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--------------------------------------ACTA Nº. 5----------------------------------------- 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2008: Aos doze dias do 

mês de Novembro do ano dois mil e oito, reuniu pelas vinte e uma horas e 
trinta minutos, em sessão extraordinária, 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: --------------------- 
Ponto único – Conversão da Associação de Municípios do Baixo 
Mondego em Comunidade Intermunicipal do Baixo Mondego – Aceitação 
e Aprovação dos Estatutos.------------------------------------------------------------------ 
O senhor Presidente da Assembleia 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 Júlio Manuel dos Santos 
Penetra, tendo sido chamado para o substituir o senhor Carlos Alberto Esteves 
Rodrigues. Faltaram ainda com justificação os senhores António Miguel de 
Miranda Ferreira, Pedro Nuno Figueiredo Duarte e Pedro Miguel Curralo de 
Paiva.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente deu por iniciada a sessão, começando por informar a 
Assembleia que esta sessão foi convocada tendo em conta os prazos que era 
necessário cumprir e o pedido da Câmara Municipal que é imperativo. ------------ 
O senhor Presidente da Assembleia passou a palavra ao senhor Presidente da 
Câmara para prestar algum esclarecimento que entenda necessário.-------------- 
O senhor Presidente da Câmara começou por referir que a Câmara Municipal 
solicitou que esta reunião fosse convocada com carácter de urgência, porque 
com a publicação da nova legislação sobre as Comunidades Intermunicipais, 
na Associação de Municípios do Baixo Mondego a que o município da 
Mealhada tem pertencido, verificou-se que não tinha possibilidade de 
contratualizar com a Comissão de Coordenação da Região Centro, os fundos 
do novo quadro comunitário – QREN. Por força da nova legislação, teria que se 
transformar, uma vez que a Associação de Municípios coincide com a NUTT III 
do Baixo Mondego, ou ser pura e simplesmente dissolvida e criada uma nova 
entidade que é esta Comunidade Intermunicipal do Baixo Mondego. Depois de 
colhido o parecer jurídico que faz parte do processo que foi distribuído, foi 
possível converter a Associação de Municípios em Comunidade Intermunicipal, 
abrangendo os mesmos dez municípios, o mesmo território e o Conselho 
Executivo da Associação de Municípios e a própria Assembleia Intermunicipal 
deliberaram por unanimidade, solicitar às Câmaras e Assembleias Municipais 
que ratificassem ou deliberassem aceitar a conversão da Associação de 
Municípios do Baixo Mondego em Comunidade Intermunicipal do Baixo 
Mondego. Esta aceitação em primeira instância foi à Câmara Municipal, foram 
também aprovados os respectivos Estatutos e daí ter também sido envidado o 
pedido à Assembleia Municipal para a marcação da sessão com carácter de 
urgência, na medida em que os dez municípios têm que ter tudo pronto até à 
próxima segunda-feira para seguir para publicação no Diário da República. 
Após a publicação no Diário da República, começará a actividade da nova 
Comunidade Intermunicipal e mais tarde virá a esta Assembleia a eleição dos  
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seus representantes na Assembleia da Comunidade Intermunicipal, que tem 
um funcionamento diferente daquela que era conhecida para as áreas 
metropolitanas, em que havia uma lista conjunta dos dez municípios, em que 
cada membro da Assembleia Municipal de cada município podia integrar uma 
lista e futuramente isso não vai acontecer, com a nova lei, porque será aqui na 
Assembleia que serão eleitos os representantes que a lei define, em número de 
cinco, em função do número de eleitores do município. Esta eleição não será 
feita no espaço total da comunidade intermunicipal, mas apenas município a 
município e, no final, o resultado dessas votações é que dará a Assembleia da 
Comunidade Intermunicipal. O que hoje esta Assembleia deve deliberar é 
sobre a conversão da Associação de Municípios do Baixo Mondego em 
Comunidade Intermunicipal e, se deliberar aceitar essa conversão, passar à 
aprovação dos Estatutos que, estes sim, são comuns a todos os dez 
municípios.------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Assembleia colocou  o assunto à discussão, não tendo 
havido qualquer intervenção, pelo que, de imediato passou à votação para a 

CONVERSÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO BAIXO 
MONDEGO EM COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

BAIXO MONDEGO, verificando-se que, por unanimidade foi aprovada. ---

A seguir colocou à votação a APROVAÇÃO DOS ESTATUTOS, 
verificando-se que também, por unanimidade foram aprovados.--------------------- 
Assim, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, APROVAR  a 
Conversão da Associação de Municípios do Baixo Mondego em 
Comunidade Intermunicipal do Baixo Mondego e respectivos Estatutos.---          

Esta deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos.-------------------  
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. -------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


