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--------------------------------------ACTA Nº. 3----------------------------------------- 

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2008: Aos treze dias do mês 

de Junho do ano dois mil e oito, reuniu pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, em sessão ordinária, no Auditório da Escola Profissional Vasconcelos 
Lebre, na Mealhada, a Assembleia Municipal, cuja Mesa foi constituída pelo 
Presidente da Mesa Senhor Dr. Rui Manuel Leal Marqueiro, pelo 1º. Secretário, 
Senhor José Alves Rosa e pelo 2º. Secretário Senhor Manuel Paredes Ferreira, 
com a seguinte Ordem de Trabalhos: -------------------------------------------------------- 
1) Votação da acta da Sessão Ordinária de 18 de Abril de 2008;------------- 
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) Declaração de Interesse Público Municipal do Projecto de Execução de 
Drenagem da Passagem Inferior Rodoviária (PIR) da Quinta do Valongo, na 
Linha da Beira Alta ao Km. 53+638 a 53+980 – Refer.---------------------------------- 
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 Tony Daniel Almeida Luís, 
tendo sido chamado para o substituir o senhor Carlos Alberto Esteves 
Rodrigues e ainda os senhores José Miguel da Rosa Felgueiras, Luís Miguel 
Pereira Brandão e Pedro Nuno Figueiredo Duarte. -------------------------------------- 

 PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

O senhor Presidente da Assembleia deu por iniciada a sessão, começando 
por informar a Assembleia que teve conhecimento hoje mesmo, do falecimento 
da esposa do senhor Emídio dos Santos, ex-presidente da Câmara Municipal 
da Mealhada, pelo que propõe que seja aprovado um voto de pesar e que dele 
seja dado conhecimento à família e que todos recordem a senhora Dona 
Branca, como boa senhora que era.---------------------------------------------------------- 
Seguidamente, dando continuidade aos trabalhos, disse estar aberto o Período 
antes da Ordem do Dia, para qualquer intervenção, de qualquer membro da 
Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------- 
Solicitou o uso da palavra o senhor António Miguel Ferreira, referindo que quer 
iniciar a sua intervenção por uma questão recorrente, que tem sido a poluição 
ambiental e os maus cheiros da cidade da Mealhada, situação esta disse: “que 
já começa a ser um pouco quase traumatizante para o nosso concelho. É que 
parece que estamos de pés e mãos atados, não podemos fazer nada, 
resignamo-nos e esta solução não tem, de forma alguma, melhorado e é 
lamentável que esta nossa inacção, e eu penalizo-me também, porque se 
calhar temos que tomar acções públicas, como já tomámos relativamente a 
outros casos de poluição ambiental, no caso da fábrica Alcides Branco e na 
Mealhada o caso é tão mais preocupante quando nós temos em conta que há 
toda uma estratégia por parte da Câmara Municipal, de promoção turística, 
eventos de âmbito nacional, eventos de âmbito mais local, como seja a Feira 
de Artesanato e de Gastronomia e a verdade é que, como é que nós havemos 
de cativar pessoas para virem ao nosso concelho, quando temos este 
problema que parece insolúvel. Eu sei que não é da responsabilidade da 
Câmara Municipal, mas nós aqui, devemos exercer maior pressão, devemos  
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procurar outras formas de informação no sentido de tentar resolver esta 
situação. Eu tive a curiosidade de ver alguns pareceres emitidos pelo Ministério 
do Ambiente, através da CCDRC, relativamente a questões idênticas a estas e 
julgo que parece unânime que a questão não será tanto a pocilga, mas será 
tanto mais do despejo dos dejectos que têm sido feitos num terreno contíguo 
ao Hospital da Misericórdia. Eu vi alguns pareceres do Ministério do Ambiente, 
em que são definidas algumas regras para espalhar o estrume, neste caso era 
relativamente a vacarias, em que há sérias limitações a esta incorporação nas 
terras. Eu vi alguns pareceres onde se proíbe esta aplicação a distâncias 
inferiores a 100 metros de habitações ou a 200 metros de aglomerados 
populacionais, a distâncias inferiores a 50 metros de poços ou furos ou a 100 
metros no caso de se destinarem a consumo humano. Eu recordo que estes 
despejos estão a ser feitos a poucos metros de uma unidade hospitalar. Se não 
é da nossa competência, pelo menos temos que procurar outro tipo de 
informação, uma informação mais fidedigna e denunciar estas questões, 
porque estes despejos são públicos, são do conhecimento de toda a gente, são 
do conhecimento das autoridades, são do conhecimento da Câmara Municipal 
e tem que haver uma acção séria no sentido de, de uma vez por todas, 
resolvermos este assunto”.---------------------------------------------------------------------- 
O senhor António Miguel Ferreira continuou: “o segundo tema a que eu me 
queria referir, relaciona-se com um assunto que já foi abordado na Câmara 
Municipal e que respeita à aplicação da tarifa de conservação e manutenção 
dos sistemas públicos de água. Houve a abolição de uma taxa e, é claro, que a 
Câmara Municipal por uma questão de compensação de perda de receitas, 
teve que arranjar uma outra forma de financiamento, mas conforme o meu 
colega João Pires já o referiu em reunião de Câmara, aquilo que se verifica é 
que, esta nova taxa que é criada, não foi criada proporcionalmente às perdas 
de receitas da Câmara Municipal. Aquilo que se vai verificar, segundo 
informação que me foi dada, é que vai haver um aumento, um encaixe bastante 
superior por parte da Câmara Municipal e este encaixe, óbviamente, que é feito 
à custa dos munícipes. Sabendo das dificuldades que o País atravessa, das 
carências económicas que todos nós vivemos, era bom que a Câmara tivesse 
outro tipo de sensibilidade nesta questão e, por uma vez, como não tem sido 
hábito, tentasse um pouco desonerar os munícipes deste encargo adicional”.--- 
Disse ainda que: “outro tema que pretendia abordar e eu depois entregarei um 
documento ao senhor Presidente da Mesa da Assembleia e diz respeito a 
alguma informação que me chegou, que não sei se é fidedigna ou não, mas 
que coloca em causa a honorabilidade da Câmara Municipal e julgo que todos 
nós não queremos que isso aconteça. Eu vou passar a ler, este documento vai 
ser subscrito por mim, membro da Assembleia Municipal: -« o subscritor do 

