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--------------------------------------ACTA Nº. 6----------------------------------------- 

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2008: Aos vinte e nove 

dias do mês de Dezembro do ano dois mil e oito, reuniu pelas vinte 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 26 de Setembro de 2008;-------------- 
2) Votação da acta da Sessão Extraordinária de 12 de Novembro de 2008;------ 
3) 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;---------------------------------------------------------------- 
4) Revisão Orçamental nº. 3 – Aprovação;-------------------------------------------------- 
5) Orçamento e Opções do Plano para 2009 – Aprovação;---------------------------- 
6) Delegação de Competências nas Freguesias para 2009 – Aprovação;---------- 
7) Mapa de Pessoal – Aprovação;------------------------------------------------------------- 
8) Comunidade Intermunicipal do Baixo Mondego – eleição de 5 membros; ----- 
9) Reconhecimento de Interesse Público Municipal – Execução/Ampliação da 
Zona de Parqueamento, Zona de Manutenção e Escritórios – ALJECO.----------- 
O senhor Presidente da Mesa solicitou ao senhor José Alves Rosa, 1º. 
Secretário, que procedesse à chamada dos membros da Assembleia Municipal, 
verificando-se que faltaram com justificação os senhores José Cadete Joaquim, 
que foi substituído pelo senhor Augusto José Gomes de Oliveira, Delfim 
Manuel Neves Martins – Presidente da Junta de Freguesia de Barcouço, que 
foi substituído pela Tesoureira da mesma Junta senhora Susana Margarida 
Ventura da Costa e o senhor Teodomiro António Seabra Pereira, que foi 
substituído pelo senhor Carlos Alberto Seabra Rodrigues. Faltou ainda sem 
apresentar justificação o senhor Pedro Gonçalo Baía Ferreira da Costa.---------- 

 PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

O senhor Presidente da Assembleia deu por iniciada a sessão, começando 
por informar a Assembleia que estavam abertas as inscrições para quem 
pretendesse usar da palavra neste período.------------------------------------------------ 
A senhora Arminda Martins interveio para referir: “Da ordem de trabalhos de 
hoje, fazem parte dois pontos de extrema importância, no que se refere ao 
desenvolvimento sustentado do nosso município: são eles o orçamento e 
opções do plano para 2009 e o mapa de pessoal. Aproximando-se mais um fim 
do ciclo autárquico, é nosso dever fazer um balanço daquilo que o Partido 
Socialista se propôs fazer durante este ciclo. Para tal e da minha parte, 
comecei por reler os programas do PS aos mais diversos órgãos e nada mais a 
propósito na Agenda de hoje, um dos parágrafos do programa desta 
Assembleia Municipal que dizia assim: «os candidatos a este órgão 
comprometem-se a estar atentos à evolução do quadro de pessoal, pois em 
tempo de crise e aumento de desemprego, a tentação de acudir a todos os 
fogos é muita, mas não é esse o objectivo da autarquia para ser bem gerida, 
assunto este que teremos oportunidade de analisar e discutir daqui a pouco. A 
propósito do orçamento e opções do plano, também esta Assembleia assumiu 
compromissos com a população quando, no seu programa, se comprometeu 
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em constituir um grupo parlamentar maioritário que soubesse dosear a 
necessidade de apoio ao executivo camarário, com a indispensável 
independência que permitisse ajuizar criticamente onde se encontravam os 
maiores interesses das populações das nossas freguesias e os valores 
intrínsecos das propostas colocadas a nosso julgamento. Ora hoje e mais uma 
vez, aqui estamos para analisar, discutir e votar o mais valioso documento de 
suporte a uma boa gestão dos destinos do concelho. Conforme refere o senhor 
Presidente na sua nota introdutória ao ponto «Orçamento e Opção do Plano 
para 2009», o executivo socialista nos comandos da autarquia, conseguiu 
efectivamente, fazer mais e melhor pelo concelho, não conseguiu foi, até 
agora, um feito heróico, que seria agradar a todos, em todas as vertentes, mas 
paciência, por vezes é necessário que alguns sofram mais um pouco, para que 
outros sejam um pouco mais felizes. Assim aconteceu com a freguesia de 
Antes, que nos três anos últimos de 2006, 2007 e 2008, apertou o cinto até já 
não poder mais, nas esperança e na expectativa de um concelho melhor para 
todos. Esperava eu que, em 2009, a freguesia de Antes visse o seu cinto 
desapertar alguns furos e que as promessas e compromissos assumidos com a 
população, no seu manifesto, em parceria com a Câmara fossem, de forma 
generalizada, levados a cabo. Sei que o Partido Socialista está habituado a 
desafios, pelo que ainda continuo a acreditar ser possível, neste mandato, dar 
início a algumas obras, tais como, electrificação de cemitérios, construção de 
sanitários, arranjo urbanístico e vedação do Lago do Sume, construção do 
jardim público. Ainda a propósito da nota introdutória, gostaria de fazer um 
pequeno reparo à documentação que nos chegou – afirma o senhor Presidente 
que o município da Mealhada e muito bem, aceitou o desafio da transferência 
de algumas competências, por parte da administração central. Acho curioso 
que, no caso da transferência de competências para os municípios na área da 
educação, o contrato de execução que nos chegou, não tem data nem se 
encontra assinado, depois de um acto de assinatura tão solene e badalado, 
parece-me, no mínimo, curioso. Queria ainda aproveitar esta minha intervenção 
para desejar a todos um feliz ano novo e que 2009, apesar de se adivinhar 
como um ano de crise, seja um ano de união para todos os mealhadenses”.----- 
Interveio o senhor António Miguel Ferreira para referir que pretende interpelar o 
senhor Presidente da Câmara, relativamente a um assunto que aconteceu na 
Pampilhosa, com a aparente derrocada de uma lajes da obra do campo de 
futebol, pois notou que, segundo a informação que tem e lhe foi dada pelos 
jornais, há alguma contradição entre o engenheiro responsável e a informação 
que depois foi prestada pela câmara, onde o próprio engenheiro responsável 
refere que não terá havido qualquer derrocada e a câmara municipal, pela voz 
do senhor Presidente, afirmou que essa mesma existiu. Disse querer também 
questionar o senhor Presidente, enquanto sendo o município o dono da obra, 
segundo julga, se promoveu e a quem cabe promover as normas e regras de 
segurança, se as mesmas foram aplicadas, se houve fiscalização prévia desta 
obra e, porque a informação que é dada pelos jornais não é muito correcta, 
gostaria de ser informado sobre essa matéria.  Disse ainda que: “neste período 
antes da ordem do dia, um assunto que parece que já causou aqui tantas 
polémicas, que tem a ver com os concursos e com a normas relativas à 
admissão de funcionários, eu apreciei a reclamação do senhor Dr. José Veiga 
e vi que há aqui algumas questões que são preocupantes. Julgo que, por 
informação do próprio, não sei se depois poderá ser confirmado pela própria 
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Câmara Municipal, que dá indicação que não haverá vistorias municipais aos 
estabelecimentos como a própria lei obriga, refere também que, relativamente 
à elaboração dos projectos de indústrias, alimentares, como entrepostos 
frigoríficos, que não sabia que não há assessoria técnica nesta área, por parte 
da Câmara Municipal e depois, relativamente ainda ao próprio concurso em si, 
apreciando esta reclamação, terá havido por parte de quem compõe o júri de 
admissão, alguns pontos que depois fossem discutidos. Sei que já há aqui uma 
resposta a este relatório de admissão, no entanto, choca-me um pouco que 
seja aqui referido que as pessoas que presidem a este júri, de acordo com a 
informação do senhor Dr. José Veiga, não terão formação adequada ou não 
estarão capazes a questionar sobre esta matéria e depois, uma das coisas que 
eu já havia referido noutros concursos, é esta discrepância que às vezes 
existe, entre a qualificação curricular que, no caso do concorrente preterido, era 
uma excelente avaliação, ao contrário daquilo que aconteceu ao candidato 
admitido e, mais uma vez, é claro que estas coisas são sempre passíveis de 
alguma subjectividade, neste caso concreto,  pareceu-me que  a subjectividade 
da entrevista talvez tenha sido excessiva e, portanto, gostava que houvesse, 
ou por parte do senhor Presidente da Câmara ou parte do senhor Vereador que 
fez parte do júri, uma melhor informação acerca desta matéria”.--------------------- 
O senhor Presidente da Câmara usou da palavra, para referir quanto à 
intervenção da senhora engenheira Arminda Martins, a propósito do texto do 
contrato assinado com o Ministério da Educação não estar assinado, o que 
acontece é que um exemplar dos mesmos foi assinado pela senhora Ministra e 
pelos vários Presidentes de Câmara, que foi remetido para o Ministério para 
posterior publicação no Diário da República e até esta data ainda não foi 
publicado, mas o texto é o que foi enviado, apenas o original foi para o 
Ministério, devidamente assinado. Quanto às questões que referiu sobre a 
Antes, não vai intervir sobre esta matéria, por ser uma opinião pessoal que 
respeita.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quanto à intervenção e perguntas do senhor Dr. António Miguel, o senhor 
Presidente referiu que, óbviamente, não discute aqui, nem em lado nenhum, 
notícias dos jornais. Pode lê-las, captá-las, concordar ou não com elas, mas 
não as discute. Continuou dizendo que: “não houve a derrocada que disse, isto 
são palavras suas «derrocada de vigas na obra do campo de futebol municipal 
da Pampilhosa». Quero dizer-lhe que, a informação que me chegou através do 
fiscal da obra e parece que foi mesmo, segundo aquilo que me foi transmitido 
também por outras vias, é que há uma cofragem de madeira que recebe não só 
o ferro devidamente preparado, recebe depois também o cimento, de onde 
surgirá o betão armado. Quando estavam a começar a colocar o cimento, o 
suporte dessa cofragem, que era um suporte em madeira, que não vi cair, vi 
caído, terá abatido e, portanto, daí a informação que me foi veiculada. Quanto 
às perguntas que faz sobre as questões de segurança, devo dizer-lhe que 
todas as obras têm um plano de segurança que é apreciado pelo fiscal das 
obras da câmara municipal, que é um engenheiro civil, e o que me foi dito é 
que, na situação como se passou não houve, nem poderia haver, nenhum 
acidente pessoal, porque o betão é colocado com uma manga e, por baixo da 
cofragem, nem sequer se podia circular. Estas são as informações que um 
leigo na matéria lhe pode dar, com certeza como V. Exª. também é, porque é 
da área do direito e, com certeza, de construção civil penso que percebe tanto 
como eu. Mas foram questões que foram da minha preocupação e realmente, 
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cheguei à conclusão que, felizmente, não houve quaisquer problemas. Se há 
prejuízo, é para o empreiteiro, porque estragou algum betão, mas ele saberá e 
terá o suporte dessa responsabilidade, e já sei que já recuperou mesmo o 
tempo que perdeu. Relativamente a concursos, não venho para aqui discutir 
sobre concursos de pessoal, como sabe. Sei que houve uma reclamação que 
me chegou à mão, que remeti ao júri do concurso. Uma reclamação digo mal, 
uma exposição, com um conteúdo que extravasa muito o próprio concurso, 
como naturalmente terá visto, eu não tenho aqui neste momento o texto, mas 
sei que o júri remeteu-me a sua posição sobre aquela parte que diz respeito, 
estritamente, ao concurso e esse documento foi  por mim ordenado que fosse 
remetido, primeiro ao concorrente/exponente e também ao senhor presidente 
da Mesa da assembleia municipal que, tanto quanto concluo, foi também ou 
estará a ser, distribuído aos senhores, portanto eu não vou sequer comentar 
quanto ao facto dos veterinários municipais terem que ir fazer vistorias aos 
estabelecimentos. Gostava de conhecer a lei, sinceramente não conheço. Sei 
que, quando solicitados pela Delegação de Saúde e em determinado tipo de 
vistorias a determinados estabelecimentos, o veterinário municipal tem que 
acompanhar, mas não é a todos os estabelecimentos. Conheço apenas isso 
por alto, mas sei que o veterinário municipal ou o veterinário que exerce essas 
funções, acompanha normalmente essas vistorias, quando é necessário 
acompanhar e quando são estabelecimentos que exigem precisamente essa 
presença na comissão. Quanto à questão do júri de admissão, eu queria 
esclarecer que o júri não é um júri de alguma prova de alguma cadeira na 
faculdade. O júri não tem nada a ver com aptidões profissionais, tem a ver com 
outras questões que não curriculares. O currículo é o currículo, é classificado, 
classifica o currículo e penso que nessa matéria, tanto quanto fui informado, a 
classificação não mereceu qualquer tipo de objecção por parte do candidato, 
apenas na parte de entrevista que, como compreende eu não faço parte do júri, 
apenas li aquilo que me foi remetido pelo júri. Penso também que não é o local 
na Assembleia Municipal, para discutir essas questões, porque o senhor 
candidato se se sente lesado, há uma coisa que se chama Tribunal 
Administrativo e todo o cidadão tem direito a aceder ao Tribunal 
Administrativo”.------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Luís Brandão, para referir que a sua questão tem a ver com 
o Conselho Consultivo de Juventude, dizendo que, para quem não sabe, em 
2004 foi aprovado este conselho consultivo de juventude, no anterior executivo, 
mas só em 2007 é que ele, efectivamente, teve início, certamente por muita 
pressão da JSD do concelho de Mealhada, através da sua pessoa, nesta 
Câmara. Felizmente, disse: “começou a trabalhar, mais vale tarde do que 
nunca, costuma-se dizer e é verdade, mas há situação que parece que 
esmoreceu. Como diz no artigo 7º. do Regulamento de Funcionamento do 
Conselho Consultivo de Juventude, este mesmo órgão que é presidido pelo 
senhor Presidente da Câmara, deve reunir ordinariamente três vezes por ano. 
Ora, este ano reuniu uma vez e não acredito que volte a reunir até 4ª. Feira. A 
minha questão é a seguinte – porque é que o regulamento não foi cumprido, 
sabendo nós que, espaços de reflexão com este, sobre políticas de juventude, 
são claramente necessárias para que essas mesmas políticas de juventude 
existam para o bem da juventude do concelho”.------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara usou da palavra para dizer ao Dr. Luís 
Brandão o seguinte: “é verdade o que diz. O Conselho Municipal de Juventude  
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reuniu apenas uma vez este ano, mas aconteceu uma coisa deveras caricata, é 
que, se tivéssemos que proceder a uma votação ninguém podia votar, porque 
todos os jovens tinham mais que trinta anos”.--------------------------------------------- 
O senhor Luís Brandão interrompeu o senhor Presidente da Câmara para dizer 
que é falso o que diz, porque o representante da Associação Jovens Cristãos 
de Luso tinha vinte e dois anos e também esteve presente Nuno Canilho (pelos 
Escuteiros de Mealhada), que tinha menos de 30 anos de idade.-------------------- 
O senhor Presidente da Câmara retorquiu que não foi essa a informação que 
lhe deram e, mesmo que assim fosse e admitindo que havia um que podia 
votar, poderiam ver o entusiasmo que suscitou.------------------------------------------- 
Interveio o senhor António Mano Soares para interpelar o senhor Presidente da 
Mesa da Assembleia, no sentido de saber qual teria sido a sua intenção ao 
remeter para os membros da Assembleia Municipal esta exposição do 
candidato a veterinário municipal José Manuel Miranda Veiga, se é sua 
intenção reservar um ponto desta Assembleia para discutir isso, 
específicamente, ou se é apenas como informação e se é este segundo caso, 
se o autoriza a tecer algumas considerações neste momento, se for verdade 
que não pensa em reservar um ponto específico para discutir este assunto. ----- 
O senhor Presidente da Assembleia usou da palavra para referir o seguinte: “o 
senhor em causa, a pessoa que fez esse documento, fez-mo chegar e eu, no 
uso dos poderes que me estão conferidos por lei e pelo regimento da 
Assembleia, fi-lo distribuir pelos membros da Assembleia Municipal. Penso que 
seria um exagero da minha parte transformar isso num ponto da Agenda, o que 
não invalida, evidentemente, que os senhores membros da Assembleia 
Municipal, dentro do direito sagrado que têm, de abordar todos os assuntos de 
interesse municipal, o possam fazer. Por isso, é que estamos no período antes 
da ordem do dia, em que os senhores têm liberdade, condicionada no 
regimento por uma hora, mas também já temos experiência que, por vezes, 
nós próprios e o presidente tem essa faculdade também, de permitir o 
alargamento desse período, de os senhores se assim entenderem, se discutir. 
Há ainda uma coisa que eu queria dizer ao senhor Presidente, que acho que 
está enganado – a Assembleia Municipal tem o dever de fiscalização casuística 
sobre a Câmara, portanto, esse exercício pode ser feito. Se fosse Presidente 
da Assembleia Municipal, se entendesse que não devia trazer cá esse assunto, 
bem, são diferenças de opinião, mas eu penso que está mais que 
fundamentada a decisão que tomei”.--------------------------------------------------------- 
Interveio de novo, o senhor António Mano Soares, para referir: “antes de tecer 
as considerações que pretendia tecer, queria colocar dois pontos prévios. O 
primeiro ponto prévio é que não conheço, pessoalmente, nenhum dos 
candidatos ao referido concurso, portanto, não tenho interesses de espécie 
alguma no concurso. O segundo ponto prévio, é que reconheço, que fazer 
parte de um júri de um concurso é sempre muito difícil e qualquer concurso é 
sempre susceptível de reclamações, é quase que inevitável. Ao longo da minha 
carreira de médico hospitalar, fiz vários concursos, como concorrente e fiz 
também parte de vários concursos como avaliador, e sei muito bem do 
melindre, da complexidade e da dificuldade que existe sempre nestes 
concursos. No entanto, ao analisar esta documentação que tenho em meu 
poder, não posso deixar de tecer algumas considerações, nomeadamente, 
começando pelo documento que acabou de nos ser entregue no princípio da 
Assembleia, onde parece-me que a intenção é de o júri, de certo modo, 
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justificar os resultados do concurso e, se é essa a intenção, acho que não 
justifica nada, ou pelo menos, é muito curto, porque faz parte da justificação a 
seguinte afirmação: «o júri debruçou-se apenas sobre o que se refere em 
concreto à classificação e pontuação que foi atribuída ao candidato, no item 
motivação e interesse profissional». Ora, olhando para a grelha do concurso, a 
entrevista não continha apenas um item – «motivação e interesse profissional» 
– continha, pelo contrário, cinco itens –  «capacidade de expressão e fluência 
verbal, aptidão pessoal e profissional para o desempenho do cargo, motivação 
e interesse profissional, conhecimento dos problemas e tarefas inerentes às 
funções a exercer e sentido crítico». Ora, o júri vem apenas justificar a sua 
classificação num destes cinco itens. Não sei em que é que se fundamenta, 
não sei qual será a validade disto. Este é um primeiro reparo. O segundo 
reparo é o seguinte: - no item em que o júri ensaia uma explicação, é dada a 
pontuação de 13 valores por todos os elementos do júri, enquanto que ao 
candidato classificado em 1º. lugar é dada a classificação de 16 valores, mas 
em cada um dos quatro restantes itens, o panorama é praticamente igual, quer 
dizer, o candidato reclamante tem 13 valores dados por todos os elementos do 
júri em todos os itens, excepto dois 14 no primeiro item – capacidade de 
expressão e fluência verbal – em que em vez de 14 tem um 16, enquanto que o 
candidato vencedor tem 16 em todos os itens, atribuídos por todos os 
elementos. A terceira observação é que, por exemplo, no segundo item que diz 
respeito à aptidão pessoal e profissional para o desempenho do cargo, repito 
aptidão pessoal e profissional para o desempenho do cargo, o candidato 
reclamante tem 13 valores atribuídos por cada um dos elementos do júri, 
enquanto que o candidato vencedor tem 16 valores atribuídos por todos os 
elementos do júri, quando, se bem percebo, aptidão pessoal e profissional para 
o desempenho do cargo, penso que deveria reflectir aquilo que pessoalmente e 
profissionalmente o candidato vale, e isso está bem expresso no currículo. Ora, 
no currículo, o candidato reclamante teve a melhor classificação de todos os 3 
candidatos. Não percebo porque é que, sendo o melhor classificado no 
currículo, que deveria expressar mais objectivamente, a não ser que o 
candidato cometesse omissões ou tivesse escrito mentiras, o que não me 
parece curial, penso que deveria ter neste item a melhor classificação e não ter 
13 valores enquanto que o candidato vencedor teve 16 valores.  Reconheço 
que, de facto, esta talvez não seja a ocasião para tratar destes problemas na 
Assembleia Municipal, mas eu aproveito esta ocasião, primeiro para expressar 
estes factos que acabei de referir e que, de facto, me parecem, no mínimo, 
chocantes e perfeitamente objectivos. Tudo o que eu disse é verificável e 
objectivável. Em segundo lugar, é como um aviso de que, em democracia de 
facto, há a possibilidade, diria a obrigação, de que cada acto administrativo 
seja observado, seguido, fiscalizado e criticado pelos cidadãos, porque não 
pode passar, de modo nenhum, a ideia de que estes concursos, que reconheço 
e repito o que disse inicialmente, são sempre difíceis e sempre susceptíveis de 
algumas injustiças, alguns equívocos, etc. mas devem ter um mínimo de rigor,  
ter um mínimo de credibilidade. Este, desculpem, mas não vejo aqui rigor 
nenhum e muito menos credibilidade. E espero bem que, em futuros 
concursos, isto não se repita, que haja mais cuidado, porque de facto, estes 
concursos devem ser escrutinados públicamente. Muito obrigado”.----------------- 
Interveio o senhor Júlio Penetra dizendo: “eu não me vou debruçar 
concretamente sobre o caso em apreciação, mas tal como já referiu o senhor 
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Dr. Mano Soares, da minha experiência profissional em concursos de 
recrutamento e selecção, também reconheço que é muito difícil, são processos 
muito complexos e sujeitos a dúvidas e a reclamações. O que eu queria 
aproveitar para dizer é que as Câmaras Municipais, o Estado ao nível da 
população local,  administra um conjunto de bens públicos e este bem público 
que deve, naturalmente geri-lo com transparência e rigor. Este bem público, na 
conjuntura actual e sempre de poder criar e atribuir e distribuir emprego pelas 
populações, é realmente um bem muito estimável que deve ser gerido com o 
mesmo critério, o mesmo rigor, a mesma transparência, com que a Câmara 
Municipal da Mealhada gere outros bens públicos e que é uma constatação 
insofismável. O que eu queria reafirmar é que realmente estes processos não 
gozam actualmente de uma boa imagem, há muitas dúvidas sobre a 
transparência e a forma como estes concursos são feitos e também por aqui se 
reforça a democracia e as boas práticas de administração de bens públicos. 
Portanto, eu sugeria que, dentro das possibilidades da Câmara, na gestão de 
recursos humanos, passasse a dar mais atenção, mais cuidado, mais rigor, 
também a este aspecto da gestão pública de bens públicos”.------------------------- 
Interveio o senhor António José Breda para perguntar porque motivo ainda não 
foi ligada a iluminação do estádio municipal Dr. Américo Couto.---------------------- 
O senhor Presidente da Câmara informou que como sabem, o projecto é 
enviado à Direcção Geral de Energia, que aprova o projecto e depois tem que 
fazer a respectiva vistoria que, até há poucos dias, ainda não tinha sido feita, 
pelo que, enquanto a vistoria não for feita, a EDP não pode proceder à ligação.- 
Interveio de novo o senhor António Mano Soares para fazer uma pequena 
observação na linha da sua convicção de que, qualquer acto administrativo 
público, deve ter um escrutínio público, recordando que há uns meses, quando 
foi apresentado nesta Assembleia, um projecto ou notícia de que iriam ser 
finalmente recuperados os viveiros florestais, que irão dar lugar ao parque da 
cidade, perante aquela notícia que foi dada sem que conhecessem 
préviamente qualquer desenvolvimento, lembra-se que, na altura,  alvitrou a 
ideia de que deveria, talvez, ser aconselhável, fazer um concurso público de 
ideias, antes de começar a fazer o que quer que fosse, perguntando à 
população o que desejariam que de lá saísse. Sabe que isso seria complexo, 
moroso mas, às vezes, há vantagens nisso. Nada disso foi feito, os planos 
estavam feitos e estão a desenrolar-se tal e qual como estavam no papel. 
Disse ainda que passa por lá frequentemente e que, de um modo geral, parece 
estar a evoluir a bom ritmo, parece estar a ficar com aspecto apetecível, vai 
ser, de facto, uma grande bandeira do poder que, actualmente, tem assento 
nas cadeiras municipais, no entanto, há lá um pormenor em que repara, cada 
vez que lá passa e que não compreende. Disse que pode estar enganado e 
que poderá haver uma razão que não vê, mas não quer deixar de referir isso 
aqui, nesta Assembleia Municipal, dizendo: “eu olho para aquelas pistas de 
pavimento betuminoso, que estão a ser feitas na periferia do parque e, por 
exemplo, a pista que corre paralelamente à estrada que vai da rotunda do 
chafariz para o Luso, em certos pontos da estrada está para aí a meio metro da 
berma da estrada. Sinceramente, não percebo qual a necessidade da berma 
da pista estar a meio metro da berma da estrada. Suponho que aquela pista 
será para as pessoas andarem a correr, andarem de bicicleta, etc. e pergunto-
me o que é que acontecerá ou o que é que os projectistas daquela bela obra 
sentirão, se um dia houver um despiste de um autocarro, que vem na estrada 
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do Luso e colher uma série de ciclistas que estão ali mesmo a meio metro. 
Ainda se podia pensar que é por ser daquele lado, mas do lado da estrada 
nacional é a mesma coisa, se não está a meio metro está a metro e meio, no 
máximo. Na minha ideia, teria ficado melhor fazer ali algumas árvores mais, a 
separar essa pista da estrada, árvores essas que, além de darem sombra, 
dariam alguma protecção a quem irá calmamente passear dentro do parque, 
mas os autores não entenderam assim, provávelmente, não quero ser injusto, 
mas se calhar querem que as pessoas que passem na estrada, estejam a ver 
quem é que está dentro do parque, porque se calhar se pusessem lá mais 
árvores ou mais sebes, não se via o que é que se lá passava dentro. Como 
estamos num mundo de transparência, quiseram fazer aquilo transparente 
mas, provavelmente, está transparente de mais”. ---------------------------------------- 
Interveio de seguida o senhor José Miguel Felgueiras para  dizer, retomando a 
pergunta feita pelo colega da CDU, relativamente à iluminação do campo da 
Mealhada, que não pode deixar de lamentar, não a resposta do senhor 
Presidente da Câmara, mas esta situação que se tem vindo a prolongar, que 
não é nova,  que não é de ontem e que não satisfaz, nem o Presidente da 
Câmara, nem o Vereador do pelouro, nem os deputados que aqui estão e não 
satisfaz, com certeza, as centenas de crianças que, neste momento, estão a 
ser prejudicadas com essa situação. Disse ainda não conceber que não se 
possa fazer uma ligação provisória, não se referindo a ligação clandestina, 
porque também não pactua com ilegalidades, referindo ainda o facto de não 
poder haver jogos oficiais depois da três da tarde, porque fica noite, não há 
receita no bar, o Grupo Desportivo está a ter um encargo financeiro para 
transportar as crianças para outros estádios, referindo que esta situação tem 
que acabar. Disse ainda: “não acredito que um telefonema feito pelo senhor 
Presidente da Câmara para a Direcção Regional do Centro...está ali o senhor 
Vereador a acenar com a cabeça, presumo que já o fez..., se for preciso nós 
aprovamos aqui uma Moção na Assembleia Municipal e amanhã remetemos 
por fax, aprova-se a minuta e envia-se uma Moção da Assembleia Municipal 
dirigida ao senhor director da EDP, da zona centro, para vir fazer uma ligação 
aqui ao campo de futebol. Acho isto inadmissível. Se já foi feito esse 
telefonema, eu ia pedir ao senhor Presidente da Câmara que amanhã enviasse 
um fax urgente, ao cuidado do senhor Director a colocar a situação e a pedir 
que, com o máximo de urgência, venham efectuar a vistoria e a ligação, ou seja 
o que for preciso. Já fui abordado, pessoalmente, por pessoas que são 
dirigentes, sobre este assunto. Há miúdos de todo o concelho a jogarem no 
Grupo Desportivo da Mealhada, que é a maior associação desportiva do 
concelho e tem sido prejudicada imensamente, relativamente a isto. Eu não 
acredito que não possa ser exercido qualquer tipo de influência, não ilegal 
como é óbvio, mas se os telefonemas não chegam, tem que ir uma carta 
registada, com umas fotografiazinhas. Tem que se fazer qualquer coisa e é só 
isso que eu peço ao senhor Presidente da Câmara – faça qualquer coisa”.------- 
Devidamente autorizado, usou da palavra o senhor Vereador António Jorge 
Franco para informar que concorda com o que o senhor Dr. Miguel Felgueiras 
esteve a falar, informando que a obra foi concluída, depois disto foram 
apresentadas as telas finais e o Ministério da Economia tem que aprovar todas 
as correcções feitas em obra, tendo já aprovado o projecto inicial. Perante isso 
fazem uma vistoria, que não foi feita. Foram feitos contactos com a Direcção da 
Economia do Centro, com a EDP e outros pessoas, mas foi pedido à Câmara 
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que colocasse o cabo, o que foi feito com abertura da vala e colocação do 
cabo, mesmo não sendo da responsabilidade da Câmara, mas para acelerar 
todo o processo e aguardam há meses que a vistoria seja feita. Quanto ao 
facto de ter dito que os atletas são os mais prejudicados, não tem dúvidas de 
que é verdade, mas também eles sabem que lhes têm sido dadas algumas 
condições pela Câmara, que não serão as melhores, pois o ideal seria que 
treinassem aqui, mas têm utilizado o centro de estágios do Luso, sempre que é 
solicitado e há disponibilidade. A Câmara também está preocupada com a 
situação e espera que a situação esteja resolvida com brevidade, de acordo 
com a promessa que foi feita pelas entidades.--------------------------------------------- 
Interveio o senhor José Felgueiras para referir que depois da explicação do 
senhor Vereador António Jorge Franco, reconhece que, além de tudo o que foi 
dito e que é verdade, há outro problema que é verdade – é que a EDP tem feito 
todos os esforços no sentido de dar luz para a serra, que não tem sido 
possível, aproveitando ainda para fazer o seguinte desabafo: “há coisas mais 
importantes no Desportivo que precisavam de ser tratadas, do que a luz, 
porque não posso aceitar que o Desportivo tendo não sei quantos anos, que 
não sei de memória, tenha pela primeira vez, na sua história, uma falta de 
comparência a um jogo de futebol. Isso é que eu lamento”. --------------------------- 
Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia deu 
conhecimento de uma Proposta que lhe foi entregue pela Coligação 

