgueiras para congratular-se e dar os parabéns à 
Câmara, pela obra, dadas as exigências que foram feitas, para a realização da 
obra do Lidl, porque está ali feita uma obra bonita, que dignifica a Mealhada 
mas, com a mesma frontalidade pretende dizer que tem pena, pelo facto de ter 
sido muito assediado, por parte dos residentes na Póvoa da Mealhada, de não 
ter sido feito o passeio uns metros mais, acima da capela dos Protestantes, 
aproveitando a presença dos empreiteiros dessa obra.  Assim, solicita que a 
Câmara tome este pedido em consideração e que os passeios sejam feitos até 
ao largo Dr. António Dias dos Santos, no seguimento da rua que vai do Lidl até 
à Póvoa. ---------------------------------------------------------------------------------------------     
Interveio o senhor Luís Brandão para referir que teve conhecimento, no âmbito 
da intervenção que vai ser realizada na Avenida Navarro, no Luso, que haverá 
obras na Fonte de S. João, pelo que pretende saber se esta informação 
corresponde ou não à verdade e a sê-lo, que tipo de intervenção ocorrerá,  
dando desde já a sua opinião no sentido de achar muito bem que se faça, 
acrescentando que nessa intervenção que venha a ser feita não sejam 
poupados esforços na parte do subsolo da Fonte, que entende ser um 
investimento de elevada importância. Solicitou informação quanto aos Moinhos 
do Lograssol e zona envolvente, que deixou de ver referidos na informação do 
senhor Presidente da Câmara, perguntando se já foram inaugurados e se já 
pode ser considerado espaço operacional ou não. Referiu ainda que em seu 
entender este espaço não está operacional, mas as pessoas já começaram a 
usar, apesar de, no seu entender, ainda faltarem algumas estruturas e alguns 
cuidados de segurança e higiene. Voltou a lembrar os espaços lúdicos, jardins,  
 



                                                                                                              

                                                                   

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

 
 
em especial espaços para as crianças brincarem , voltando a sugerir a criação 
de mais, no concelho, referindo também o piso em areia existente no parque 
junto ao Lago do Luso, que em termos de desenvolvimento infantil e da 
legislação é muito interessante, mas o problema é a manutenção, dado que 
este tipo de piso tem que ter uma manutenção muito maior, em termos de 
limpeza, lavagem da areia (coisa que não está a acontecer) e as crianças vão 
para lá, pensando que é uma praia e descalçam-se. É a favor de haver mais 
parques, mas com a manutenção necessária, porque deve ser preservada a 
higiene e a segurança das crianças. Fez ainda o reparo de que constatou que, 
no último Boletim Municipal, nenhuma referência foi feita à última Assembleia 
Municipal e há uma proposta aprovada por unanimidade nesta Assembleia 
Municipal e, não sendo obrigatório que o director do boletim cumpra este 
pedido, quer deixar o reparo registado, porque no último Boletim Municipal não 
constou ter havido uma Assembleia nem os assuntos que ali foram tratados. 
Gostaria de voltar a ver no Boletim Municipal a referência aos assuntos 
tratados nas reuniões da Assembleia Municipal.------------------------------------------ 
Interveio o senhor Júlio Penetra para, em primeiro lugar, realçar e louvar a 
atitude do senhor Vereador Carlos Marques, ao dirigir públicamente um pedido 
de desculpas a esta Assembleia e dizer ainda que, da sua parte, 
pessoalmente, o assunto já estava encerrado, na medida em que, como referiu, 
tinham conversado no dia seguinte ao ocorrido e o assunto ficou totalmente 
esclarecido.  Disse também querer referir, a propósito da informação do senhor 
Presidente da Câmara, onde consta a remodelação da Avenida Navarro, 
também já referida pelo colega Luís Brandão, que gostava de saber se a 
intervenção em causa incide apenas sobre o espaço da Avenida Navarro, 
como a designação da obra sugere, se esta obra agora posta a concurso se 
inscreve no anterior e anunciado projecto de requalificação da zona central do 
Luso e, se assim for, gostaria de saber se se trata de uma primeira fase desse 
projecto mais amplo e, nessa eventualidade, que outras fases estão previstas, 
que áreas da zona central contemplam e, se possível, qual o plano de 
execução temporal dessas fases de intervenção. Continuou a dizer que: 
“Estamos a colocar estas questões, porque sendo pública a intenção da 
Câmara de intervir numa zona tão sensível do Luso, intenção que se 
aplaude e deseja, naturalmente, as pessoas, particularmente aquelas com 
interesses directos na zona, onde têm os seus negócios implantados, 
nomeadamente os restaurantes, cafés, táxis, os vendedores ambulantes 
fixos dos quiosques e outro tipo de comércio, nos questionam sobre o 
impacto duma intervenção no trânsito, no estacionamento, em alguns dos 
casos referidos, se interfere ou não com a própria localização actual dos 
seus negócios e até quanto à época do ano prevista para a execução da 
obra, receando que possa interferir com a época de Verão, sempre mais 
sensível para os interesses comerciais do Luso. Repetimos que este 
esforço da Câmara da requalificação da zona central do Luso é bem vindo 
e inscreve-se num conjunto de outras grandes intervenções igualmente 
importantes, como sejam a remodelação das Termas e a requalificação da 
Mata do Buçaco, que podem marcar um ponto de viragem na imagem e na 
oferta turística do Luso. É por isso que aproveitamos para reforçar e 
insistir nas nossas preocupações quanto à qualidade do projecto e 
quanto à extensão da sua abrangência. Sei que o óptimo é inimigo do  
 