presente pedido de informações foi por diversas vezes e por diversas pessoas 
confrontado com situações alegadamente ocorridos em contratações de 
trabalhadores ou avençados do Município. Os episódios relatados dirão respeito 
a irregularidades nos próprios concursos de admissão de trabalhadores e que 
alegadamente priveligiam candidatos conotados, familiar ou profissionalmente, 
com dirigentes socialistas ou nomeados para cargos em Instituições Públicas 
pelo Partido Socialista. Obviamente que o PSD considera o Município pessoa de 
bem e não pode pactuar sequer com meras insinuações que possam ser 
proferidas e que coloquem em causa o prestígio e a credibilidade do Executivo 

Municipal. Por esta razão, e por uma questão de transparência que o próprio 

Executivo Municipal desejará, requeria que fosse fornecido, em suporte  
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documental, a lista das contratações a termo e a prazo, bem como dos contratos 
de avença celebrados durante o actual mandato 2005-2009. Mealhada, 13 de 
Junho de 2008. Pela bancada do PSD a) António Miguel de Miranda Ferreira”.----- 

Disse ainda que, neste caso, é 2005-2008 e, para terminar, disse que queria 
apenas fazer o seu manifesto anti - separatista, pois esteve a ler com atenção 
a intervenção do colega de Assembleia Municipal, senhor José Cadete, e 
queria, por isso, deixar aqui uma pequena referência, que tem orgulho em 
pertencer ao concelho da Mealhada e que conhece a freguesia da Pampilhosa 
e conhece também as fronteiras com o distrito de Coimbra, e conhece também 
as más condições das estradas, por exemplo, da Póvoa do Loureiro, do Paço, 
e sabe que todos aqui se orgulham de pertencer ao concelho de Mealhada e 
não via com bons olhos este movimento separatista de elevação da 
Pampilhosa a Concelho.------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor José Cadete, para referir que julga que deve haver aqui um 
engano qualquer pois, que saiba, nunca foi separatista nem disse em lado 
nenhum que queria separar alguma coisa. Disse estar confuso, não sabendo a 
que é que o senhor António Miguel Ferreira se quer referir. O que disse, foi que 
aquilo em que a Pampilhosa poderia tirar partido, pela proximidade com 
Coimbra, era ser concelho e pertencer ao distrito de Coimbra, mas que isso é 
utópico, dizendo que é isso que está escrito. Foi isto que disse e, por acaso, o 
jornal Mealhada Moderna não publicou tudo aquilo que disse, pois no fim do 
artigo disse e não foi lá escrito: «tenho idade suficiente para saber que isto não 

é tão fácil, é mais fácil dizer do que fazer». Continuou dizendo ainda que: “tenho 
idade suficiente para poder dizer que se os homens quiserem tudo é possível. 
Neste momento, numa sociedade tecnológica como nós vivemos, quase não 
há impossíveis. Agora, eu não sou separatista. Cuidado, porque eu sou 
nascido, criado, baptizado, casado e avôzado na Pampilhosa e no concelho da 
Mealhada”.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Carlos Esteves Rodrigues, para levantar uma questão sobre 
os semáforos que foram colocados na Lameira de S. Pedro, pensando que 
foram bem colocados, pela situação de perigo que existia anteriormente e onde 
já tinha havido mortes, só que, em seu entender e de mais algumas pessoas 
com quem o problema tem sido debatido, o semáforo colocado no sentido 
Mealhada/ Luso, não estará bem posicionado. Disse ter contactado há algum 
tempo o senhor engenheiro César Silvestre, do Instituto de Estradas de 
Portugal, para discutir essa situação e este senhor engenheiro informou-o que 
o projecto e a instalação estavam a cargo da Câmara Municipal da Mealhada, 
em parceria com o Instituto de Estradas de Portugal. Assim, continuou dizendo 
que acha que o problema é de fácil resolução, pois basta recuar o semáforo 
uns 10 metros antes da curva e dar tempo para que as pessoas possam 
passar. Foram colocados para evitar acidentes, mas ficou espantado quando o 
engenheiro Silvestre lhe disse que esperam acidentes, porque é normal que 
aconteçam nos primeiros dias, por as pessoas não estarem habituadas. 
Lembrou que é uma estrada que traz turistas ao Luso, pessoas que não sabem 
que ali há uma curva, um semáforo que está indicado com uma placa bastante 
grande, com um sinal luminoso que só funciona de dia, quando está sol, 
porque lhe parece que o painel solar está mal colocado, pois quando por ali 
passa, além das dez horas da noite, o sinal intermitente amarelo não funciona. 
Assim, disse que o que queria era avisar e alertar, por lhe parecer que assim  
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torna a situação mais perigosa que aquilo que era. Pensa ser uma situação a 
ter em conta. Solicitou ainda informação quanto à existência, este ano, de 
equipas de vigilância aos fogos. --------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Júlio Penetra para fazer a seguinte intervenção: “peço hoje a 