Democrática Unitária – CDU – que passou a ler: “ Considerando que: - Por tudo 
o que tem feito e continua a fazer em prol do Desporto em Pampilhosa, mais 
concretamente no Futebol Clube de Pampilhosa, com reflexos em todo o 
Concelho, os eleitos da CDU nesta Assembleia Municipal propõem que a 
Assembleia Municipal de Mealhada delibere no sentido de sugerir ao executivo 
camarário, que após a execução das obras em curso no campo municipal de 
Pampilhosa, o mesmo passe a ter a seguinte designação: - ESTÁDIO 
MUNICIPAL CARLOS DUARTE”. Assinado pelos eleitos da CDU”.----------------- 
Não havendo intervenções, o senhor Presidente da Assembleia Municipal 
submeteu a Proposta à votação da Assembleia, verificando-se que foi 
aprovada, por maioria, com uma abstenção.----------------------------------------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.--------------------
Seguidamente, o senhor Presidente da Assembleia deu início à Ordem do Dia.- 

1 – VOTAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 26 DE 

SETEMBRO DE 2008. 
O senhor Presidente da Mesa colocou à votação a acta da sessão ordinária de 
26 de Setembro de 2008, que foi aprovada, por maioria, com 6 (seis) 
abstenções.------------------------------------------------------------------------------------------ 
2–VOTAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 
12 DE NOVEMBRO DE 2008  
O senhor Presidente da Mesa colocou à votação a acta da sessão 
extraordinária de 12 de Novembro de 2008, que foi aprovada, por maioria, 

com 6 (seis) abstenções.-------------------------------------------------------------------------                                                                       
3 – 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 26 de 
Setembro de 2008: -------------------------------------------------------------------------------- 
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OBRAS EM FASE DE CONCURSO 

- Revitalização da Zona Central de Cavaleiros;-------------------------------------------- 
OBRAS EM FASE DE ADJUDICAÇÃO/CONSIGNAÇÃO 

- Beneficiação da Estrada Adões/Quinta Branca/Grada;--------------------------------  
- Estrada Vimieira/Casal Comba (Pav. e Passeios e Subst. Cond. Água);--------- 
- Centro Educativo da Pampilhosa;------------------------------------------------------------ 
- Requalificação do Largo do Cruzeiro – Antes;-------------------------------------------
- Vedação do Campo de Treinos de Mealhada;-------------------------------------------
- Recinto para Desportos Radicais – Zona Desportiva da Mealhada.---------------- 

OBRAS EM CURSO 

- Requalificação do Campo de Treinos da Mealhada – Piso Sintético;--------------     
- Zona Industrial da Bairrada/Pedrulha – Movimento de Terras;---------------------- 
- Recuperação do Edifício da Escola Profissional da Mealhada;--------------------- 
- Reabilitação de Calçada em Arruamentos na Pampilhosa;---------------------------
- Estrada Silvã/Mala (Pavimentação e substituição de conduta de água);---------- 
- Reabilitação do Centro da Aldeia do Pego;-----------------------------------------------
- Arruamentos em Arinhos; ---------------------------------------------------------------------
- Marcação de Pavimentos a Frio na Povoação de Antes;------------------------------
- Recuperação do Edifício da Escola Profissional da Mealhada;----------------------
- Pavilhão Polidesportivo de Barcouço;------------------------------------------------------
- Bancada e Balneário do Campo de Futebol Municipal da Pampilhosa; ----------- 
- Pavimentação de Recinto Desportivo no Travasso;------------------------------------
- Rede de Drenagem de Águas Residuais de parte das Povoações de Quinta 
Branca e Adões;------------------------------------------------------------------------------------ 
- Pavimentação de Arruamentos no Travasso.--------------------------------------------- 
- Reconversão dos Viveiros Florestais da Mealhada – Parque Urbano;------------- 
- Remodelação da Avenida Navarro (Luso);------------------------------------------------ 
- Arruamentos no Pisão;--------------------------------------------------------------------------
- Rede de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais de Monte Novo, 
Buçaco e Salgueiral;------------------------------------------------------------------------------ 
- Infraestruturas da Zona Industrial da Pedrulha (2ª. Fase);----------------------------   
- Estrada Santa Luzia/Barcouço (com substituição de Redes de Águas e 
Saneamento;---------------------------------------------------------------------------------------- 
- Ampliação da Escola EB1 da Antes;--------------------------------------------------------   
- Sanitários Públicos no Luso.------------------------------------------------------------------ 
Mealhada, 18 de Dezembro 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. -------------------------------------------------- 
 4 – REVISÃO ORÇAMENTAL Nº. 3 – APROVAÇÃO 
O senhor Presidente da Assembleia submeteu o assunto à apreciação da 
Assembleia, no sentido de serem colocadas as questões pretendidas.------------- 
Interveio o senhor António Miguel Ferreira para solicitar um esclarecimento, 
dirigindo-se à senhora Vice-Presidente, no sentido de saber se o saldo de 
gerência relativo ao ano de 2008, se repercute depois nas contas do orçamento 
de 2009, fazendo parte da receita deste orçamento e se o valor transferido do 
Ministério da Educação, por força da transferência de competências nessa 
matéria se vai também repercutir no orçamento de 2009. ----------------------------- 
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A senhora Vice-Presidente informou que tal não se verifica.--------------------------- 
O senhor Presidente da Mesa interveio para dizer que no ponto seguinte, 
aquando da análise do Plano e Orçamento poderão discutir todas as dúvidas 
que houver, sugerindo que a Câmara, além do que escreveu, tentasse pôr em 
linguagem menos técnica o porquê desta Revisão.-------------------------------------- 
A senhora Vice-Presidente referiu que este é o saldo de gerência que restou e 
transitou do orçamento de 2007 para 2008.------------------------------------------------ 
O senhor Presidente da Assembleia passou de seguida à votação deste 
documento, verificando-se que, por maioria com uma abstenção, foi 
APROVADA a 3ª. Revisão ao Orçamento de 2008.-------------------------------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos.------------------- 