                                                                                                              

                                                                   

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

 
 
bom, que os recursos não são ilimitados, mas preocupa-me que não se 
aproveite esta oportunidade para fazer uma requalificação com um 
impacto visual que altere substancialmente a actual apresentação 
daquela zona. São muitas as questões que se prendem com uma 
intervenção desta natureza, numa área tão sensível. Sei que, da parte da 
Câmara, houve o cuidado de entregar a execução do projecto a um dos 
melhores arquitectos nacionais, mas pergunto se os órgãos 
representativos dos interesses do Luso, nomeadamente a Junta de 
Freguesia e a Junta de Turismo do Luso-Buçaco, acompanharem o 
desenvolvimento do projecto e se foram convidados a dar os seus 
contributos. Penso que aqui não será o momento e o local próprio para 
dar todas as explicações e respostas pedidas, por isso sugeria que se 
agendasse uma pequena apresentação do que está planeado, com a 
presença dos técnicos responsáveis, se possível, dirigido à população do 
Luso, através da representação dos seus legítimos representantes 
presentes nesta Assembleia Municipal e na Assembleia de Freguesia do 
Luso. Finalmente, queria a propósito de estarem a decorrer este fim de 
semana, as Jornadas Europeias do Património, lembrar o interesse da 
recuperação dos Moinhos de Carpinteiros. Muitas vezes se ouve no Luso 
reclamar a falta de um monumento à água, quase sempre com o 
pensamento em repuxos e fontes luminosas, que encontramos semeadas 
um pouco por todo este País. Pessoalmente, não tendo nada contra esses 
ornamentos, normalmente em lugares onde não há abundância de água, 
nem uma identidade com a água, pessoalmente reclamo para o Luso, 
apenas a conservação de dois grandes monumentos à agua e isso lhe 
bastava – a Fonte de S. João, com água abundante nas bicas 
permanentemente, com uma utilização disciplinada, uma ornamentação e 
iluminação cuidadas e uma boa preservação da sua qualidade e os 
Moinhos de Carpinteiros recuperados e a funcionar. E, de monumentos à 
água, para além da nascente termal, óbviamente, estávamos bem 
servidos”.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Manuel Cardoso, Presidente da Junta de Freguesia de Casal 
Comba, para felicitar a Câmara pelo novo modelo de lombas construídas e, ao 
mesmo tempo manifestar o seu desejo para que sejam construídas mais 
lombas naquela freguesia, nomeadamente na estrada interior do Carqueijo, na 
estrada da Vimieira que dá acesso à zona industrial, no interior da Silvã, em 
Mala, na descida até ao caminho de ferro e, se fosse possível a regularização 
das existentes, com as rampas de acesso iguais às que actualmente foram 
construídas, por serem mais acessíveis para a passagem das viaturas, sem as 
danificar. As actuais rampas de acesso às lombas estão muito bem concebidas 
e construídas. Questionou ainda o executivo, quanto à demora na ligação dos 
semáforos no cruzamento para o Carqueijo. ---------------------------------------------- 
Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia referiu 
que gostaria de, em resposta à intervenção do Dr. António Miguel, dizer que 
teve a felicidade de conhecer o senhor Faustino Pinho, que era um músico 
excelente, um homem bom em toda a acepção da palavra e por isso, não é 
necessário votar a sua proposta, na medida em que a Assembleia Municipal se 
curva perante a memória das pessoas e como é normal, serão enviadas as 
condolências aos familiares, em nome da Assembleia Municipal da Mealhada,  
 