vossa tolerância para, de uma forma singela, despretensiosa, um pouco informal 
mas sincera, homenagear os homens e mulheres do nosso concelho, que nestes 
primeiros anos da nossa jovem democracia e poder autárquico, honraram com a 
sua presença e a sua competência esta Assembleia. E faço-o, aproveitando o 
facto de, no próximo dia 27, passar mais um aniversário sobre a morte do nosso 
companheiro de Assembleia António Monteiro Gonçalves. Permitam-me que 
aproveite o seu exemplo de cidadão e autarca, para homenagear todos quantos 
por aqui passaram e já não estão entre nós, de todas as bancadas e de uma 
forma empenhada e séria souberam prestigiar este órgão municipal. Recordo o 
camarada Gonçalves, porque foi ele o responsável pela minha participação na 
vida política do Concelho e no Partido Socialista. Não são poucas as vezes que 
durante os debates me questiono sobre coisas para as quais raramente 
encontro resposta. Como reagiria o Gonçalves nesta situação? Que resposta lhe 
mereceria esta intervenção? Qual seria a sua posição sobre este assunto? E não 
encontrando respostas, lamento então e muito, que não esteja aqui presente. 
Como o P.S. seria mais forte e esta Assembleia mais rica e mais viva, se ele aqui 
estivesse. Acredito que os seus adversários políticos, em nenhum momento 
deixaram de apreciar a sua forma incisiva e directa, por vezes raiando a 
truculência política. Tenho a certeza que ficaram a admirar o seu carácter, o seu 
estilo convicto de tribuno frontal e sério, que o professor Gonçalves 
representava. Soube colocar, sempre, o interesse do Concelho, que não sendo o 
da sua naturalidade, o adoptou e ele adoptou e o seu Partido Socialista acima 
dos seus interesses pessoais. As suas ambições políticas, apenas se 
identificavam com as vitórias do P.S. e o sucesso do Concelho. Com grande 
desprezo pelas vantagens pessoais, soube em alguns momentos ceder a sua 
posição no Partido e na Autarquia, para que o seu Partido e o Concelho fossem 
favorecidos. Lembro que, na parte final da sua vida, abdicou do seu lugar de 
Deputado à Assembleia da República, por honestidade pessoal e 
responsabilidade cívica, na medida em que receava não estar nas melhores 
condições para defender o Concelho, o Distrito e o País. Quantos de nós fariam 
isso? Por altura do aniversario da sua morte, que passará em 27 de Junho, é 
uma oportunidade de homenagear esta Assembleia e todos quantos, como ele, 
no passado, souberam honrar este órgão superior do poder autárquico”.----------- 