5 – ORÇAMENTO E OPÇÕES DO PLANO PARA 2009 – 
APROVAÇÃO 
O senhor Presidente da Assembleia perguntou se alguém pretendia intervir 
sobre este ponto, tendo o senhor António Mano Soares solicitado o uso da 
palavra, para referir que: “ao ler o texto que fundamenta o orçamento e opções 
do plano para 2009, não pude deixar de reparar que, na página 2, se refere o 
seguinte: « ...assim e tendo como cenário o concelho real, as opções do plano 
propostas para 2009 são......várias coisas e, num dos pontos diz-se «centrar a 
acção da autarquia na promoção do bem estar social e cultural reforçando as 
redes e parcerias locais, apoiando acções e projectos dos diferentes 
promotores do desenvolvimento social e cultural, garantindo mais e melhores 
níveis de cidadania, inclusão e coesão social». Bonitas palavras, sem dúvida, 
com as quais eu concordo perfeitamente, só que depois, na prática, esta 
intenção não está reflectida no orçamento. Senão vejamos - orçamento para 
2009 – tem doze rubricas, sendo a 1ª, Administração Autárquica, a 12ª. 
Desporto e a 6ª. é justamente a Acção Social e qual é a dotação prevista pata 
a Acção Social? Oitenta e nove mil e qualquer coisa euros, ou seja, uma vez 
que o total é 17.734.000,00 €, isto não representa mais do que 0,5% do 
orçamento total para 2009. Devo referir que estes 89.000 estão a grande 
distância da rubrica que lhe segue imediatamente em valor mais baixo que é a 
da Higiene Pública, mas mesmo essa tem 432.980,00 euros. Aliás, já em 2008, 
a Acção Social era a rubrica mais pobrezinha, estava dotada com apenas 
oitenta e um mil e tal euros, enquanto que a outra que imediatamente se lhe 
seguia com uma menor dotação, era igualmente a Higiene Pública com 
quatrocentos e cinquenta e oito mil euros e tal, portanto, cerca de seis vezes 
mais. Estou perfeitamente de acordo, que se deve ter uma intenção social por 
várias razões, porque eu acredito que se o outro estiver bem, eu também estou 
bem, não sou daqueles que pensa que, se o outro estiver mal eu estou bem, 
não, eu estarei tanto melhor, quanto melhor estarão os outros. Esta reflexão 
ocorreu-me, porque no princípio da reunião tive ocasião de falar, 
pessoalmente, com o senhor Presidente da Câmara, acerca de um caso 
específico, social, do nosso concelho, sobre o qual já lhe falei em tempos e 
hoje voltei a falar. Esta verba – Acção Social 89.000,00 euros, penso que, 
descriminando o destino desta verba, penso que, na sua maioria, é para pagar 
a pessoal. Agora, a Acção social em si, só se está noutras rubricas, que não 
percebi. Se estiver, esclareçam-me por favor, porque de facto, eu acho que é 
necessária mais acção social do que esta. Se é isto só, a acção social de um 
poder que, ainda por cima se diz socialista, desculpem mas é muito pouco”.----- 
Devidamente autorizada, interveio a senhora Vice-Presidente para referir: “o 
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senhor Dr. teve oportunidade de ver esta rubrica apenas engloba sub-rubricas, 
meramente orgânicas. Muitas vezes, é a divisão, a unidade orgânica que 
despoleta a situação e a acção social tem que ter uma resposta na hora e, 
muitas vezes, não podemos estar à espera de alterações orçamentais para 
dotar rubricas para intervir e então, é nas rubricas onde tivermos dotação, 
desde que justificáveis e desde que tenham claro o devido cabimento, quer 
funcional quer orçamental, que vai agir. Se verificar e tiver curiosidade de ver 
as contas de gerência dos outros anos e a próxima, verá que, rubricas como 
intervenções sociais em habitações de famílias, porque nós nunca fazemos 
publicidade das intervenções que fazemos em lares de muitas famílias deste 
concelho. Felizmente, os presidentes das Juntas de Freguesias que são 
sempre intervenientes nestas acções, sabem o quanto a Câmara tem apoiado 
famílias carenciadas. A ajuda, em termos de material, sai das rubricas que na 
altura o justificam e, nem por isso, deixou de se fazer acção social. Os 
presidentes das Juntas, as IPSS e os presidentes das IPSS deste concelho 
sabem bem qual tem sido a acção da Câmara em intervenção directa nas 
famílias, neste concelho”.------------------------------------------------------------------------  
Interveio o senhor António Miguel Ferreira para dizer que vai seguir 
praticamente  o mesmo tema, abordado pelo seu colega de bancada e que diz 
respeito à Acção Social que os municípios devem desempenhar. Assim, referiu: 
“nós, enquanto Partido estamos atentos e todos nós, também o Partido 
Socialista, pela voz do Primeiro Ministro, já lançou uma série de medidas, 
estamos atentos à rápida deterioração das condições sociais dos cidadãos, 
que são o reflexo do estrangulamento empresarial que vivemos, do aumento 
das situações de insolvência das empresas e consequente aumento 
exponencial do desemprego. O PSD e também diversas autarquias socialistas 
já apoiaram as medidas práticas que a Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses lançou. Estas medidas implicam, de certa forma, um sacrifício 
para as autarquias, um sacrifício que será na ordem de uma quebra de receita 
de uns quinhentos e cinquenta milhões de euros, mas contudo permitirão, em 
troca, desonerar os seus munícipes das obrigações que estrangulam os 
orçamentos familiares e levam também as famílias à falência e essas medidas 
procuram também criar estímulos às empresas que, por força dessas mesmas 
medidas terão um novo fôlego e poderão assim manter-se em actividade e 
impedir o encerramento. Estas medidas também só podem ser tomadas por 
municípios que possuam uma boa situação financeira como é apanágio, 
diversas vezes referido, da Câmara Municipal da Mealhada. Para além disso, é 
uma medida que está a ser tomada por municípios com consciência cívica, 
social e patriótica elevada e que num momento de crise profunda, tem essa 
coragem e essa ousadia, de prescindir de receitas para, em troca, beneficiar os 
munícipes. Eu julgo que este executivo teve conhecimento, com certeza, do 
número de insolvências verificadas nesta região, no último ano, insolvências 
essas que aumentaram e que há dados credíveis que, no próximo ano, haverá 
situações idênticas com a perda de emprego de dezenas ou mesmo de 
centenas de pessoas. Entendemos nós, à semelhança daquilo que a 
Associação Nacional de Municípios Portugueses decidiu e propôs a diversos 
municípios, que aderiram a estas medidas, e eu não vi isto reflectido no 
orçamento para 2009, que promova ao contrário daquilo que foi feito, uma 
excepcional redução da taxa de imposto municipal sobre imóveis, por 
impossibilidade, para os valores mínimos previstos na lei. Para além disso, 
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promover a suspensão extraordinária da taxa de derrama a cobrar às 
empresas para 2009. Nós sabemos que esse é um dos factores que traz ou 
pode, eventualmente, afastar a fixação de empresas e nós sabemos, 
claramente, que o município da Mealhada tem alguma dificuldade na fixação de 
empresas no concelho. Para além disso, muitos municípios também o estão a 
fazer, promover a fixação do valor da participação do município no IRS dos 
contribuintes, com domicilio fiscal no município, em 0%, devolvendo também 
aos munícipes os 5% que o município podia dispor. Muitos municípios também 
estão a fazê-lo, eu sei que a Câmara Municipal de algum modo também o faz, 
como a própria senhora vice-presidente já o referiu, é essencial nos próximos 
anos, como medida extraordinária, a criação de sistema de apoio social de 
cuidados de saúde concelhios para os mais desfavorecidos, tendo como base 
a interacção que já se verifica entre o município e todas as IPSS do concelho, é 
importante também que, para além do apoio que já é dado aos alunos, que 
seja aumentado e melhorado, o apoio social escolar para os alunos das 
famílias mais carenciadas, para além disso, também sugeria, ao exemplo do 
que alguns municípios também já estão a fazer, a criação de fundos 
excepcionais de empréstimos, destinados ao financiamento a alunos do ensino 
secundário e superior, cujo mérito seja reconhecido e cujas famílias estejam 
em dificuldades financeiras. Eu julgo que há uma série de medidas que os 
municípios estão a promover, municípios que estão cientes da crise que se 
avizinha, o próprio 1º. Ministro referiu que 2009 será um ano muito difícil e eu 
apelava a este município que tivesse essa coragem, essa ousadia de tomar 
medidas que são, de algum modo, redutoras da sua capacidade orçamental, 
mas se a Câmara Municipal da Mealhada goza daquela situação financeira 
forte como refere, julgo também que poderá prescindir, eu fiz alguns cálculos 
sobre esta matéria, num montante global de um milhão de euros, que é aquilo 
que está aqui tudo referido, no sentido de dar mais apoio às famílias, dar mais 
apoio às famílias carenciadas e dar mais apoios às empresas que neste 
momento estão economicamente estranguladas”.---------------------------------------- 
Interveio a senhora vice-presidente para dizer que ouviu atentamente e quer 
esclarecer o Dr. António Miguel Ferreira que, o facto da Associação Nacional 
de Municípios vir com o valor dos quinhentos e cinquenta milhões de euros, 
não foi por acaso. Foi o somatório das medidas tomadas por grande parte dos 
municípios, que tomaram essa iniciativa e que reduziram drásticamente a sua 
cobrança de impostos e, entre eles, estava a Câmara Municipal da Mealhada, 
porque daquela informação já constava aquilo que foi aprovado em reunião de 
Câmara e Assembleia Municipal, relativamente à diminuição de impostos a 
cobrar pela Câmara Municipal da Mealhada. Daí que tenham baixado o IMI, a 
Derrama, a comparticipação no IRS, e ainda em termos de acção social, terem 
também valores que andam muito acima daquilo que foi defendido pelos 
escalões de segurança social. Por isso, a Câmara Municipal da Mealhada 
contribuiu também, à sua dimensão, para aqueles quinhentos e cinquenta 
milhões. E continuou: “quando se refere à nossa situação financeira e põe aí 
em certo cariz de ironia, eu tenho que lembrar o Dr. que, se existem obras de 
grande dimensão a decorrer neste município, é graças à nossa situação 
económica e financeira estável, porque sem essas condições e de acordo com 
um destacável do Diário de Notícias, nós somos das cinco Câmaras que paga 
melhor, o que quer dizer que os empreiteiros não se têm queixado 
relativamente aos nossos prazos médios de pagamento que estamos a praticar 
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e, no entanto, estamos numa altura em que fundos comunitários ainda não 
existem, em que não há transferências do QREN como devem imaginar, 
porque nós acabámos agora de discutir a contratualização e, por isso, se 
existem obras e se elas estão a ser pagas, é porque tínhamos dinheiro para as 
fazer. É lógico que as obras não podem estar em curso e, ao mesmo tempo, 
continuarmos a brincar com aquela situação e com aquele dinheiro, até parece 
que o dinheiro congelou e há-de ficar ali eternamente. Não, ele está a ser 
aplicado, como acho que todo o munícipe deste concelho tem oportunidade de 
ver, porque não existe freguesia nenhuma deste concelho, onde não existam 
obras municipais a decorrer. É bom também que se tenha essa consciência”.--- 
Interveio o senhor Júlio Penetra para referir: “temos presente para apreciação, 
o último orçamento e as grandes opções do plano deste mandato. Muito 
caminho foi percorrido desde a apresentação nesta Assembleia, em finais de 
2005, com a respectiva execução para 2006. Cabe aqui lembrar algumas das 
orientações, diria intenções, apontadas pelo Partido Socialista na altura, tendo 
como pano de fundo então, é preciso lembrar, as dificuldades económicas e 
orçamentais que o País atravessava, o esforço de consolidação das contas 
públicas e o apelo a restrições orçamentais que se estendiam às autarquias, 
nem por isso o nosso concelho deixou de contribuir para o saneamento das 
contas públicas do Estado, gerindo os dinheiros com parcimónia e, ao mesmo 
tempo, continuando o percurso de vinte anos de desenvolvimento económico e  
investimento prioritário em áreas como a educação e a cultura, a requalificação 
ambiental e a criação de espaços verdes. O primeiro orçamento inspirava-se 
no programa eleitoral apresentado em 2005 pelo Partido Socialista aos 
eleitores e os orçamentos e os planos seguintes foram apenas instrumentos 
eficazes da realização desses compromissos eleitorais do Partido Socialista. 
Não iremos nesta oportunidade fazer nenhuma avaliação ou juízo de valor do 
grau de execução destas intenções iniciais. Limitar-nos-emos a recordar 
apenas aquilo que, do ponto de vista material, visível em infraestruturas e 
equipamentos, foi realizado até aqui, para sustentar esse plano de desígnios 
sociais, culturais e económicos. Dezenas de intervenções na beneficiação de 
vias de comunicações internas, um pouco por todo o concelho, melhorando a 
comodidade dos munícipes e aumentando a coesão, equidade e equilíbrio 
dentro da área do município. Com preocupações ambientais e de lazer, a 
implementação de jardins públicos em várias freguesias, lembro-me da 
Vacariça, de Barcouço, da Pampilhosa, a requalificação de vários espaços 
públicos no Luso, na Mealhada, também na Vacariça e na Antes, com 
destaque para o início da requalificação do centro do Luso e a recuperação dos 
viveiros florestais e a sua reconversão no parque urbano da cidade. Destaque 
ainda para o saneamento, com a cobertura total da rede de esgotos municipal. 
No desporto continua-se a desenvolver uma já invejável rede de equipamentos 
desportivos, com a criação de novas ofertas e, sobretudo, a modernização de 
algumas estruturas já existentes. Sobre o que foram os compromissos 
assumidos, em sede de uma gestão financeira prudente e rigorosa, é 
reconhecida a sua saudável estabilidade e equilíbrio e o reflexo que essa 
situação tem na economia local, com uma prática de investimento continuado e 
pagamentos garantidos em curto prazo, mas detenhamo-nos nos documentos 
que hoje temos presentes para o último ano do mandato para 2009, para fazer 
alguns destaques analíticos e críticos. Destaque positivo na área da educação, 
pela inscrição de verbas para dar início ao grande desígnio dos próximos 
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tempos, de concretização das orientações aprovadas na carta educativa do 
concelho. Quanto às preocupações com a cultura, destaque para a 
comparticipação na reconstrução do cine-teatro da Pampilhosa e, embora com 
efeitos diferidos para 2010, finalmente a inscrição da recuperação dos Moinhos 
de Carpinteiros e do cine-teatro do Luso. Na área do ambiente e do bem-estar, 
o nosso destaque positivo, vai para o investimento previsto para a ETAR da 
Mealhada, o reforço de verbas para abrir à população do concelho, o novo 
parque urbano da cidade. Neste ponto, lamentamos apenas que a recuperação 
da Avenida dos Castanheiros esteja aprovada, apontada apenas para 2010, 
vindo a sofrer adiamentos que não são compatíveis com o ritmo de degradação 
que vem sofrendo. No plano do recreio e do desporto, destacamos a 
construção do Polidesportivo de Barcouço, factor de equidade municipal e 
garante de uma cobertura invejável deste tipo de equipamentos. Uma 
referência às intervenções de beneficiação previstas para o campo do Luso 
que, desta forma, passará a dispor de condições de prática desportiva ao nível 
das suas necessidades e mais próxima das estruturas existentes com 
excelência na Mealhada e Pampilhosa. Finalmente, alguns destaques de 
sentido um pouco negativo, que deixamos com sentido crítico construtivo e 
representam preocupações presentes no seio do Partido Socialista e que 
gostaríamos de ver melhor atendidas neste último orçamento para 2009. A 
descompensação do sistema financeiro mundial, de efeitos e consequências 
imprevisíveis em Portugal e, por consequência, no concelho da Mealhada, 
recomenda um plano de contingência específico, dirigido às dificuldades 
sociais e económicas excepcionais, que poderão abater-se sobre as famílias e 
as empresas em 2009. Neste cenário de dificuldades, gostaríamos de ver 
explanadas no Orçamento, uma maior atenção à habitação e à acção social. 
Recomenda-se uma maior aceleração no desenvolvimento de projectos que 
hão-de pôr ao serviço da economia do concelho e, por consequência, do 
emprego para as pessoas e estamos a falar concretamente das zonas e pólos 
industriais instalados e a instalar. A dinamização e aceleração de processos de 
recuperação como a Mata do Buçaco e das termas do Luso e, finalmente, da 
implementação da plataforma rodo-ferroviária da Pampilhosa e do campo de 
golfe, dada o seu indiscutível impacto social e económico para a população do 
concelho. Continuar ainda a explorar com oportunidade e rigor, todas as folgas 
que a situação financeira do município permitam, o desagravamento dos 
encargos fiscais, impostos e taxas que recaem sobre os munícipes. O Partido 
Socialista votará confiada e confortavelmente, a favor deste Orçamento e deste 
Plano”. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Interveio a senhora vice-presidente para dizer: “aqui há necessidade do 
orçamento explanar mais o apoio à habitação social e à intervenção social. Nós 
não podemos dotar nenhuma rubrica específica, quando a intervenção social é 
pontual, surge como uma necessidade inesperada, muitas vezes e, graças à 
nossa rede social, nós vamos identificando a situação, reunindo os parceiros e 