                                                                                                              

                                                                   

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

 
 
porque o senhor Faustino era um Mealhadense ilustre. Disse ainda ter ficado 
bastante emocionado com a notícia do falecimento do senhor Faustino, por só 
agora ter tido conhecimento.-------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, deu a palavra ao senhor Presidente da Câmara para esclarecer 
alguns dos assuntos que foram aqui referidos e dirigidos à Câmara Municipal.-- 
O senhor Presidente da Câmara começou por informar que também a Câmara 
Municipal enviou um voto de pesar à família do senhor Faustino Pinho, pelo 
seu falecimento e informou que, quanto aos passeis na rua das Cavadas, junto 
ao Lidl, são da responsabilidade desta empresa, quanto ao seguimento até à 
Póvoa, a Câmara vai resolver essa situação. Quanto às obras na Fonte de S. 
João, referiu que são obras na envolvente e ninguém vai mexer no sub-solo, 
nem na zona de captação da água. E, por ser uma zona enquadrada na 
requalificação da zona central do Luso, aproveita também para responder à 
questão do senhor Júlio Penetra, no sentido de que esta requalificação já 
começou há tempo, toda a reconversão que está a ser feita das ruas e vielas 
está incluída neste projecto. O parque de estacionamento já teve início, tendo 
havido também a intervenção da Junta de Freguesia em todo este processo, 
agora vão intervir desde o cimo da Avenida Emídio Navarro, até à zona do 
Hotel e, como foi referido quanto ao projecto, este foi remetido e mostrado pela 
Junta de Freguesia, na pessoa do seu Presidente e pela Junta de Turismo. 
Este é um projecto que anda a ser elaborado há cerca de três anos e teve 
acompanhamento e visitas ao local pelo projectista senhor Professor Sidónio 
Pardal, que passou alguns fins de semana no Luso, para se inteirar das 
situações. Dada a sugestão, referiu ainda que poderão ser pedidas cópias do 
projecto para serem vistas pelos interessados, e que poderão ser afixadas na 
Junta de Freguesia do Luso e mesmo se assim o entenderem, a Câmara 
solicitará ao senhor professor Sidónio Pardal que explique aquilo que já 
explicou à Câmara e aos técnicos, sobre o que pretende para a Avenida 
Navarro. Quanto aos Moinhos de Carpinteiros, referiu que tem havido algumas 
diligências por parte da Câmara Municipal para aquisição dos Moinhos, que 
são propriedade privada, mas com direito não a pedaços de terreno, mas a 
horas semanais de moagem. Um dos proprietários já contactado pediu um 
quantia exorbitante para pagamento e têm andado a tentar que a pessoa 
reconsidere o valor, porque há necessidade de uma intervenção rápida, porque 
estão em perigo de ruína, especialmente o moinho que está junto do túnel de 
Carpinteiros. Quanto à questão dos semáforos do Carqueijo, já podiam estar a 
funcionar se fossem alimentados a energia solar, mas foram roubados dois 
painéis de pré-aviso.. No cruzamento de Carqueijo-Mala, nos pré-avisos 
também estão dois painéis solares, mas a Câmara decidiu não os colocar nos 
semáforos principais, porque são painéis solares duma dimensão ainda mais 
atractiva para os “amigos” dos painéis solares e, por isso, o projecto foi 
alterado e foi pedido à EDP a ligação, mas a culpa do atraso é de toda a 
burocracia instalada. Quanto ao facto de ter sido referido que não foi nada 
publicado sobre a Assembleia Municipal, o senhor Presidente da Câmara 
chamou a atenção, pedindo a compreensão para o facto, de que o último 
Boletim Municipal saiu há mês e meio, quase a coincidir com a Assembleia 
Municipal e não sabe o que é que deve ser publicado em termos de segurança 
de texto. Não há qualquer intenção de marginalizar a intervenção da 
Assembleia Municipal no Boletim, solicitando que os Grupos Políticos façam  
 



                                                                                                              

                                                                   