Interveio o senhor António José Breda para perguntar quando são feitas as 
lombas no Cardal, se é só quando houver ali algum acidente grave, porque 
fazem daquela estrada uma pista, pelo que agradece que sejam feitas o mais 
rápido possível.------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara, para responder às questões 
que lhe foram colocadas, tendo começado por se dirigir ao senhor António 
Miguel dizendo: “relativamente à primeira intervenção sobre a questão dos 
maus cheiros, sobre as considerações que fez, fica o registo de que, 
efectivamente, chama a atenção para um problema que é de todos, mas queria 
esclarecer que a autoridade policial, concretamente a Guarda Nacional 
Republicana com a sua equipa especial do ambiente, esteve no local, pelo que 
não vamos estar agora com outro tipo de considerações. Falou também aqui 
que foi estabelecida uma tarifa, que irá entrar em vigor, e que não teve em 
consideração a proporcionalidade das perdas de receitas que a Câmara teve – 
esta tarifa que está prevista na lei, que a Câmara decidiu aplicar, tem apenas o 
aspecto de proporcionalidade, de que deve pagar mais quem tem melhores  
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condições de poder ser fornecida mais água, isto é, quem tem um tubo de 
secção de meia polegada paga menos que quem tem um tubo de secção de 
duas polegadas. Essa é a possibilidade que a Câmara tem de fornecer água, 
Não será justo e isso entende-se, porque a própria lei assim o define, que uma 
pessoa que tenha três casas, mas que só habita uma, tenha em permanência a 
água ligada para sua casa não paga nada para a conservação da própria rede, 
são os outros que consomem a água. Então nessa altura, teve que se fazer um 
estudo global e passar a cobrar a água a um preço substancialmente mais 
elevado, tendo em consideração que nós vendemos a água mais barata do que 
o preço a que a compramos. É óbvio que gostaríamos de ter a água ainda mais 
barata. Não podemos, porque a lei não permite, fixar consumos mínimos, mas 
a Câmara há três anos que não aumenta o preço da água. Continua a não 
aumentar o preço, mas a lei que saiu e que proíbe que aquilo a que nós 
chamamos aluguer de contadores, é altamente penalizadora para as câmaras 
municipais e por quem fornece água. O legislador entendeu que era assim e 
entendeu até, que cobrar a água de dois em dois meses era mau e então 
estabeleceu uma lei que obriga a que se cobre a água todos os meses, obriga 
a duplicar os custos de leitura, os custos de cobrança, os custos 
administrativos..., mas isto não há problema nenhum, só haverá problema um 
dia, quando tivermos no País uma EDP das águas. Nessa altura vamos pagar 
tudo e até com outras características. Defendo que as autarquias têm que ter 
capacidade de distribuir água aos seus munícipes e esse princípio tem sido 
defendido. Somos assediados permanentemente, no sentido de estudarmos a 
possibilidade de integração da água de rede em baixa, numa grande empresa 
de distribuição de água. Nessa altura todos nós perderemos o controle do 
abastecimento da água, o preço, e os preços sociais que temos não põem em 
causa o orçamento municipal, é óbvio, mas que penalizam de certo modo e 
que muito proximamente teremos que, inclusivamente incluir nas despesas 
uma rubrica para as perdas que temos na água, perdas em termos financeiros. 
É óbvio que todos nós gostávamos de ter água gratuita, mas não podemos. A 
Câmara mantém o preço da água e vai introduzir uma tarifa, que está prevista 
na lei e que nunca aplicou. Isto não tem nada a ver com a proporcionalidade da  
receita perdida. Tem a ver, essencialmente, com os custos de manutenção das 
redes, está na lei e nunca tinha sido aplicado no nosso município”.----------------- 
E continuou dizendo o senhor Presidente que: “não percebi quando o ouvi falar 
em honorabilidade do executivo, e ouvi no seu documento escrito algumas 
coisas que me parecem extraordinariamente agressivas. A honorabilidade 
admite-se desde o princípio e, quando se põe em causa, nós temos que ir ver. 
Aquilo que diz ali, vamos averiguar com certeza, eu acho muito estranho, mas 
terá a resposta e desde já o convido, se quizer ir à Câmara Municipal, secção 
de pessoal, está tudo à sua disposição, como membro da Assembleia 
Municipal, segunda-feira já se quizer. Tem acesso a tudo, já foi vereador da 
Câmara também, portanto até podemos ver do seu tempo também”.---------------    
Em relação à intervenção do senhor Carlos Esteves Rodrigues, sobre os 
semáforos da Lameira de S. Pedro, o senhor Presidente da Câmara referiu que 
quanto à parceria com as Estradas de Portugal, a Câmara fez o projecto que 
apresentou às Estradas de Portugal e esta entidade aprovou e a Câmara 
pagou. Foi esta a parceria. Ainda não foi ligada a energia que a Câmara já 
pagou e a colocação dos sinais foi requerida no final do ano, aguardando que a 
EDP proceda em conformidade. Quanto às equipas de vigilância da floresta,  
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informou que o ano passado estiveram 50 jovens da Câmara Municipal, em 
colaboração com o Instituto da Juventude, mas a responsabilidade da vigilância  
é das entidades policiais, dos bombeiros, dos militares e a Câmara também 
concorre a programas destinados a ocupação de jovens, que se ocupam 
também da vigilância nas florestas e tudo tem corrido bem até agora.--------------  
Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara disse querer associar-se 
também às palavras proferidas pelo seu camarada senhor Júlio Penetra, 
relativamente à memória do senhor Professor Gonçalves.----------------------------- 
Quanto à intervenção do senhor António José Breda, para colocação de 
lombas no Cardal, referiu que vai ser efectuada a empreitada naquele local e 
vão ser feitas as lombas e o que seria bom era que os condutores tivessem um 
pouco mais calma e de cuidado para evitar o “rali”, bem como acontece noutros 