depois cada um de nós assume a sua quota parte da responsabilidade nessa 
intervenção. Por isso, dotar rubricas para acção social de uma forma genérica, 
quando nós não sabemos muito bem onde é que vamos intervir e qual é o tipo 
de necessidade que vamos satisfazer é difícil. O que nós podemos dizer +é 
que essa acção nunca deixou de ser feita, nestes últimos anos e volto a 
reforçar, os senhores presidentes de Junta sabem bem o que é que isso 
significou. O apoio à acção social, da Câmara, não tem nomes, porque 
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reabilitar casas em situação de ruína, ou em situação calamitosa, não é 
bandeira para ninguém e nós não podemos exibir estas famílias como troféus e 
mostrar o que é que a casa era antes e depois. Enquanto podemos fazer isso 
na recuperação dos viveiros ou dos moinhos do Lograssol e que nos 
orgulhamos de ver o que era antes e que era depois, estas acções não dão 
orgulho a ninguém, porque se aquelas famílias chegaram aquela situação, 
muitas vezes são situações também importadas, são famílias que chegam ao 
nosso concelho e que ocupam habitações degradas, porque não se importam e 
logo a seguir são identificadas, normalmente, na escola, pelo gabinete de 
acção social, pela comissão de protecção, enfim, vem sempre das crianças a 
situação dos pais e depois há a intervenção em rede. O senhor Júlio sabe e 
muitas vezes também é portador de preocupações e sabe que nós estamos 
atentos e intervimos, só que nós achamos e esta é a nossa maneira de agir, no 
social, é não erguer como bandeira os casos apoiados, não nos vangloriarmos 
de tirar alguém da miséria, gostaríamos sim de os poder colocar todos numa 
situação de igualdade, quer as crianças quer os adultos, dar-lhes um lugar 
confortável na sociedade, enquanto atitude de inclusão social e, naquilo que 
nós podemos fazer, nós fazemos, mas sem nomes e, por isso, diluído nas 
contas de gerência que vamos apresentando”.-------------------------------------------- 
Interveio o senhor António Miguel Ferreira para dizer que: ”isto não foi 
estratégia combinada com o meu companheiro Júlio Penetra, porque hoje 
parece que estamos em sintonia relativamente a diversas coisas. Falou há 
pouco da questão da necessidade de transparência dos concursos e agora 
vem falar naquilo que eu há pouco referia, que é na necessidade de um plano 
de contingência para este tempo excepcional de crise e fala no 
desagravamento fiscal. Eu gostava que a bancada do PS não se ficasse só 
pela mera intenção deste desagravamento fiscal, não se ficasse só pela 
intenção destas medidas excepcionais, deste plano de contingência, mas que 
ousasse ainda mais. Eu ousava, se calhar, apresentar aqui as propostas que 
foram definidas pela Associação Nacional de Municípios e que a própria 
Câmara Municipal da Mealhada diz que está incluída naqueles quinhentos e 
cinquenta milhões de euros de receitas que os municípios vão deixar de 
receber. Agora, eu questionava, se é necessário, como diz a bancada do PS, 
um plano de contingência, porque é que não vai este executivo mais além? 
Porque é que não altera as taxas de impostos municipais para valores ainda 
mais reduzidos? Porque é que não faz, como outros municípios fizeram, reduzir 
a participação no IRS que cabe aos municípios para 0%, devolvendo depois 
esse valor aos próprios munícipes? Eu interpelava estas bancadas, que nós 
ainda há pouco tempo procedemos a uma alteração dos impostos municipais, 
mas hoje ainda íamos a tempo de, à semelhança daquilo que disse o PSD, de 
promover essa alteração. Tenham essa coragem de assumir que estamos num 
período excepcional e são necessárias medidas excepcionais”.---------------------- 
Interveio a senhora vice-presidente para referir que pensa que o Dr. António 
Miguel não entendeu aquilo que disse, porque na realidade, tudo isso foi feito e 
aprovado aqui e baixaram todas as taxas que podiam baixar. Os contribuintes 
que irão pagar ainda alguma coisa, têm consciência para que serve a sua 
contribuição, no orçamento municipal, dos seus impostos. O que preocupa o 
executivo e aí sim, julga que era no que o senhor Júlio Penetra queria assentar 
a sua preocupação, são as famílias que não chegam a pagar IRS. Nessas é 
que têm que ter uma atenção muito especial e redobrada, porque são essas 
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famílias que mais vão sofrer. Disse ainda que o decréscimo da Derrama veio 
beneficiar neste concelho, apenas uma grande empresa, que não precisava 
rigorosamente nada daquele benefício, que vai direitinho para outro município 
que não o da Mealhada, se não houver atenção nisso, mas não há a segurança 
de que aquilo que a empresa deixou de pagar, fica neste concelho. Quanto às 
restantes empresas sujeitas a Derrama, julga que todas elas gostariam de 
pagar mais, o que era bom sinal, mas na realidade, foi uma atitude mais 
política do que financeira, para os contribuintes, neste caso as empresas, mas 
que entrou em muito nos cofres do município e que prejudicou muito os 
munícipes deste concelho, porque a receita arrecadada em pelo menos uma 
empresa que deixou de pagar a grande fatia de Derrama, que todos sabem, 
deixou de beneficiar directamente os munícipes deste concelho e, por isso, 
muitas vezes, têm que saber exactamente o que fazem. Julga que o 
decréscimo nos impostos, foi mais um sinal de que estão atentos à situação e o 
que vão fazer no decorrer deste ano, é estarem muito atentos, sobretudo 
àquelas famílias que já não pagavam o IRS e, provavelmente, deixarão de 
receber o mísero salário que tinham. É para essas famílias que devem olhar 
neste momento, porque são com certeza as que mais precisam de ajuda.-------- 
Interveio o senhor António Mano Soares referindo: “eu queria dizer à senhora 
vice-presidente que ela costuma agitar incansavelmente a bandeira das boas 
contas do município: «somos dos municípios que estão mais bem classificados 
em termos de prontidão de pagamento, não devemos nada a ninguém, temos 
as contas em ordem, etc.». Por outro lado, não se cansa também de referir as 
obras passadas e o futuro do município como se fossem as realizações mais 
gloriosas e mais maravilhosas à face da terra. Senhora vice-presidente, 
também era melhor que não tivessem feito nada. Era o que mais faltava, que 
não houvesse obras nenhumas, era o que mais faltava que vivêssemos como 
vivíamos em 1950 ou em 1920, era o que mais faltava. Não sei se a senhora 
vice-presidente costuma visitar outros concelhos. Eu, de vez em quando, visito 
alguns, não visito tantos como gostaria, mas por vezes vou a lados e fico 
espantado, absolutamente boquiaberto com aquilo que vejo. Se aqui, de facto, 
tem havido algum progresso, eu acho que não é caso para embandeirarem tão 
em arco como costumam embandeirar, pese embora também as afirmações 
sempre ponderadas e bem colocadas de voz, do meu amigo Júlio Penetra, que 
parece ser o arauto oficial das maravilhosas realizações do actual poder do 
concelho, não é o único concelho em que se faz alguma coisa. A título de 
exemplo, fui médico em Resende, em 1975, havia nessa altura o serviço 
médico à periferia e estive uns meses a trabalhar no Hospital de Resende. Não 
sei se sabem onde é Resende - é um concelho no norte, à beira do Douro, 
perto de Lamego – devo dizer-lhe que, este verão fui a Resende, por um lado à  
festa da cereja e para rever Resende. Eu não conheci Resende, não encontrei 
o Hospital onde trabalhei em 1975, não sabia onde é que era, tive que pedir a 
um polícia para me levar lá. Não consegui orientar-me na cidade, tal foi a 
transformação realizada de 1975 para cá. Portanto, não embandeirem tão em 
arco porque, que diabo, também era melhor que não tivesses feito nada.  
Fizeram de facto alguma coisinha, estão de facto com as contas em ordem, por 
isso agradeço-vos profundamente, creiam que estou grato que as contas 
estejam em ordem, eu não seria capaz de fazer melhor que o poder actual faz, 
porque não sou político, caí nesta Assembleia por acaso, foi uma experiência 
que não espero repetir, mas há com certeza quem faça muito melhor que os 
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senhores. Mas apesar de não ser político, gosto de fazer o meu trabalho de 
casa e gosto de ler os documentos e tenho aqui no orçamento e no plano para 
2009, no capítulo das receitas, via uma rubrica, por exemplo – imposto 
municipal sobre veículos – 1.100 euros, provavelmente sou muito ignorante, 
provavelmente o imposto municipal sobre veículos não vai todo para os cofres 
do município, mas se vai, isto representa para aí 30 ou 40 automóveis, acho 
muito pouco, haverá  muito mais automóveis no município da Mealhada, pelo 
que gostaria de ver isso esclarecido. Por outro lado, receitas das águas – 
1.314.318,00 euros. Por outro lado, no orçamento para 2009 – capítulo 
orgânico 9 - águas – 1.000.004,00 euros, isto soou-me a estranho, porque 
tenho ouvido aqui e já ouvi várias vezes dizer-se nesta Assembleia que a água 
dá prejuízo. Não percebo como é que a água dá prejuízo, se as receitas são 
maiores que as despesas – agradecia também que me esclarecessem isto”.---- 
Interveio a senhora vice-presidente para dizer: “relativamente a estas receitas, 
tenho que lhe dizer que estas receitas são calculadas através da média dos 
últimos dois anos e é obrigatório, porque é uma regra básica do Pocal, porque 
na construção do orçamento temos que fazer a média dos 24 meses que 
antecederam a realização deste orçamento. Relativamente ao imposto 
municipal sobre veículos, como verificou, isto são impostos abolidos, são restos 
e, como existem processos pendentes e como temos que manter o regime de 
cálculo, tínhamos que o integrar, porque depois foi transferido para o imposto 
de circulação. No que diz respeito à água também, em termos de receita, é a 
média dos últimos 24 meses, mas no que diz respeito às despesas, nós não 
nos podemos limitar a rubrica da despesa e olhar para a compra da água a um 
sistema intermunicipal, porque temos as despesas com os nossos furos, temos 
as despesas com o nosso pessoal, temos as despesas com as nossas ETAS, 
tudo isso está reflectido no orçamento em diferentes rubricas. Se fizer o 
somatório verá que aquilo que afirmamos continua a ser verdade, porque todas 
as despesas que temos com a água, não é só aquela que nós compramos ao 
sistema intermunicipal, mas sim às nossas explorações e aos custos que estas 
explorações representam e não nos podemos esquecer que o investimento 
também se reflecte e hoje já andamos a fazer a remodelação das redes, 
enquanto muitos municípios ainda não atingiram a cobertura dos 100% de 
distribuição de água, nós já estamos a fazer a remodelação de redes. É óbvio 
que todos nós faríamos mais e melhor se tivéssemos outros recursos e para o 
mesmo cenário, qualquer encenador fará várias construções. Esta tem sido a 
nossa, mas a obra não tem sido só e apenas aquela que se vê. Nós, à boa 
maneira socialista, antes de erguermos castelos no ar, olhamos para os 
alicerces e sempre que fazemos um investimento esperamos que ele seja      
devidamente estruturado e penso que a oposição por muito boa vontade que 
tenha para criticar e tem sempre críticas a fazer, ó óbvio, porque eu também 
tenho as minhas críticas em relação a muita coisa e todos nós, enquanto 
cidadãos, podemos criticar, mas tenho a certeza que a oposição está atenta a 
tudo o que se tem feito, está a tenta a que este orçamento é o orçamento que é 
possível fazer e, se conseguirem ler nas entrelinhas o que quer dizer todos 
esses juros que estão por aí abaixo, sabem perfeitamente que existe um 
orçamento devidamente estruturado e se o cenário da contratualização não 
tivesse sido feito no final do ano, mas tivesse sido quando devia ter sido, no 
início de 2008 pelo menos, com certeza o cenário era completamente diferente. 
Não é, mas a construção deste orçamento reflecte bem aquilo que nós 
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queremos para este concelho. Sabemos que temos aqui uma estratégia muito 
bem definida, sabemos e vocês também sabem, a oposição também sabe 
aquilo que está a ser feito e muito mais do que levar a taxa de Derrama a 0, é 
trabalhar no terreno em prol de uma construção de um concelho 
economicamente mais competitivo e nisso nós estamos a trabalhar. É óbvio 
que, como todas as construções estruturais, isso não se faz do pé para a mão, 
nem são jardins que tenham flores de crescimento rápido, mas eu penso que 
toda a gente está atenta e esta Assembleia e a oposição quer aqueles que aqui 
estão, quer os que não estão, sabem bem fazer uma análise critica àquilo que 
nós estamos a fazer e sabem, com toda a certeza, é óbvio que o cenário podia 
ser diferente, mas nós temos consciência e vocês também têm, que ele está 
bem estruturado”.---------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Pedro Duarte para referir: “a bancada do PSD, de facto, é 
crítica, mas é crítica com fundamento e pegando na proposta que o meu colega 
de bancada fez e antes de a voltar a repetir para ir a votação, conforme foi 
solicitado pelo colega de bancada, era pertinente trazer os números a esta 
Assembleia, para ver até que ponto, de facto, eles traduzem as palavras que 
foram ditas, no último quarto de hora, por parte do executivo. Não obstante a 
discussão que foi tida em Setembro último, a previsão para o IMI para 2009 é 
ainda maior do que aquela que tem sido até aqui, por espantoso que pareça, 
ainda mais espantoso é o aumento de previsão de receitas de IMT no momento 
de crise que é mais do que sentido no sector do imobiliário, algo também 
espantoso neste orçamento e também espantoso são as palavras referentes à 
evolução da derrama, que apresentou em 2008 um valor extraordinário face ao 
que estava previsto e que não tem nova expressão no orçamento deste ano. 
Apenas estas três rubricas que são das principais ao nível daquelas que o 
município tem direito e que esta Assembleia Municipal tem uma voz activa na 
definição da política fiscal a ela associada, vem dizer claramente que, não 
obstante a redução que o executivo defende que tem sido feita, nota-se 
claramente que haveria muito mais a fazer e, sobretudo, nas condições que 
agora se verificam no cenário macro económico não só neste concelho, mas 
sobretudo a nível nacional. Dito isto, reafirma-se por parte da bancada do PSD 
a manifestação de apresentar à votação, a alteração das taxas aprovadas de 
Derrama, da participação no IRS e do IMI, revendo aquelas que foram 
definidas na Assembleia de Setembro último”.--------------------------------------------- 
Interveio o senhor Presidente da Assembleia para dizer que a Assembleia não 
tem poder de iniciativa nessa matéria.------------------------------------------------------- 
Interveio de novo o senhor Pedro Duarte para referir que a única matéria em 
que há reserva legal, é apenas para a fixação de taxa de Derrama para 
empresas com volume de negócios inferir a 150 000 euros.--------------------------- 
Interveio novamente o senhor Presidente da Assembleia para dizer que, nos 
termos da Lei 169/99, nessa matéria os poderes que a Assembleia tem, são 
sob proposta da Câmara, ou seja, a Assembleia não tem poder de iniciativa e 
mesmo que aqui votassem uma proposta nesse sentido, ela era ilegal. ----------- 
Interveio a senhora vice-presidente para esclarecer que a repercussão da baixa 
de taxas só se irá ver no orçamento de 2010, e que estes valores são 
calculados com base nos 24 meses que antecedem a apresentação deste 
orçamento, tal como já referiu em intervenção anterior. -------------------------------- 
Interveio o senhor Pedro Duarte para dizer que a única receita que terá reflexo 
em 2010, será o IRS. O IMI e o IMT e a Derrama tê-lo-ão no próximo ano.------- 
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A senhora vice-presidente interveio para referir que foram dados os 
esclarecimentos julgados necessários, o senhor Pedro Duarte poderá durante a 
semana deslocar-se à Câmara, onde lhe serão prestados todos es 
esclarecimentos que, eventualmente pretenda, para se documentar.--------------- 
Interveio novamente o senhor António Mano Soares para se referir às verbas 
de receita, com uma rubrica no valor de 1 228 000,00 euros, que pensa terem a 
ver com a transferência de competências do Ministério da Educação para o 
município, para assumir os encargos remuneratórios com o pessoal não 
docente das escolas do município.  Esta sua intervenção, disse, tem a ver com 
o assunto inicial desta assembleia, do concurso do médico veterinário, que não 
correu da melhor maneira. Perguntou se para este pessoal haverá concurso de 
admissão para esse pessoal e, a ser assim, que estes concursos sejam feitos 
em moldes sérios e não como o do médico veterinário.--------------------------------- 
Interveio o senhor Presidente da Câmara para dizer que, quanto a esta última 
intervenção dos «concursos em moldes sérios», não quer sequer atrever-se a 
reflectir sobre ela, porque realmente, tal como o senhor Dr. Mano Soares disse 
anteriormente que «havia quem fizesse melhor...,etc» todos sabem isso, mas 
quer dizer ao senhor Dr. Mano Soares que:” a seriedade não está só no 
senhor, felizmente que está distribuída neste mundo. O senhor é um homem 
sério, eu também sou, todas as pessoas que aqui estão, são pessoas sérias. 
Portanto, quando afirma «com seriedade», há regras, há normas, e a 