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

 
 
chegar o texto genuíno da Assembleia Municipal do que pretendem que seja 
publicado, para que não haja posteriormente contestação político-partidária.----- 
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 06 DE 
JUNHO DE 2007. 
O senhor Presidente da Mesa colocou à votação a acta da sessão ordinária de 
06 de Junho de 2007, que foi aprovada, por maioria, com 4 (quatro) 
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 06 de 
Junho de 2007: ------------------------------------------------------------------------------------ 

OBRAS EM FASE DE CONCURSO 
- Remodelação da Avenida Navarro (Luso);------------------------------------------------ 
- Infraestruturas da Zona Industrial da Pedrulha (2ª. fase);-----------------------------
- Sinalização Semafórica – EN 234 (Lameira de S. Pedro);---------------------------- 
- Centro Educativo da Pampilhosa (Projecto);---------------------------------------------- 

OBRAS EM FASE DE ADJUDICAÇÃO/CONSIGNAÇÃO 
- Rede de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais de Monte Novo, 
Buçaco e Salgueiral;------------------------------------------------------------------------------ 
- Estrada Santa Luzia/Barcouço (com substituição de Redes de Águas e 
Saneamento);--------------------------------------------------------------------------------------- 
- Estrada Lendiosa/Arruiva; ---------------------------------------------------------------------       
- Estrada Luso/Pampilhosa (recuperação de alguns troços); --------------------------   
- Arruamentos no Pego.--------------------------------------------------------------------------  

OBRAS EM CURSO 
- Bancada poente do Campo Municipal Dr. Américo Couto  
- Ampliação da Escola EB1 da Antes;--------------------------------------------------------
- Parque de Estacionamento de Luso;--------------------------------------------------------
- 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; -------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Remodelação do Antigo Edifício da Câmara Municipal (ex-Delegação Escolar);---
- Substituição do Telhado do Edifício da Câmara Municipal;---------------------------------
- Passagem Superior à Linha da Beira Alta (Ramal da Figueira da Foz) na Silvã.--
- Edifícios do Jardim Público da Pampilhosa;----------------------------------------------- 
Arruamento no Alto de Santo António – Pampilhosa (ligação da Urbanização à     
  Estrada de  Santa Luzia). ---------------------------------------------------------------------- 
Mealhada, 17 de Setembro 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 – ESTATUTOS DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO 
BAIXO MONDEGO – APROVAÇÃO 
Por solicitação do senhor Presidente da Assembleia, o senhor Presidente da 
Câmara referiu que, após a liquidação da Associação de Municípios do Baixo 
Mondego e Gândaras e tal como tinha sido dito há algum tempo, em que a 
Assembleia aprovou a extinção daquela Associação de Municípios, entendeu-
se que seria necessário a criação de uma Associação de Municípios tendo por 
base os Municípios que constituem a NUT III. Como é sabido, a NUT III do 
Baixo Mondego inclui, além dos Municípios tradicionais (Figueira da Foz, 
Montemor-o-Velho, Soure, Mira, Cantanhede, Condeixa, Coimbra e Penacova) 
inclui também o Município de Mealhada e o de Mortágua 
Foi decidido constituir esta Associação tendo em vista a questão da eventual 
gestão de alguns fundos do QREN, pelas associações de municípios com base 
nas NUT III. Esta Associação tem a particularidade de ser criada ainda pela Lei 
actual e é sabido que está para aprovação uma nova legislação sobre as 
Associações de Municípios. De qualquer modo, foi decidido pelos municípios 
que deveriam avançar de imediato com esta Associação, tendo por base ainda 
a legislação actual. Logo que seja publicada a nova legislação, naturalmente 
que terão que alterar os Estatutos. Os Estatutos que estão hoje para 
aprovação, são os que estão para análise e aprovação por todos os municípios 
que referiu anteriormente, no sentido da fundação desta Associação de 
Municípios. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
O senhor Presidente da Mesa passou à votação do assunto em apreciação, 
verificando-se que, por unanimidade, a Assembleia Municipal aprova a adesão 
do Município da Mealhada e os Estatutos da Associação de Municípios do 
Baixo Mondego.------------------------------------------------------------------------------------ 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.-------------------- 
UNIDADE DE EXECUÇÃO DA AVENIDA 25 DE ABRIL 
PROJECTO DE REGULAMENTO DO FUNDO DE 
COMPENSAÇÃO - APROVAÇÃO 
O senhor Presidente da Assembleia começou por referir que pretende 
apresentar uma proposta sobre este ponto e que tem a ver com o adiamento, 
por alguns dias, da discussão do mesmo assunto. Referiu ainda que, por 
esquecimento, não avisou no início, que recebeu um relatório da inspecção 
administrativa e não o agendou para a sessão de hoje, porque já estava feita a 
convocatória. Como têm que se pronunciar sobre esse relatório, por ser uma 
das competências da Assembleia Municipal, tem a intenção de convocar uma 
sessão extraordinária para o mês de Outubro onde se possa discutir e apreciar 
o relatório, que é extraordinário, pelo que será um bom momento para verem 
que o município da Mealhada, nas questões urbanísticas analisadas, é 
excepcional e vai ser um prazer analisá-lo. Propõe, por isso, que a proposta 
que vai apresentar e ler a seguir, seja também apreciada ao mesmo tempo 
nessa sessão extraordinária. Seguidamente, passou a ler a seguinte proposta: 
“Pede-nos a Câmara Municipal que apreciemos uma Proposta de 
Regulamento Municipal para o Fundo de Compensação da Unidade de  
 