pontos do concelho, estando a Câmara a fazer um esforço no sentido de 
resolver esse problema.-------------------------------------------------------------------------- 
Interveio a senhora Arminda Martins para voltar a relembrar e porque se falou 
aqui em lombas, a situação das passadeiras na Antes, que se encontram 
completamente desaparecidas. Está a terminar o ano lectivo, este ano não foi 
necessário a maior parte das crianças fazerem a travessia nessas passadeiras, 
por se encontrarem numa instalação da ADCRA, por ter havido obras na 
escola, mas torna-se necessário resolver o problema antes da abertura do 
novo ano lectivo. Solicita que, pelo menos, duas passadeiras sejam repostas e 
sinalizadas, porque uma delas, no sítio onde está – proximidade de uma curva 
– necessita de ser sinalizada. Seguidamente, perguntou a quem compete a 
manutenção da rotunda que se encontra junto ao restaurante STOP, pelo mau 
aspecto que apresenta, ao que o senhor Presidente da Câmara respondeu que 
é da responsabilidade das Estradas de Portugal, mas como esta entidade não 
o faz, tem que ser a Câmara Municipal a tratar desse assunto. Ainda com 
respeito a questões de sinalização, a senhora Arminda Martins sugeriu que 
seja feito na EN 234 entre a saída da Mealhada (zona da Adega Cooperativa) e 
o cruzamento da Pedrulha, um reforço efectivo da sinalização, relativamente à 
velocidade, porque ainda hoje, estando parada junto ao cruzamento de Antes 
às 8:30 horas da manhã, verificou que passam por ali condutores a altas 
velocidades, a mais de 100 Km/hora. Disse ser apologista das lombas para 
resolver este tipo de situações. Disse ainda, quanto à questão levantada pelo 
Dr. Miguel, a propósito dos maus cheiros na Mealhada, que o que se verifica é 
que são maus cheiros em todo o Concelho e não só na Mealhada, na maioria 
associados às explorações de animais, nomeadamente, às pocilgas e vacarias, 
e na sua opinião, a Câmara Municipal, contrariamente àquilo que o senhor 
Presidente da Câmara referiu há pouco, será a entidade que, de alguma forma, 
poderá ter mais peso na resolução deste problema e na questão da utilização 
desses solos e dos dejectos que vêm dessas explorações. Isto porque, disse: 
“é evidente que, se eu tenho um terreno na periferia ou dentro, porque existem 
deles dentro de aglomerados urbanos, que estão potenciados para exploração 
agrícola, que são reserva agrícola, que são reserva ecológica, que não podem 
ter qualquer tipo de ocupação, é meio caminho andado para quem tem 
explorações, lá ir colocar os dejectos e os detritos. Eu acho que, estando a 
decorrer, e eu sei porque faço parte da Comissão da Assembleia que tem 
acompanhado o que nos tem sido apresentado, em termos de Plano Director, 
que talvez haja uma tentativa de resolução deste problema, penso que, 
relativamente a algumas situações de outras explorações no concelho, que eu  
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penso que são seis ou sete explorações a nível concelhio, se poderá de 
alguma forma resolver isso. Poderá a Câmara, no meu entender e esta é a 
minha opinião particular, ter algum peso na ajuda da resolução deste problema, 
até porque acho que não passa por chegar e fechar as portas às pessoas, 
porque não nos podemos esquecer que, se calhar, grande parte dessas 
explorações até são rentáveis e são necessárias. Temos que saber conviver 
com essas coisas quando estamos em meios rurais. Entendo que a Câmara 
terá ferramentas e terá meios para tentar minimizar, até a curto prazo, essas 
situações”. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara interrogou se seria com a urbanização desses 
terrenos, coisa que a Câmara não fará, ao que a senhora engenheira Arminda 
Martins respondeu: “Não foi isso que eu disse, há obviamente outras formas de 
contornar e ajudar a resolver o problema, na minha opinião”.------------------------- 
Usou da palavra o senhor Presidente da Assembleia Municipal, dizendo: “eu 
gostaria de dizer que ouvi com muita atenção a intervenção do meu camarada 
Júlio Penetra e por momentos recordei a figura ímpar do meu grande amigo 
António Gonçalves, que recordo aqui com saudade, por muitas e variadíssimas 
razões. Gostaria ainda de dizer que gostei de ouvir o senhor Presidente sobre 
uma questão que há muito ocupa também a minha cabeça, que tem a ver com 
a famosa “EDP das águas” e, já agora, deixava um conselho, para não 
acontecer o mesmo que me aconteceu a mim, quando tive a responsabilidade 
de ser Presidente desta casa, é que senti que a EDP nos roubou a todos, nos 
roubou miseravelmente. Para que isso não aconteça é bom que haja uma 
avaliação total, bem feita, por quem sabe fazer isso, do que é todo o sistema 
de abastecimento de água do Concelho, porque senão, vamos ser roubados 
segunda vez, porque a EDP das águas não demora cinco anos, na minha 
perspectiva. Os passos estão a ser dados com muita rapidez e, portanto, há-de 
chegar o momento em que os municípios vão ser obrigados a integrar-se. O 
que aconteceu com a EDP para quem não sabe, quem não passou esse 
momento, eu gostaria só de lhes dizer que os municípios tinham a exploração 
da energia em baixa tensão e, de repente, fixaram tarifas que obrigavam os 
municípios a perderem dinheiro todos os meses. Claro que a dívida foi 
acumulando, até que chegou um decreto-lei que disse «está tudo integrado» e 
os municípios pagaram com “língua de palmo” isso, porque viram os seus 
patrimónios integrados à força no património da EDP e ainda por cima tiveram 
que pagar. É bom que isso não seja esquecido, como lição para o futuro, mas 
gostei de ouvir essa intervenção, que significa que o nosso Presidente está 
atento a uma realidade muito evidente e que os passos estão a ser dados com 
muita precisão e muita hipocrisia, como sempre, aliás”.--------------------------------- 
O senhor Presidente da Assembleia deu por terminado o período antes da 
ordem do dia e deu início à Ordem de Trabalhos.---------------------------------------- 