transferência de pessoal também do Ministério da Educação está sujeita, em 
primeiro lugar a um concurso nacional. Qualquer funcionário, se abrir uma 
vaga, e que seja posta a concurso, está em primeiro lugar que qualquer 
funcionário que numa escola qualquer deste país, queira concorrer para a vaga 
que foi aberta, porque isso mantém-se, é um direito dos trabalhadores que 
estão, ainda neste momento, sob dependência do Ministério da Educação. E 
sobre a seriedade, gostaria que meditássemos todos sobre seriedade, porque 
o senhor pode ser um homem sério, mas garanto-lhe que não é mais sério do 
que eu, pode ser igual”.-------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor António Mano Soares para pedir desculpa ao senhor 
Presidente da Câmara, referindo que estava longe da sua intenção, ofendê-lo. 
Quando empregou a palavra sério foi apenas em termos de comparação com o 
outro concurso que haviam falado no início e que, nesse, parece-lhe não ter 
havido seriedade nenhuma e se o senhor Presidente diz que os concursos 
passam a ser a nível nacional e que o município não intervém, folga saber isso, 
porque de facto, tem havido ultimamente como é do conhecimento do senhor 
Presidente, muitas interrogações e muitas questões sobre os concursos que 
têm ocorrido no município. E continuou: “eu só queria chamar a atenção para 
isso. É o meu município. Não estou a criticar ninguém. Não quero que se diga 
que no meu município não se fazem concursos justos. Quero concursos justos, 
desculpe. Não lhe chamei menos sério, quero só concursos justos, mais nada”- 
O Senhor Presidente da Câmara interveio novamente, dizendo: “eu não quero 
dialogar, mas quero dizer ao Dr. Mano Soares que eu também. Também quero 
concursos justos. O senhor está a fazer, de facto, um juízo, que o senhor não 
tem qualquer base, neste momento, como eu não tenho, para afirmar se um 
concurso é justo ou injusto. O senhor, no fundo, está de certo modo a enlamear 
pessoas sérias, que fazem parte dos júris. Eu não tenho dúvidas sobre a 
seriedade dos júris, podem errar como qualquer pessoa erra. Não digo que 
erraram ou deixaram de errar e não me quero pronunciar sobre mais nada 
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porque, em última instância, continuo a dizer que os Tribunais não se fizeram 
num Estado Democrático para outra coisa e é muito fácil vir a qualquer lugar 
enlamear quem participa nestas coisas. É muito fácil, não custa nada, nem se 
paga nada. Certo? Agora, enlamear nunca”.----------------------------------------------- 
O senhor António Mano Soares solicitou de novo a palavra, tendo o senhor 
Presidente da Assembleia referido que é a última vez que dá autorização para 
que intervenha sobre este assunto. E disse o senhor António Mano Soares: “o 
senhor Presidente da Câmara é recorrente nesse tipo de linguagem – enlamear 
– mas quem é que está a enlamear? Eu apenas referi factos objectivos e as 
pessoas que, eventualmente, se sentiram enlameadas, apenas terão que se 
defender com factos objectivos. Tão simples como isso, mais nada. Não 
invente ofensas que eu não quero fazer, não use palavras esdrúxulas – 
enlamear – não quero enlamear ninguém, apenas apresentei factos objectivos. 
E aquele concurso que inicialmente abriu a Assembleia, de facto há lá factos 
objectivos que são indesmentíveis e é isso que eu não quero que se repita. 
Quanto a outros concursos, eventualmente, evidentemente que eu não tenho 
dados concretos objectivos, mas há rumores, há rumores por aí e rumores não 
sou eu que os lanço. Eu ouço rumores. Eu apenas estou aqui a veicular os 
rumores, não estou digamos, a espalhar rumor nenhum. Os rumores andam 
por aí, circulam”.------------------------------------------------------------------------------------             
Interveio a senhora Arminda Martins para dizer que, antes de fazer a sua 
intervenção relativamente ao orçamento gostaria, a propósito da intervenção do 
Dr. Pedro, clarificar aqui uma questão relativamente ao IMI, referindo que o Dr. 
Pedro estará numa posição privilegiada, em termos profissionais, para ter 
acesso a alguma informação que a própria também tem, por questões 
profissionais,  e que alguns membros desta Assembleia não têm. Assim, disse 
que há duas ou três questões que gostaria de clarificar: “o IMI, para mim, é um 
imposto mais justo. Na minha opinião, pela análise que faço, com base nos 
conhecimentos que tenho, a previsão que está aqui, efectivamente demonstra 
um aumento de receita, mas isto não quer dizer que vamos pagar mais. Isto se 
calhar quer dizer que somos mais contribuintes a pagar, não vamos pagar 
mais, aqueles que pagamos. Eu acho que isto deve ser clarificado, porque 
anteriormente ao código do IMI não era isso que acontecia e de 2004 para cá 
as coisas têm sido graduais. Cada vez mais, somos mais contribuintes a pagar 
e quando somos mais a pagar, logicamente que é um sistema mais justo. Por 
outro lado, a receita, provavelmente também irá aumentar, porque há 
património edificado antigo, que não tem sido avaliado e todos nós sabemos 
que no ano de 2009 já se prevê uma reavaliação de algum desse património, 
que vai também trazer receita. Nós não podemos amarrar o IMI a construções 
novas e a transacções de construções novas. Por outro lado, o IMI iniciou-se 
em 2004, o período de isenção do IMI diminuiu substancialmente em relação 
ao antigo regime que era de 10 anos e agora na maior parte dos casos é de 3 e 
6 anos, também vai começar a haver um maior número de contribuintes a 
pagar em 2009 e que não pagou até aqui, por força das isenções, portanto, 
acho que não devemos estar aqui a ensinar a fazer as contas uns aos outros, 
devemos é esclarecer e tentar entre todos, com os conhecimentos que temos, 
chegar aqui a um consenso e esclarecer as situações. Devemos falar 
concretamente o que é o IMI, explicar às pessoas e o porquê do aumento da 
receita e penso que, se calhar, da parte da senhora vice-presidente, não 
conseguiu transmitir e gerou esta confusão”.----------------------------------------------- 
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Devidamente autorizada, interveio a senhora vice-presidente para dizer: “todos 
nós temos consciência dessa realidade, que vai haver mais gente a pagar, há 
mais bens sujeitos a imposto, etc., etc., no entanto, nós temos que nos limitar a 
fazer a média, independentemente da realidade e depois da colecta real, nós 
no orçamento temos que nos limitar a fazer a média dos 24 meses”.--------------- 
Interveio o senhor José Miguel Felgueiras para referir, a propósito da questão 
levantada pelo Dr. Pedro e também discutida pela senhora vice-presidente, 
que: “são dois economistas, não duvidamos do seu brilhantismo, mas às vezes 
quando as coisas se exaltam, não nos queremos compreender uns aos outros. 
Efectivamente, compreendo o que ambos querem dizer, mas quero dar a 
minha opinião, dentro da minha sensibilidade nestas matérias, que é a 
seguinte: - efectivamente, as regras previsionais que o Pocal consagra, 
relativamente aos impostos e às taxas obriga a que a previsão da receita seja 
efectuada relativamente aos últimos 24 meses. Isto para quê? Para que as 
Câmaras não possam empolar os orçamentos. Esta regra, que nem sempre é 
cumprida pelas autarquias não pode ser violada, mas a regra não é estanque, 
não é purista a esse ponto, porque se eu deliberar uma taxa de Derrama zero 
este ano, óbviamente que eu entendo o que é que o Dr. Pedro está a dizer, 
para o ano se a média me desse um milhão, eu não posso pôr um milhão para 
o próximo ano. Enquanto técnico, não posso fazer isso e sei que as colegas 
que estão nessa área também não podem fazer, mas é possível a regra 
previsional ser modificada neste ponto, porque se eu tenho uma taxa de 1,2 e 
para o próximo ano tenho 0,5 até posso, essa regra não pode é exceder, mas 
pode é vir para metade, portanto o Dr. Pedro nisto tem razão, como tem a Drª. 
Filomena a dizer que a regra é dos 24 meses, mas não é estanque, posso pôr 
menos, o que não posso é pôr mais. Queria também, relativamente à 
interpelação que foi feita pela bancada do PSD, relativamente à alteração das 
taxas, dizer que concordo com a opinião do Dr. Rui Marqueiro porque, 
realmente, de acordo com a lei tem que ser por iniciativa da Câmara e penso 
que essa questão terá sido sanada, ou não sei se a bancada mesmo assim  
“forçará” essa votação, porque parece-me claramente ser ilegal essa tomada 
de posição que a bancada queria fazer. Se assim for, nós votaremos contra”.--- 
Interveio a senhora Arminda Martins para dizer que: “tem sido prática nesta 
Assembleia últimamente, falar-se aqui em boatos e rumores e isto já começa a 
fazer-me alguma “comichão”. E porquê? Ou as pessoas vêm para aqui e 
concretizam os boatos e os rumores, ou deixam-se de andar nesta palhaçada, 
porque ou são os concursos, ou são as pessoas, ou são os 
fornecimentos...concretizem as coisas. Não nos vamos suportar em boatos, 
porque de boatos vive o povo e nós estamos aqui e nosso papel aqui é 
fiscalizar a acção da Câmara, essencialmente, e se vimos para aqui levantar 
questões, temos que ter suporte para as levantar. Esta coisa dos boatos e dos 
rumores, já me começa a incomodar. Até aqui tenho ignorado, mas já começa 
a incomodar. Relativamente à proposta que estariam a tentar lançar sobre as 
taxas e sobre os impostos, eu penso que o executivo camarário o poderá 
efectivamente fazer nas pessoas que representam o PSD, apesar de lhe ter 
sido retirada a confiança política, segundo o que li na imprensa, porque não os 
senhores vereadores eleitos pelo PSD apresentarem à Câmara essa proposta 
e depois, se ela for aceite pela Câmara, trazerem-na à Assembleia Municipal. 
Quem melhor do que os vereadores do PSD para tratar disto? Acho que não 
vale a pena estarmos aqui a falar sobre este assunto. Relativamente à saúde 
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financeira da Câmara, acho que não faz mal a ninguém, efectivamente, ter um 
pouco de vaidade e acho muito bem que a senhora vice-presidente continue a 
ser vaidosa, porque a Câmara tem uma boa saúde financeira e deve continuar 
a apregoar isso. Relativamente ao orçamento, gostaria de deixar aqui algumas 
considerações: - mais uma vez e pelo terceiro ano consecutivo, aqui estou para 
reclamar algumas obras estruturantes e fundamentais, nomeadamente para a 
freguesia da Antes, que é aquela onde resido. O concelho da Mealhada 
felizmente possui uma situação financeira estável, o que lhe permite a cada 
ano que passa, ser cada vez mais ambicioso e isto por força da boa execução 
do executivo PS e isto não pode ser ignorado. Ora, esta ambição tem 
óbviamente repercussões às freguesias e a freguesia da Antes não escapa. 
Contrariamente às minhas expectativas, vejo a minha freguesia contemplada 
essencialmente com duas rubricas no montante global de cerca de 300.000,00 
euros e mais uns trocados e uns pózinhos aqui e além. Por isso, me sinto um 
pouco desanimada. O porquê do meu desânimo? Porque as duas rubricas que 
vejo contempladas no orçamento, de maior valor, uma é relativa a um jardim 
público e outra relativa à reabilitação da rua das Ferrugens e Largo do 
cemitério. Quanto à reabilitação da rua das Ferrugens, não duvido que ela 
venha a ser concretizada. Quanto ao Jardim Público, eu tenho algumas 
dúvidas, porque hoje mesmo eu tive o cuidado, antes de vir para esta 
Assembleia, um quarto de hora antes, contactar os proprietários dos terrenos 
do local que se tem indicado como sendo o possível local do Jardim público e 
foi-me dito que nos últimos meses não teria sido feito qualquer contacto no 
sentido, pelo menos, de aquisição dos terrenos. Eu não percebo como é que se 
faz um Jardim sem termos terreno. Penso que há aqui qualquer coisa que não 
está a funcionar muito bem, apenas vejo como obra a concretizar durante o 
ano de 2009, efectivamente, a reabilitação da Rua das Ferrugens. Por outro 
lado parece-me que, num bolo de cerca de dezoito milhões de euros, uma fatia 
sensivelmente de dois por cento para a freguesia da Antes é, no mínimo, 
incompatível com o tão apregoado desenvolvimento integrado e sustentado, 
preconizado para o concelho. Algo aqui me está a escapar, pelo que aqui deixo 
um apelo ao executivo para que tenha em conta as pequenas rubricas abertas 
com um só euro e as use em prol da melhoria da condição de vida da 
população da freguesia de Antes. E mais não apelo, deixando à sua 
consideração a resolução de algumas carências desta freguesia comparativa 
com outras de dimensão idêntica ou inferior. Na generalidade das opções do 
plano para 2009, devo registar que concordo em tudo com o cenário 
apresentado pelo senhor Presidente na sua nota introdutória. O que me parece 
é que, ao passar das ideias para as obras, se está a apostar em demasia no 
betão, quando a época que atravessamos é, em meu entender, uma época 
difícil na qual se deve fomentar a criação de emprego, mas o executivo é 
soberano e saberá o que fazer. Espero é que no futuro muito próximo, não 
tenhamos todos de vir aqui reflectir sobre investimentos, no meu entender, 
megalómanos para a dimensão do nosso concelho e cito, por exemplo, o 
edifício dos Paços do Município que é, efectivamente, uma obra necessária, 
mas que tenho muitas dúvidas sobre o valor do seu investimento. Será 
necessário um tão elevado investimento em betão? Porque não apostar um 
pouco mais no Parque Urbano da cidade, torná-lo um  pouco mais dinâmico e 
auto-sustentável? Porque não apostar um pouco mais na área do ambiente e 
na reabilitação urbana? Na área social? Apesar de algumas notas do meu 
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desagrado, pode o executivo contar com o meu apoio na aprovação e 
concretização deste orçamento. Boa sorte para este fim de mandato”.------------- 
Interveio o senhor Pedro Duarte para dizer que, por ter sido referida a sua 
intervenção anterior, cabe-lhe dizer que nenhum membro desta assembleia o 
ouviu fazer qualquer referência ou dar qualquer informação, elemento ou 
indicador a que tivesse tido acesso, por força das funções profissionais que 
exerce. Disse ainda que se a senhora engenheira Arminda, que o mencionou, 
ouviu, gostaria que o repetisse a esta assembleia e depois a si próprio em 
particular. Disse também que uma das justificações que foi dada pela senhora 
engenheira Arminda e não pela senhora vice-presidente quanto a um eventual 
aumento de IMI, apesar da redução das taxas, que foi aprovada em Setembro, 
importa dizer que, através de uma resolução do Concelho de Ministros de Julho 
deste ano, efectivada na lei 64/2008, de 5 de Dezembro, aprovou a Assembleia 
da República o alargamento do período de isenções de IMI, reportada a 2008, 
quer isso dizer que, a contrario daquilo que mencionou, haveria maior número 
de contribuintes pagadores de imposto, nomeadamente de prédios avaliados 
nos termos do IMI e cujas isenções estariam a terminar, cabe dizer que essas 
mesmas vão continuar em 2008 e, em determinados casos, em diante, 
portanto, também não são esses que vão pagar esta factura. Importa ainda 
dizer também, que este mesmo diploma alterou os intervalos de taxas cuja 
fixação era competência das assembleias e que este município alterou de 0.8 
para 0.7 dos prédios urbanos não avaliados, esses 0.7 mais não vem dar 
resposta, exactamente, a esta limitação imposta por este diploma. Portanto, 
mal ou bem, ela teria que ser reposta. Outra dúvida que os fez trazer este 
assunto, quanto à eventual alteração das taxas que foram aprovadas 
anteriormente, é que à semelhança da aprovação que foi feita em Setembro, 
em que foi feita a votação de uma proposta feita por esta bancada, à contrário 
da apresentada pelo município,  não aceite, mas também posta à votação, pelo 
que não sabe se era assim tão ilegal. É uma dúvida que continuam a ter. -------- 
Interveio o senhor Presidente da Assembleia para referir que nessa altura, teria 
todo o cabimento porque, quando a Câmara apresenta à Assembleia uma 
proposta de taxas para o IMI, derrama, a Assembleia tem o poder de não 
aceitar a proposta da Câmara e aprovar outra, mas fora duma proposta da 
Câmara, a Assembleia não pode decidir, nem pode discutir. A Assembleia não 
tem poder de iniciativa.--------------------------------------------------------------------------- 
Interveio a senhora Arminda Martins para esclarecer que não disse que o Dr. 
Pedro Duarte fez uso da alguma informação que tinha, o que quis dizer foi que 
o Dr. Pedro, por força da sua actividade profissional estará mais esclarecido e 
terá o dever e obrigação de esclarecer, quando algumas questões se levantam, 
dentro da área profissional de cada um. Quanto à resolução 64/2008, pensa 
que saiu a 4 ou 5 de Dezembro e o orçamento da câmara foi aprovado na 
reunião de 4 de Dezembro, pelo que, independentemente do cálculo aplicado 
para esta previsão, a câmara não poderia antever que iria haver uma 
Resolução do Conselho de Ministros.-------------------------------------------------------- 
O senhor Vereador Carlos Marques solicitou a necessária autorização ao 
senhor Presidente da Câmara, para poder intervir na sessão, o que lhe foi 
permitido. Assim, começou por dizer que a senhora engenheira Arminda disse 
na sua intervenção que o PSD tem vereadores eleitos pelo partido e, portanto, 
poderiam veicular a posição do partido, face a variadíssimas matérias no 
exercício do mandato autárquico e, neste caso em especial, naquilo que se 