                                                                                                              

                                                                   

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

 
 
Execução da Avenida 25 de Abril. Trata-se de uma operação urbanística 
importante já aprovada pela Câmara Municipal, que tem desafiado a 
capacidade de vários executivos municipais e que portanto tem uma 
história, um passado. Só poderemos compreender o presente, se 
tivermos assimilado e compreendido o passado. A aprovação ou 
reprovação ou alteração da proposta de Regulamento não é 
absolutamente urgente, talvez mais importante e urgente seja os 
membros desta Assembleia conhecerem como se chegou até aqui e 
porquê. Assim e para proporcionar a esta Assembleia o conhecimento 
mais profundo do que se pretende fazer, do que já se pretendeu fazer, 
proponho a V. Exªs. que adiemos a discussão deste ponto para uma 
reunião extraordinária da Assembleia Municipal a realizar no mês de 
Outubro, onde também apreciaremos o resultado final da Inspecção 
Administrativa ao Município. Mealhada, 28 de Setembro de 2007. O 
Presidente da Assembleia Municipal a) Rui Manuel Leal Marqueiro”.--------- 
O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu ainda, que quer chamar a 
atenção para o facto do juízo da Assembleia ser um juízo meramente político, 
uma vez que a Assembleia Municipal não tem competência nem para aprovar, 
nem para reprovar unidades de execução, que é uma competência camarária, 
mas pode e deve emitir juízos políticos e isso é o que têm que fazer sempre. 
Disse também o senhor Presidente da Assembleia Municipal que propõe que 
haja uma boa discussão, aliás, uma discussão até introdutória daquilo que, 
provavelmente, também serão chamados a fazer que é estudar e aprovar ou 
reprovar, a proposta de Plano Director Municipal que a Câmara Municipal por 
certo ainda neste mandato fará a esta Assembleia. É bom que se habituem à 
discussão destes temas, que são temas complexos, difíceis e em que a 
quantidade de informação é muito grande. Disse ainda que gostaria de ter mais 
algum tempo para estudar o assunto, para voltar a analisar alguns documentos 
que em tempos lhe passaram pelas mãos e poder comparar aquilo que são 
duas realidades distintas. Assim, disse estar à discussão esta sua proposta de 
adiamento.------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor António Miguel solicitou esclarecimento do assunto em questão, ao 
senhor Presidente da Câmara.-----------------------------------------------------------------
O senhor Presidente da Câmara usou da palavra para referir que esta unidade 
de execução foi aprovada pela Câmara Municipal há cerca de quatro anos e é 
uma figura de planeamento que teve necessidade de entendimento entre os 
proprietários dos terrenos. Como é do conhecimento de todos, este troço da 
Avenida 25 de Abril é das piores imagens da cidade da Mealhada e é um 
assunto que se arrasta há bastantes anos. Numa fase inicial houve alguma 
dificuldade de entendimento entre os proprietários, porque nem todos tinham a 
mesma opinião.  Foram feitas muitas reuniões com os técnicos da Câmara e a 
sua própria participação e foi possível, passados todos estes anos, chegar a 
um entendimento entre os proprietários. Feito o desenho da parte do 
planeamento e logo que concluído, foi aprovado pela Câmara e torna-se 
necessário existir um Regulamento para o Fundo de Compensação, porque há 
proprietários que têm mais valias e outros menores valias, e uns têm que pagar 
aos outros e este processo, segundo determina a Lei, tem que ser executado 
através de um Regulamento para o Fundo de Compensação. Era este assunto 
que vinha à Assembleia, porque propriamente a unidade de execução, de  
 