1 – VOTAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 18 DE 

ABRIL DE 2008. 
O senhor Presidente da Mesa colocou à votação a acta da sessão ordinária de 
18 de Abril de 2008, 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.  
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Presidente, acerca da Actividade Municipal após a Sessão Ordinária de 18 de 
Abril de 2008: --------------------------------------------------------------------------------------- 

OBRAS EM FASE DE CONCURSO 
- Centro Educativo da Pampilhosa;------------------------------------------------------------ 
- Reabilitação do Centro da Aldeia do Pego;----------------------------------------------- 

OBRAS EM FASE DE ADJUDICAÇÃO/CONSIGNAÇÃO 

- Recuperação do Edifício da Escola Profissional da Mealhada;--------------------- 
- Pavilhão Polidesportivo de Barcouço;------------------------------------------------------
- Bancada e Balneário do Campo de Futebol Municipal da Pampilhosa; ----------- 
- Rede de Drenagem de Águas Residuais de parte das Povoações de Quinta 
Branca e Adões;------------------------------------------------------------------------------------ 
- Aplicação de Calçada em Arruamentos do Luso.---------------------------------------- 

OBRAS EM CURSO 
- Pavimentação de Arruamentos no Travasso.--------------------------------------------- 
- Reconversão dos Viveiros Florestais da Mealhada – Parque Urbano  
- Arranjos Exteriores da Escola do 1º. CEB de Mealhada.------------------------------
- Remodelação da Avenida Navarro (Luso);------------------------------------------------ 
- Rede de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais de Monte Novo, 
Buçaco e Salgueiral;------------------------------------------------------------------------------ 
- Reabilitação de 4 Fogos no Bairro Social do Canedo.--------------------------------- 
- Infraestruturas da Zona Industrial da Pedrulha (2ª. Fase);----------------------------   
- Estrada Santa Luzia/Barcouço (com substituição de Redes de Águas e 
Saneamento;----------------------------------------------------------------------------------------
- Bancada Poente do Campo Municipal Dr. Américo Couto;--------------------------- 
- Ampliação da Escola EB1 da Antes;--------------------------------------------------------
- Rotunda da Rua do Alto de Santo António (Estrada Carqueijo-Pampilhosa);----  
- Arranjo da Zona Envolvente à Zona Desportiva da Mealhada;---------------------- 
- Edifícios do Jardim Público da Pampilhosa.----------------------------------------------
Mealhada, 04 de Junho de 2008. ------------------------------------------------------------- 
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 – DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL 

DO PROJECTO DE EXECUÇÃO DE DRENAGEM DA  
PASSAGEM INFERIOR RODOVIÁRIA (PIR) DA QUINTA DO 

VALONGO NA LINHA DA BEIRA ALTA (KM.53+698 A 
53+980) – REFER. 
Sobre este assunto interveio o Presidente da Junta de Freguesia da Vacariça e 
1º. Secretário da Mesa, senhor José Rosa, para perguntar se a drenagem que 
a Refer propõe é a mesma dentro dos muros da Quinta dos Messias ou se é 
alternativa, quer dizer, se é só o aumento de secção, tal como percebeu dos 
documentos.----------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara interveio para referir que, quando da 
construção daquela passagem, na altura da construção da nova linha da Beira 
Alta e reformulação da zona, construíram via dupla e já na altura os técnicos da  
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Câmara informaram a Refer que a drenagem não estava em condições e que 
não funcionava, inclusivamente a Câmara fez lá algumas intervenções, onde 
não devia mas, face aos problemas que lá existiam. Só agora, passados todos  
estes anos é que a Refer fez um novo projecto e vai reformular a drenagem da 
passagem inferior. Chegaram à conclusão que como estava não funcionava, 
embora agora esteja a funcionar melhor, porque a Câmara fez lá uma pequena 
intervenção na zona do pavimento da estrada e que resolveu o problema de 
muitas cheias.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Não havendo mais intervenções e posto o assunto à aprovação da Assembleia, 
foi deliberado por unanimidade, aprovar a declaração de interesse público do 
“Projecto de Execução de Drenagem da Passagem Inferior Rodoviária (PIR) da 
Quinta do Valongo na Linha da Beira Alta ao Km. 53+698 a 53+980”, para 
efeitos de instrução do pedido de parecer sobre a utilização não agrícola de 
solos da Reserva Agrícola Nacional, em face do processo remetido pela 
Câmara Municipal e aprovado na reunião de 29 de Maio de 2008.------------------ 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.-------------------- 
Seguidamente, o senhor Presidente da Assembleia Municipal deu 
conhecimento de que, a pedido da Câmara Municipal e fora da Agenda, lhe foi 

entregue um pedido que tem a ver com :”ALTERAÇÃO POR 
ADAPTAÇÃO AO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL cujo ofício 