                                                                                                    FOLHA Nº.    202       

                                                                                                                           _____________________                                                                                                                                                                                                                            

reporta ao orçamento. Não querendo fazer uma análise exaustiva ao 
orçamento, o que já teve oportunidade de fazer, também não querendo quedar-
se por confianças ou desconfianças políticas,  por não estarem aqui a discutir a 
actividade partidária, mas quer dizer que, certamente não esteve atenta, mas 
ma altura em que o orçamento e as grandes opções do plano foram analisados 
em sede da Câmara Municipal, teve oportunidade de votar contra estes 
documentos previsionais, fundamentando o seu voto numa declaração de voto 
que entendeu, bem fundamentada e bem sustentada, naquilo que pensa que 
deveria ser um orçamento e apresentando aqui um pacote de propostas que 
entendeu ferem todo o sentido nesta altura. Disse ainda que, relativamente à 
matéria que mais foi discutida nesta Assembleia, tais como discussão de 
impostos, taxas, bens essenciais como a água, a necessidade de ir mais além 
nestas rubricas, isso foi por si abordado enquanto vereador eleito pelo PSD, 
embora desconfiado político neste momento, em sede de reunião de câmara 
com propostas muito concretas e objectivas, tendo a ideia clara de que o 
executivo municipal poderia ir muito mais além nesta matéria. Recordou 
também que, em anos anteriores, o PS tem bandeiras que agita, mas o PSD 
também o fez ao longo destes anos e recorda-se que o trabalho que foi feito 
por anteriores comissões políticas e também pelos vereadores nestes últimos 
três anos eleitos pelo PSD, na Câmara Municipal, esta foi, de facto, uma 
bandeira do Partido. Lembrou ainda palavras do senhor Presidente da Câmara, 
quando dizia que, caso o PSD alguma vez fosse poder na Câmara, tudo era de 
borla. Disse não ser esse o caso, mas têm uma posição bem vincada no 
executivo camarário e neste momento as propostas e as ideias que apresentou 
no que se reporta a estes documentos previsionais, ficaram bem vincadas 
aquando da sua discussão análise na Câmara Municipal. Continuou dizendo 
que lhe apraz registar a posição, tanto da bancada do Partido Socialista como 
da bancada do PSD, relativamente a esta recomendação da Associação 
Nacional de Municípios, dizendo também que as posições do PS não são 
virgens, porque que ele próprio já tinha apresentado uma proposta 
anteriormente, interpelando a Câmara Municipal neste sentido. Terminou 
agradecendo a oportunidade dada e dizendo que o trabalho dos vereadores do 
PSD tem sido um trabalho claro, objectivo, concreto, indo de encontro àquilo 
que são as suas convicções e que, há bem pouco tempo a esta parte, a sua 
própria postura na Câmara Municipal tem sido uma postura muito 
comprometido com estas questões que, no fundo, são ou foram as bandeiras 
do PSD, porque embora tenha perdido a confiança do Partido, não perdeu os 
seus princípios e as suas convicções, que entroncam na matriz social 
democrata. Disse ainda que o seu papel agora é um papel que está bem visível 
na Câmara Municipal.-----------------------------------------------------------------------------                
Interveio a senhora Arminda Martins para dizer que, quando referiu os 
vereadores do PSD, foi no sentido de que os membros desta Assembleia, da 
bancada do PSD, se poderiam servir deles enquanto fio condutor até ao 
executivo camarário e não está desatenta, porque lê todas as actas da 
Câmara.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio ainda o senhor António Mano Soares, para referir que, ouvindo a 
intervenção da senhora engenheira Arminda quando referiu que baixaram as 
taxas que deviam baixar, verificou ter uma aliada, no sentido de podia ter sido 
feito mais.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia passou à 
votação, tendo-se verificado que a Assembleia Municipal deliberou, por 
maioria, com 20 votos a favor e 7 abstenções, aprovar o Orçamento e Opções 
do Plano para 2009.------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.--------------------  