                                                                                                              

                                                                   

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

 
 
acordo com a lei agora em vigor, a Assembleia Municipal não interfere na 
aprovação desse documento de planeamento, como por exemplo, num Plano 
de Pormenor ou no Plano Director Municipal. Quanto à questão do 
Regulamento do Fundo de Compensação, colocaram-se algumas dúvidas, 
porque se é facto que a legislação por um lado não refere em legislação 
específica a intervenção da Assembleia, a verdade é que a legislação geral de 
certo modo leva a entender que a Assembleia deve decidir essa matéria. 
Perante a dúvida, foi decidido enviar o Regulamento à Assembleia, até porque 
não há nada para esconder. Quanto à Assembleia querer ver os documentos, a 
Câmara jamais omitirá seja o que for, mesmo sobre planeamento, questões 
técnicas, seja o que for, porque a Câmara jamais omitirá quer à Assembleia, 
quer aos intervenientes directos neste processo, que são os proprietários 
destes terrenos, quer a qualquer munícipe que queira ver. As pessoas têm 
acesso, porque é a lei que o consagra. Assim, a Assembleia verá o processo 
quando quiser, com as explicações que pretender que os técnicos da Câmara 
devam dar. Os técnicos estão cá e virão com certeza às próximas reuniões.----- 
Devidamente autorizado, usou da palavra o senhor Vereador José Calhoa para 
referir o seguinte: “Gostava em primeiro lugar de agradecer ao senhor 
Presidente da Junta de Freguesia da Mealhada, na questão do louvor que nos 
fez relativamente às exigências do LIDL e aproveitar para estender esse louvor, 
inteirinho, para os técnicos da Câmara, nomeadamente para a Divisão de 
Gestão Urbanística, cujos responsáveis aqui estão hoje e estendê-lo também, 
como é óbvio, às outras secções da Câmara – DOM, DAS e DAJ. É sempre 
bom ouvir um louvor. Relativamente a este processo, queria só reforçar as 
palavras do senhor Presidente, porque efectivamente tem sido um trabalho 
intenso, não foi um produto concebido na Câmara e imposto, foi um produto 
que teve a participação de todos os intervenientes. Foram reuniões intensas, 
toda a gente foi ouvida mais do que uma vez, à proposta inicial da Câmara toda 
a gente teve o direito de participar, houve sugestões, umas aceites outras não, 
até que se chegou a um produto final de consenso. Se há outras soluções, sou 
muito novo e lembro-me daquele local da Mealhada e acho que neste momento 
é uma nódoa que está ali e tenho a consciência de que, com os técnicos da 
Câmara, fizemos o melhor, conseguimos sentar toda a gente à mesa, chegou-
se a um produto final, a Câmara por unanimidade reconheceu esse produto e a 
questão que vinha aqui era precisamente o regulamento. São cinco artigos, 
como disse o senhor Presidente não temos interesse em esconder nada, a 
Assembleia deve questionar e analisar e, da nossa parte nada haverá a 
esconder, assim como não houve, já teve o período de auscultação pública, 
houve propostas umas consideradas e outras não, pelo que penso ser um 
processo transparente, mas a decisão é da Assembleia e a proposta é para ser 
apreciada pela Assembleia”.-------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Mesa colocou a proposta de adiamento por si 
apresentada à votação da Assembleia, tendo sido a mesma aprovada por 
maioria, com duas abstenções. ---------------------------------------------------------------- 
Pelo senhor António Mano Soares foi apresentada uma declaração de voto, 
pela sua abstenção, no sentido desta se dever ao facto de não ter percebido os 
motivos do pedido de adiamento deste assunto.------------------------------------------ 
 
 



                                                                                                              

                                                                   

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

 
 