passou a ler: “ solicitando a apreciação fora da Ordem de Trabalhos da 
Assembleia Municipal, que se realiza no dia 13 de Junho de 2008, nos termos 
previstos na alínea b) do nº. 3 do artº. 53º. da Lei nº. 169/99, de 18 de 
Setembro, junto envio a V. Exª. o Pedido de Alteração por Adaptação ao Plano 
Director Municipal, aprovado por unanimidade e em minuta, na reunião do 
executivo, realizada em 12 de Junho de 2008. Refira-se que quer a Revisão do 
Plano de Pormenor da Zona Industrial de Viadores, quer o Plano de Pormenor 
da Área de Localização empresarial de Barrô, já foram aprovados por essa 
Assembleia Municipal”.--------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Assembleia disse ainda que este ofício é 
acompanhado de uma minuta de deliberação e de uma informação da Divisão 
de Gestão Urbanística. Continuou a dizer que a lei determina que para haver 
apreciação fora da Ordem de Trabalhos em reunião ordinária, no artigo 83º. 
que refere que «só podem ser objecto de deliberação os assuntos 
incluídos na ordem do dia da reunião ou sessão, salvo se, tratando-se de 
reunião ou sessão ordinária, pelo menos dois terços do número legal dos 
seus membros reconhecerem a urgência de deliberação imediata sobre 
outros assuntos», pelo que, o entendimento da Mesa é de que, sendo o 
número limite de membros desta Assembleia de 29 e podendo funcionar com 
15 membros presentes, o número legal dos membros varia entre 15 e 29, ou 
seja, em função do número de membros presentes. Disse ainda que, havendo 
juristas na Sala, se houver alguém com entendimento diferente do da Mesa, 
que o apresente.----------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor António Miguel Ferreira para dizer que não vai fazer 
qualquer consideração jurídica à necessidade dos dois terços, para que este 
assunto seja votado, mas entende por princípio, que não dispondo os membros 
da Assembleia de elementos suficientes e, pelo que ouviu tem alguma 
documentação que não vai ser possível analisar atempadamente, dá a sua  
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posição pessoal de que entende que não deve ser submetido à apreciação e 
votação.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Assembleia referiu ainda que há outra questão que 
também tem que ser apreciada e pede ao senhor Presidente da Câmara que 
explique, que são as razões da urgência.--------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara referiu que a questão é que foi aprovada por   
esta Assembleia a revisão do plano de pormenor da zona industrial de 
Viadores. Foi também aprovado por esta Assembleia o plano de pormenor da 
área de localização empresarial de Barrô. Diz a lei, actualmente em vigor que, 
deve pegar-se nessas duas áreas e colocá-las no plano director municipal, 
desenhá-las lá e para que isso aconteça tem que ser a Assembleia Municipal a 
aprovar, ou seja, a Assembleia vai voltar a aprovar o que já aprovou 
anteriormente e foi publicado no Diário da República, referindo ainda a lei que a 
Câmara tem 90 dias para o fazer. O que é necessário clarificar é se estes 90 
dias são contados para suscitar o problema junto da Assembleia, para começar 
a tratar do problema ou para, de facto, o fazer no PDM? Este assunto foi ontem 
à reunião da Câmara e, por isso, entendeu-se e foi sugerido que, havendo hoje 
reunião da Assembleia, este órgão deliberativo se assim o entendesse, 
pudesse cumprir este preceito burocrático. Se a Assembleia entender não 
apreciar hoje o assunto, não há problema nenhum a não ser o problema do 
cumprimento do prazo.-------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Assembleia leu a informação técnica constante do 
processo que, na parte final refere: «nestes termos, resulta a necessidade de 
se proceder à alteração do plano director municipal da Mealhada, de forma a 
adaptar-se às normas e disposições dos planos de pormenor agora aprovados. 
O procedimento de alteração do PDM, alteração por adaptação, realiza-se nos 
termos definidos pelo artº. 97º. do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial, ou seja, a adaptação deve estar concluída no prazo de 90 dias, 
através da reformulação dos elementos na parte afectada, sendo aprovada 
pela Assembleia Municipal mediante proposta apresentada pela Câmara 
Municipal».------------------------------------------------------------------------------------------- 
A seguir o senhor Presidente da Assembleia informou ainda que, seguindo a 
regra que a Mesa entendeu ser a correcta, verificando-se que, segundo 
informação do senhor 1º. Secretário, estão presentes 25 membros, significa 
que 16 membros têm que reconhecer como urgente a análise deste assunto.--- 
O senhor Teodomiro Seabra Pereira perguntou a partir de quando é contado o 
prazo de 90 dias e quais as implicações que poderá trazer se não for hoje 
discutido o assunto.------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara informou que, se não for hoje discutido, há 
duas questões a colocar: - ou terá que ser convocada uma sessão 
extraordinária da Assembleia, porque numa apreciação jurídica, seguramente 
nesta altura estão dentro dos prazos dos 90 dias e terá que ser visto se em 
Setembro estão ou não dentro dos prazos ou, se assim não acontecer, terá que 
ser pedida uma sessão extraordinária. Foi esta a razão de ontem, em reunião 
do executivo, ter havido o consenso de trazer o assunto hoje à Assembleia 
para ser apreciado.--------------------------------------------------------------------------------
O senhor António Miguel Ferreira interveio para manifestar a sua estranheza 
em só agora ter havido urgência no envio do processo à Assembleia. ------------- 
O senhor Presidente da Câmara informou que só após a publicação em Diário 
da República, é que isto podia acontecer.--------------------------------------------------- 
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Interveio de novo o senhor António Miguel Ferreira, solicitando informação 
quanto à data da publicação dos Planos em causa, no Diário da República,  
tendo o senhor Presidente da Assembleia informado, segundo os documentos 
constantes do processo que: «em 8 de Fevereiro de 2008 e 3 de Abril de 2008, 