REVISÃO DO PLANO DE PORMENOR DA ZONA 
INDUSTRIAL DE VIADORES – APROVAÇÃO E 
AUTENTICAÇÃO 
O senhor Presidente da Assembleia perguntou ao o senhor Presidente da 
Câmara se pretendia usar da palavra sobre este ponto, tendo o senhor 
Presidente da Câmara delegado no senhor Vereador José Calhoa, responsável 
pelo pelouro da Gestão Urbanística, para dar as explicações necessárias.-------- 
O senhor Vereador José Calhoa referiu que hoje está em análise o parecer 
final da CCDRC, que veio aprovar o plano da zona industrial de Viadores. 
Houve um acerto de áreas, porque esta zona industrial não foi precedida de 
loteamento, foram feitas aquisições de terrenos a particulares e foram depois 
definidos os lotes e foi feito o levantamento para tentar justificar as áreas, foi a 
divisão do lote 9 no lote 9A,9B e 9C e foi também a ratificação que esta 
Assembleia tomou na deliberação de dividir o lote 17, no lote 17 e 17 A, assim 
como o lote 33, que foi criado um novo lote 33A. Foram criados três novos 
lotes – 29, 30 e 31 – sendo um deles respeitante à Hospedaria Pinho Verde, o 
outro ao senhor Fausto Luís Morais e outro ao senhor Jorge Simões. Depois do 
período de auscultação pública, a CCDR veio emitir o parecer favorável, que 
hoje está nesta Assembleia para tomar conhecimento. --------------------------------- 
Não havendo mais intervenções o senhor Presidente da Assembleia informou 
que não participa nesta votação, pelas ligações que tem e que são conhecidas, 
a uma empresa instalada na Zona Industrial de Viadores e, por isso, entende 
não dever participar na votação deste ponto.---------------------------------------------- 
Seguidamente foi posta à votação e autenticação da Revisão do Plano de 
Pormenor da Zona Industrial de Viadores, que a Assembleia deliberou aprovar 
por maioria, com 8 abstenções e sem o voto do senhor Presidente da 
Assembleia Municipal, pelas razões anteriormente invocadas.------------------------ 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.--------------------  
DERRAMA PARA 2008 – APROVAÇÃO 
Por solicitação do senhor Presidente da Assembleia Municipal, o senhor 
Presidente da Câmara começou por dizer que, com a nova lei das Finanças 
Locais, que entrou em vigor em Janeiro do corrente ano, a incidência da taxa 
da Derrama foi alterada e, com essa alteração que está especificada na 
proposta, a própria lei impõe, não o limite de 10% sobre os lucros, mas sim um 
máximo de 1,5% sobre o lucro tributável  sujeito e que não está isento de IRC. 
Este seria o limite que a Câmara poderia aplicar, caso aplicasse o limite 
máximo. Só com esta alteração, a lei fez uma redução substancial no valor da 
Derrama, pelo que as empresas se tivessem tido os mesmo resultados, teriam 
uma redução de cerca de 40%, no entanto a Câmara entendeu, por ter uma 
situação financeira bastante equilibrada e dado o facto da situação difícil que 
todos reconhecem, no sentido de apostar também nas empresas deste 
concelho, que teria obrigação de reduzir a Derrama, tal como era já promessa 
feita no ano anterior. Se é um facto que a própria lei, por si só, a reduziu, a 
verdade é que a Câmara ao fixar em 1,2% entendeu que também seria 
oportuno fazê-lo. Este assunto foi analisado e ponderado e foi aprovado por 
unanimidade na Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------
O senhor Pedro Baía da Costa interveio para referir que gostaria de saber se, 
na acta, na parte onde diz que foi uma promessa da Câmara, o que não 
contesta, se poderia ser também acrescentado que é um pedido insistente da  



                                                                                                              

                                                                   

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

 
 
oposição, principalmente do Partido Social Democrata, há vários anos a esta 
parte.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia passou à 
votação do assunto, tendo a Assembleia deliberado, por unanimidade, aprovar 
o lançamento de uma Derrama para o ano de 2008, à taxa de 1,2% sobre o 
lucro tributável sujeito e não isento de IRC, nos termos da proposta aprovada 
pela Câmara Municipal, na sua reunião de 30 de Agosto de 2007.------------------ 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.-------------------- 
IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS PARA 2008 – 
APROVAÇÃO    
Por solicitação do senhor Presidente da Assembleia Municipal, o senhor 
Presidente da Câmara explicou os motivos que estiveram na base da proposta 
apresentada à reunião de Câmara e que constam dos documentos 
oportunamente enviados a todos os membros da Assembleia. ----------------------- 
Pelo senhor Pedro Duarte, da bancada do PSD, foi apresentada a seguinte 
intervenção escrita: “Proposta de fixação de taxas de IMI – Para efeitos de 
fixação das taxas de IMI definidas nas alíneas B) e C) do nº. 1 do artigo 
112º. Do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, é apresentada pela 
bancada do P.S.D. desta Assembleia Municipal a seguinte proposta: 
Alínea B) Prédios urbanos não avaliados nos termos do IMI – 0,6 %; 
Alínea C) Prédios urbanos avaliados nos termos do IMI – 0,3%. 1º. As 
preocupações quanto a situação económica e financeira da população do 
concelho não são extensíveis a todos os proprietários de prédios urbanos 
deste concelho, sobretudo quando uma das razões apresentadas para a 
proposta de redução de 0,5% para 0,3% - aumento dos encargos com o 
crédito à habitação – afecta todos os proprietários e não apenas os 
proprietários de imóveis avaliados nos termos do C.I.M.I. 2º. O término de 
um número considerável de processos de isenção de IMI (seja relativos s 
prédios não avaliados nos termos do IMI – com isenções iniciadas após 
1997 – ou relativos a prédios avaliados nos termos do IMI – isenções 
iniciadas em 2004 e atribuídas pelo prazo máximo de 3 anos) traduzir-se-á 
num acréscimo de contribuintes pagadores de imposto neste nos 
próximos anos. 3º. A actualização dos valores patrimoniais ocorrida em 
finais de 2003 através da aplicação de coeficientes de actualização 
monetária (dependendo do ano de inscrição dos prédios na matriz – 
tendo atingido o limite máximo de 44,21 (x)) compensou a descida dos 
limites definidos nos termos da contribuição autárquica (0,7% - 1,1%) e 
que, com a taxas fixadas nos últimos anos de vigência da contribuição 
autárquica de primeiros anos de vigência de I.M.I.  1,1% contra 0,8% . A 
quebra de 27% na taxa, apenas os prédios inscritos na matriz nos anos 
mais recentes (2000, 2001, 2002 e 2003) produzem com a entrada em vigor 
do IMI um valor de imposto inferior ao produzido nos termos da 
contribuição autárquica. 4º. O executivo municipal serve-se do último ano 
de cobrança de C. A. como ano de comparação e a partir do qual e depois 
de atingido de novo o mesmo nível de cobrança, estão reunidas as 
condições para a descida de taxas. Esta premissa parece-nos errada 
porque tal nível de cobrança foi obtido à custa de factores extraordinários  
nomeadamente – realização e recuperação de um nível de avaliações de 
prédios urbanos nos últimos anos de vigência de C.A. com efeitos  



                                                                                                              

                                                                   

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                              

                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

 

  

 

  

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                             

 
 
evidentes ao nível da receita apenas no ano de avaliação. – o aumento da 
eficácia da cobrança coerciva de dívidas de C.A. nos anos de 2002 e 2003. 
P’la bancada do PSD a) Pedro Duarte”. -------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Assembleia submeteu esta proposta à votação, 
verificando-se que houve 17 votos contra da bancada do PS, 2 abstenções da 
bancada da CDU e 10 votos a favor da bancada do PSD, pelo que a mesmo 
proposta foi rejeitada, por maioria. ------------------------------------------------------------ 
Seguidamente passou à votação da proposta remetida pela Câmara Municipal 
e hoje em apreciação, verificando que, por maioria, com 3 abstenções – duas 
da bancada da CDU e uma do senhor António Mano Soares da bancada do 
PSD – a Assembleia aprovou a aplicação das taxas do Imposto Municipal 
sobre Imóveis – IMI – no valor de 0,8% e 0,3%  respeitantes às alíneas b) e c) 
respectivamente, referentes ao ano de 2007 e a cobrar no ano de 2008.---------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.-------------------- 
Pela bancada do PSD foi apresentada a seguinte declaração de voto: “os 
membros da bancada parlamentar do PSD pretendem desta forma 
declarar que, não obstante o voto favorável que emitiram sobre a redução 
do IMI, entendem que o Executivo Camarário podia ter tido outra ousadia 
e ir mais longe nessa redução. Nomeadamente, reduzir a taxa de IMI aos 
valores propostos pelo PSD”. --------------------------------------------------------------- 
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.-------------------------- 
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. -------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