foram publicados no Diário da República, 2ª. Série, os Avisos da Câmara 
Municipal, relativos à aprovação do Plano de Pormenor da Zona Industrial de 
Viadores e do Plano de Pormenor da Área de Localização Empresarial de Barrô, 
respectivamente. A entrada em vigor destes instrumentos de gestão territorial 
veio estabelecer novas regras de uso e ocupação do solo, nas áreas delimitadas 
por aqueles Planos de Pormenor. Como se observa nas deliberações municipais 
que aprovaram estes Planos, algumas das novas regras de uso e ocupação do 
solo, não se encontram conforme a disciplina de ordenamento do território 
estabelecido no Plano Director Municipal da Mealhada em vigor, 
designadamente, Plano de Pormenor da Zona Industrial de Viadores – Revisão – 
Reclassificação de solo rural em solo urbano, numa pequena área, resultado da 
conversão da classe de espaço florestal na classe de espaço industrial, devido à 
criação de três novos lotes na Zona Industrial de Viadores. Plano de Pormenor 
da Área de Localização Empresarial – alteração de alguns parâmetros 
urbanísticos definidos no nº. 2 do artº. 10º. do Regulamento do PDM a saber: 
índice de implantação, índice de impermeabilização, afastamento mínimo frontal 
e lateral das edificações ao limite do lote e áreas para lazer e equipamentos. O 
regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, decreto-lei nº. 380/99, de 
22 de Setembro, alterado pelo decreto-lei nº. 310/03, de 10 de Dezembro e pelo 
decreto-lei nº. 316/2007, de 19 de Setembro, estabelece a necessidade de se 
proceder à alteração dos instrumentos de gestão territorial quando sejam 
aprovados planos municipais de ordenamento do território que com eles não se 
compatibilizem (artº. 93º.). Nestes termos, resulta a necessidade de se proceder 
à alteração do Plano Director Municipal da Mealhada de forma a adaptar-se às 
normas e disposições dos planos de pormenor agora aprovados. O 
procedimento de alteração do PDM – “alteração por adaptação” – realiza-se nos 
termos definidos pelo artº. 97º. do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial, ou seja, a adaptação deve estar concluída no prazo de 90 dias, 
através da reformulação dos elementos na parte afectada, sendo aprovada pela 
Assembleia Municipal mediante proposta apresentada pela Câmara Municipal”.-- 

Ainda com respeito à contagem dos prazos, interveio o senhor Pedro Costa 
para sugerir que seja pedida um parecer aos serviços jurídicos da Câmara e 
que seja depois o assunto analisado na sessão do mês de Setembro. ------------ 
Interveio o senhor Presidente da Assembleia para dizer que o que para já é 
necessário, é que a Assembleia decida se há ou não urgência em discutir este 
assunto, tendo passado votação, chamando a atenção que, estando presentes 
nesta altura 26 membros, são necessários 18 votos favoráveis, 
correspondentes aos dois terços que a lei determina.----------------------------------- 
O senhor António Miguel Ferreira, solicitou em nome da bancada do PSD, um 
pequeno intervalo para que possam conversar e decidir o sentido de voto.------- 
Retomados os trabalhos, o senhor Presidente da Assembleia passou à votação 
quanto ao entendimento da urgência na discussão do presente ponto, tendo-se 
verificado haver 7 (sete) votos contra e 19 (dezanove) votos a favor da 
discussão.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor António Miguel, em nome da bancada do PSD, apresentou a seguinte 
declaração de voto: “ O PSD vota contra a inclusão na Ordem de Trabalhos do 
ponto pedido pelo senhor Presidente da Câmara porque, por princípio, entende 
haver matérias sobre as quais as deliberações devem ser objecto duma análise  
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mais aprofundada da documentação. No caso em concreto, ainda que o senhor 
Presidente afirme que se trata de uma questão de grande simplicidade, a 
verdade é que está em causa uma alteração do PDM e, como tal, o PSD 
entende que a documentação de suporte devia ter sido atempadamente 
entregue aos membros da Assembleia. Acresce que, de acordo com a 
informação que nos foi prestada, aquela documentação já estaria na posse da 
Câmara Municipal pelo menos desde Abril do corrente ano, razão pela qual não 
se compreende que a mesma não tenha sido entregue com a Ordem de 
Trabalhos para esta sessão da Assembleia”.---------------------------------------------- 
Interveio o senhor Júlio Penetra para referir que a bancada do Partido 
Socialista políticamente entende que deve analisar o assunto e não estar a 
preocupar-se com os prazos, até porque este é um assunto urgente para o 
desenvolvimento do Concelho. Por isso, disse, este assunto deve avançar.------
Interveio ainda o senhor Teodomiro Seabra Pereira, para solicitar ao senhor 
Presidente da Câmara que reafirme se este acto, a ser aprovado, não passa de 
uma formalidade, uma vez que a Assembleia já aprovou os Planos.----------------
O senhor Presidente da Câmara reafirmou e confirmou esta aprovação.----------
Não havendo mais intervenções, a Assembleia deliberou por maioria, 
APROVAR a alteração por adaptação ao Plano Director Municipal da 
Mealhada, de forma a adaptar-se às normas e disposições do Plano de 
Pormenor da Zona Industrial de Viadores e Plano de Pormenor da Área de 
Localização Empresarial de Barrô, remetida pela Câmara e aprovada na sua 
reunião de 22 de Junho de 2008, com 6 (seis) abstenções da bancada do PSD 
e 20 (vinte) votos a favor, sendo 2 (dois) votos da bancada da CDU, 16 
(dezasseis) votos da bancada do PS e 2 (dois) votos de membros da bancada 
do PSD – 1 (um) do senhor António Mano Soares, que declarou que não havia 
levantado o braço, por mera inércia e 1 (um) voto do senhor Teodomiro Seabra 
Pereira.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esgotada a Ordem de Trabalhos, o senhor Presidente da Assembleia 
perguntou, por se tratar de uma sessão ordinária, se alguém do público 
pretendia usar da palavra sobre algum dos assuntos hoje tratados nesta 
sessão.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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. -------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