6 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS 
PARA 2009 – APROVAÇÃO 
Não havendo qualquer intervenção sobre este assunto, o senhor Presidente da 
Assembleia colocou-o à votação, verificando-se que, por unanimidade, a 
Assembleia Municipal deliberou autorizar a Câmara Municipal a delegar 
competências nas Juntas de Freguesia, em cumprimento do que dispõe a 
alínea s) do nº. 2 do artº. 53º. Da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com a 
alteração introduzida pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, de acordo com a 
deliberação tomada pela executivo na sua reunião de 4 de Dezembro de 2008.- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos.-------------------
O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vacariça e 1º. Secretário da 
Mesa, pediu a palavra para fazer a seguinte recomendação ao executivo: “este 
ano alteraram a regra de limpeza das valetas, na transferência de 
competências e julgo que o método não é justo, se é que é possível fazer 
alguma vez algum justo. Julgo que o anterior era capaz de ser mais justo. Se 
for possível, da próxima vez, juntem todos os oito Presidentes de Junta para 
que se entendam”.--------------------------------------------------------------------------------- 
7 – MAPA DE PESSOAL - APROVAÇÃO 
O senhor Presidente da Assembleia colocou o assunto à apreciação da 
Assembleia, perguntando ao senhor Presidente da Câmara se pretendia dar 
alguma informação.-------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara começou por referir que a proposta entregue 
pela Câmara Municipal, onde foi necessário juntar o mapa de pessoal em que 
estão previstos não só os lugares do antigo quadro, como também os contratos 
a termo certo, etc., aqueles que vão ser realizados durante o ano, inclui as 
transferências do pessoal do Ministério da Educação e das AECs para a 
Câmara Municipal e, simultâneamente, está prevista a criação de dois 
Departamentos e de uma Divisão, conforme está enumerado. É este conjunto 
de funcionalidades que a Câmara Municipal apresenta à Assembleia, tal como 
foi aprovado e é isso que deixa à discussão.----------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Assembleia perguntou de seguida se alguém pretendia 
usar da palavra.------------------------------------------------------------------------------------ 
Interveio o senhor António Miguel Ferreira para referir o seguinte: “as minhas 
questões são mais ou menos concretas e dizem respeito a alguma dúvidas que 
já foram levantadas em 2005, aquando da proposta de alteração do quadro de 
pessoal e da estrutura orgânica do município. Na altura e se o senhor 
Presidente da Assembleia não se importar eu ia pegar nas palavras utilizadas e 
nas dúvidas que tinha na altura, em que o senhor Presidente lembrava a 
necessidade de se proceder a uma revisão profunda do quadro, porque havia 
algumas limitações em termos de progressão de carreira e na altura, até 
lembrou a propósito, o caso de duas funcionárias desta Câmara que tinha 
conhecimento, porque tinham feito curso de formação e que não podiam 
ascender ao lugar de chefe de secção, por não estarem lugares criados. Eu 
gostava de saber se esta situação particular vai ser colmatada com a presente 
alteração do quadro de pessoal. Também recordo que este documento que nós 
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estamos a analisar hoje, não é tão explícito como o de 2005, onde julgo que 
havia mais informação e mais correcta e, portanto, surgem-me algumas 
dúvidas. O que o senhor Presidente da Mesa na altura referiu é que havia 
legítimas expectativas e o próprio senhor Presidente da Câmara disse, na 
altura, que as legítimas expectativas dos funcionários do quadro da Câmara 
estavam asseguradas, e na altura se estas duas senhoras funcionárias tinham 
estas legítimas expectativas, se porventura foi colmatada esta situação. 
Recordo também que, na altura, uma das questões que se colocou teve a ver 
com o facto da divisão de Planeamento Urbanístico, desde que saiu a senhora 
engenheira Teresa, ficou apenas com uma chefia de divisão. A dúvida que se 
colocava na altura e não sei se ainda é premente hoje, atendendo à quantidade 
de trabalho, atendendo à responsabilidade daquela divisão se, porventura, 
nesta reestruturação, se promoveu essa alteração no sentido de criar mais uma 
chefia de divisão ou, eventualmente, com a criação do lugar de Director de 
Departamento e, na altura, era uma das dúvidas que se coloca e ainda hoje se 
coloca, tem um pouco a ver com a eficácia e com a celeridade nos processos 
de decisão que julgo que são essenciais. Depois, relativamente ao mapa aqui 
enunciado, aquilo que me parece ser uma super estrutura, que é aqui criada, 
ou que se mantém, que diz respeito ao Departamento Administrativo e Social, 
onde o ou a  Directora de Departamento irá coordenar aqui diversas áreas – a 
Divisão Administrativa e Jurídica, que julgo terá formação na área, a Divisão 
Financeira e a Divisão de Educação, Cultura, Acção Social e Desporto. Eu 
pergunto aqui se não haveria a necessidade de criar aqui outras divisões ou 
subdivisões, atendendo a que a Câmara Municipal, hoje em dia, vai ter mais 
responsabilidades em matéria de educação, vai gerir um quadro de pessoal 
muito mais elevado e se não haveria essa necessidade de reestruturação. 
Depois, aquilo que o senhor Presidente normalmente diz, quando nós referimos 
estas questões, atendendo a que 2009 é um ano de eleições e o senhor 
Presidente diz que as eleições são um bem necessário, se esta reestruturação 
não deveria ser feita posteriormente às eleições autárquicas ou se, porventura, 
há uma necessidade premente de a fazer agora, atendendo a que, de acordo 
com a nova legislação, estamos a promover uma reestruturação imensa, para a 
qual julgo que devia haver uma sessão somente para discutir esta matéria, 
para que fosse devidamente  explicitada, porque me parece que, ser colocada 
na mesma sessão de discussão de um orçamento, é um pouco forçado em 
termos de podermos avaliar toda esta documentação”.--------------------------------- 
Interveio o senhor Presidente da Câmara para chamar a atenção do Dr. 
António Miguel que a apresentação do mapa de pessoal é obrigatório por lei, 
juntamente com o orçamento e também agradecia que não começassem a 
pensar em pessoas, mas em lugares, porque é certo que todos os funcionários 
da Câmara estão aqui incluídos mais cento e muitos que vêm do Ministério da 
Educação.  Portanto, disse: “não vamos falar em pessoas, não vamos pensar 
em pessoas, vamos pensar nas questões inerentes na lugares e ao que está, 
porque posso-lhe dizer que se juntarmos o quadro de hoje, que ainda está hoje 
em vigor e que está até ao dia 31, se juntarmos todos esses lugares de 
funcionários, da base até à cúpula, se juntarmos todos os contratados a prazo 
e os que vêm do Ministério da Educação, eu posso dizer-lhe que o número 
seria muito mais elevado. Houve, em certa medida, também um reajustamento, 
porque como sabe, as pessoas vão deixar de ter as designações das 
categorias que têm actualmente. Por exemplo, falou em chefes de secção, 
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agora vão ser englobados no grupo dos coordenadores técnicos. Há algumas 
alterações que são impostas pela própria lei e, aliás, foi precisamente por isso 
que eu trouxe a Drª. Cristina, chefe de divisão administrativa e jurídica, 
precisamente para nos dar também algumas indicações e explicações sobre a 
matéria inerente ao assunto que estamos a tratar. Quanto ao que disse, não 
tenho nada que refutar o seu pensamento sobre as coisas, mas realmente é 
conveniente termos como princípio que temos que apresentar o mapa de 
pessoal juntamente com o orçamento, portanto, não pode ser numa sessão da 
assembleia municipal antes ou depois”.----------------------------------------------------- 
Interveio a senhora Filipa Varela, para referir que houve uma questão colocada 
pelo senhor Dr. António Miguel ao senhor Presidente da Câmara, que não 
percebeu se foi ou não respondida e que têm a ver com os quadros 
apresentados, onde na primeira página, a primeira categoria que aparece, de 
acordo com aquilo que percebe do quadro, a existência de uma pessoa, seja 
ela quem for, que terá como função «coordenar, orientar, dirigir, supervisionar a 
divisão administrativa e jurídica, a divisão financeira, a divisão de educação, 
cultura, acção social e desporto» ou seja, aquilo que pretendia ver esclarecido 
é se, efectivamente, é uma pessoa que parece ser uma única pessoa, não 
estando em causa quem seja, mas que parecer ter a função de coordenar três 
divisões absolutamente distintas e era isso que pretendiam perceber se é 
assim mesmo que vai acontecer ou se estão a interpretar mal o quadro 
apresentado. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Presidente da Câmara para responder que, é obvio, que se 
quisessem criar três departamentos, talvez fosse possível. A lei não impõe 
limitações, sequer. Já pôs e a Câmara da Mealhada não podia ter 
departamentos.  Disse: “é uma opinião, mas parece-me que nesta proposta se 
procura realmente enquadrar toda uma área, que nós podemos considerar que 
é uma área administrativa e social. Se formos ver, evidentemente que está um 
número imenso de pessoal, precisamente porque vêm cento e tal pessoas para 
a Câmara, mas que não estão directamente a trabalhar nos edifícios 
municipais, não são pessoas que se vão atropelar nos corredores e o 
departamentos não definem políticas, cumprem políticas, o que é um bocado 
diferente, políticas no bom sentido, não é partidárias. Cumprem políticas, não 
definem políticas”.---------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Luís Brandão para perguntar se as cento e vinte e sete 
pessoas que vêm para a Câmara e são postos de trabalho, quando for 
necessário substituir, por alguma razão, se o processo será feito internamente 
na Câmara e se a gestão das pessoas é da Câmara Municipal da Mealhada.---- 
O senhor Presidente da Câmara informou que não só. Numa primeira fase, se 
houver uma vaga de auxiliar de acção educativa numa determinada escola, 
primeiro esse lugar é colocado a nível nacional ou regional, embora não esteja 
explícito, mas contido no acordo feito entre o Ministério e os Sindicatos, por 
exemplo em termos de o lugar poder ser preenchido por alguém que venha de 
outro município vizinho para a Mealhada ou, caso não apareça ninguém, nessa 
altura é que é aberto concurso localmente, para esse lugar previsto no mapa. A 
gestão administrativa é da Câmara Municipal da Mealhada e a gestão das 
pessoas que estão nas escolas é da responsabilidade em primeiro lugar dos 
conselhos executivos das escolas, mesmo sob o ponto de vista disciplinar. Só 
passa para a Câmara a competência que era do Ministério da Educação. Há 
uma gestão partilhada entre o Ministério da Educação e a Câmara Municipal.---   
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Interveio de novo o senhor Luís Brandão para referir que, da sua parte e da 
pensando também em nome da Câmara Municipal, deviam desejar as boas 
vindas a este grupo de pessoas que vem para a gestão da Câmara Municipal, 
o que deve ser transmitido através do executivo. Referiu ainda que com este 
número de pessoas, considerando que são mais de quatrocentas, algumas 
obrigações legais poderá ser necessário terem em atenção, nomeadamente a 
necessidade de haver técnicos internos de segurança e higiene.-------------------- 
O senhor Presidente da Câmara informou que, actualmente, já existe uma 
empresa que presta esse serviço, uma vez que a lei permite que seja feito por 
uma empresa.--------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Luís Brandão referiu que o que, sendo mais de quatrocentos 
trabalhadores, a Lei obriga a que sejam serviços internos. Referiu ainda que, 
em consonância com a intervenção do senhor Júlio Penetra, quanto à questão 
dos recursos humanos, a Câmara Municipal não é uma empresa, mas é uma 
organização e, como tal, devem ser potencializados os recursos humanos 
existentes pelo que, deixa a sugestão de ser feito um maior investimento em 
técnicos nessas áreas, para rentabilizar esse capital, dando como exemplo 
que, num processo de selecção sejam aplicados testes, porque se houvesse 
técnicos internos poderiam começar a evoluir por esses caminhos, como a 
questão da formação,  para além do aspecto administrativo, se calhar, devido 
ao volume, também começar a ponderar a rentabilização para melhoria dos 
serviços, passando pela contratação de algumas pessoas para essas áreas. ---  
Interveio o senhor José Miguel Felgueiras para dizer: “fazendo aqui já um ponto 
de viragem, naquilo que tem sido as votações de hoje e aceitando o repto que 
foi feito ali da nossa bancada adversária, o PSD, haverá aqui alguns pontos 
que foram abordados, que realmente confluem com a proposta que a bancada 
do Partido Socialista irá apresentar. Efectivamente, o senhor Presidente da 
Câmara fez aqui uma pequena abordagem, simplista, do que é isto do mapa de 
pessoal e ainda bem, porque realmente isto não merece grandes comentários, 
numa primeira fase. Realmente isto do mapa pessoal aparece aqui num ponto 
e isto parece que é uma coisa muito simples, mas isto tem muito que se lhe 
diga. E tem muito que se lhe diga, relativamente a este mapa de pessoal que 
aqui nos é proposto pelo executivo municipal. A Bancada do Partido Socialista 
irá colocar à votação a aprovação deste mapa de pessoal, mas com algumas 
alterações e dividirei isto em dois pontos – uma abordagem mais técnica e 
administrativa e outra abordagem mais política. Não quero aqui discutir 
juridicamente, administrativamente, legalmente, as virtudes deste mapa de 
pessoal mas, na minha modesta opinião, este mapa de pessoal enferma de um 
problema e é o seguinte, que vou tentar explicar com linguagem simples – é 
que neste mapa de pessoal, prevê-se a criação como o senhor Presidente da 
Câmara disse, de dois Departamentos e de uma Divisão que não consta do 
Organigrama municipal, ou seja, o senhor Presidente da assembleia fez o favor 
de pedir o organigrama municipal e o organigrama municipal que neste 
momento está em vigor, não tem nenhum Departamento Administrativo e 
Social, nenhum Departamento Técnico, nem nenhuma Divisão de Educação, 
Cultura, Acção Social e Desporto, ou seja, não foi aprovada pela Assembleia 
Municipal qualquer alteração ao organigrama municipal, portanto, basicamente 
o que é que se está aqui a propor? Que nós aprovemos o mapa de pessoal 
para criação, por exemplo, de lugares de Directores e Chefes de Divisão que 
esta Assembleia Municipal ainda não aprovou, portanto, penso que isto é o 



                                                                                                    FOLHA Nº.    207       

                                                                                                                           _____________________                                                                                                                                                                                                                            

primeiro erro que estará nesta proposta. Concordo com o Dr. António Miguel, 
quando questiona relativamente ao porquê da junção do Departamento 
Administrativo e Social. Também ouvi as palavras do senhor Presidente da 
Câmara e, ainda que este vício, penso eu, que enferma esta proposta da 
questão da estrutura municipal, não faz sentido a junção de um Departamento 
Administrativo e de um Departamento Social. Isto parece-me claro, quer dizer, 
qual será o perfil que se desenhará para quem irá assumir este cargo director? 
O director é um cargo já com uma grande responsabilidade dentro de uma 
autarquia, portanto, será um perfil jurídico, economista, será sociologia, será 
psicólogo, o que é que será? Nada nos é dito sobre isto, porque o que vem 
aqui no mapa de pessoal é uma simples discriminação muito sintética do que é 
o departamento administrativo e social, mas quais são os serviços que estão 
dentro deste departamento administrativo e social? Quais são os  sectores? 
Quem é que faz o quê? Isto não está aqui claro e não está claro, porque isto 
tem que ser vertido no Regulamento da estrutura orgânica do município, por 
isso é que isso não está aqui. Por outro lado, também partilhamos do voto de 
boas vindas dos novos funcionários que serão transferidos da educação. 
Penso que a bancada do PS também vê isso com bons olhos e também 
partilhamos desse voto de boas vindas, compreendemos naturalmente a 
necessidade de incluir este novo pessoal no mapa de pessoal, isso não nos 
resta qualquer dúvida, parece-nos também que outros técnicos municipais que 
estão previstos neste novo mapa de pessoal, de novos postos de trabalho na 
área social e educativa, fazem mais do que sentido tendo em atenção as novas 
áreas de competência da autarquia, mas realmente há aqui qualquer coisa que 
não bate certo. Podia, por exemplo, dar o exemplo que já aqui foi falado, da 
Divisão de Planeamento Urbanístico – esta Divisão encontra-se vaga há três 
anos. Propõe-se aqui a alteração do mapa de pessoal, esta Divisão volta a vir 
aqui, esta sim faz parte da estrutura orgânica, mas esta Divisão está sempre 
sem Chefe de Divisão, ou seja, não há necessidade, porque se nestes últimos 
três anos não foi aberto concurso para esta chefia de divisão, é porque não há 
necessidade da existência, sequer, da própria divisão, penso eu. Esta foi a 
análise que eu entendo ser mais técnica. Haverá aqui uma questão política que 
também foi abordada pelo Dr. António Miguel  e que eu penso que é justa, que 
é a razoabilidade de apresentar, que não é apresentada nenhuma 
reestruturação fundamental dos serviços municipais, são apenas retoques, a 
criação de dois lugares de dois Departamentos e uma Divisão – Divisão de 
educação, cultura, acção social e desporto – também teria curiosidade de qual 
seria o perfil que seria adequado a uma pessoa que ia desenvolver a chefia 
desta Divisão, mas passando isso, realmente parece-nos que este não será o 
momento ideal para proceder a uma alteração de fundo a uma estrutura 
orgânica de uma Câmara, quando nos encontramos a pouco mais de meio ano 
de entrarmos em período de gestão, antes das eleições autárquicas. Portanto, 
parece-me que eticamente não será correcto estar a criar Departamentos, estar 
a criar Divisões, estar a nomear, através de concurso como é óbvio, Directores 
de Departamento e Chefes de Divisão que, passados dois meses, terão um 
Presidente da Câmara e não posso dizer, diferente, poderá ser o senhor 
Presidente, poderá ser o Presidente Carlos Cabral, poderá não ser, poderá ser 
o mesmo executivo, poderá não ser nenhum, poderá ser o PS, quero eu, 
poderá ser o PSD, portanto, não faz sentido neste momento e tenho que 
partilhar isto convosco, qualquer tipo de reestruturação profunda, porque é, 
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apesar de não concordar mesmo se fosse possível fazer esta reestruturação 
através do mapa de pessoal, não concordaria com ela, mas a seis meses de 
entrarmos em período de gestão, de maneira nenhuma. Portanto, eu passaria a 
ler a proposta que a bancada do Partido socialista tem o prazer de apresentar, 
gostaria que ouvissem com atenção e depois a Assembleia decidirá. 
PROPOSTA – APROVAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL – Considerando que a 
proposta de aprovação do Mapa de Pessoal apresentada pelo executivo 
municipal a esta Assembleia prevê criação de lugares de direcção de 
departamento e chefias de divisão que não correspondem à actual estrutura 
orgânica da Câmara Municipal; Considerando que a aprovação do mapa de 
pessoal não autoriza ou legitima qualquer alteração da estrutura orgânica 
municipal, limitando-se este mapa a conter a indicação do número de postos de 
trabalho de que o órgão ou serviço carece para o desenvolvimento das 
respectivas actividades; Considerando que não se justifica qualquer 
reestruturação profunda dos serviços municipais no final deste mandato 
autárquico, sendo por isso políticamente inaceitável qualquer tentativa de 
condicionamento de futuros executivos municipais; Considerando no entanto a 
necessidade de dar execução ao contrato de transferência de competências 
em matéria de educação com a criação dos lugares do pessoal não docente 
das escolas básicas e de educação pré-escolar e considerando ainda a 
necessidade de reforço de técnicos municipais na área sócio-educativa; 
Propõe-se, a aprovação do Mapa de Pessoal, com a excepção dos lugares de 
dirigentes previstos para os departamentos e divisões que não estejam de 
acordo com o actual organigrama municipal, a saber: - Departamento 
Administrativo e Social; Departamento Técnico; Divisão de Educação, Cultura, 
Acção Social e Desporto. Mealhada, 29 de Dezembro de 2008. P’lo Grupo 
Municipal do Partido Socialista a)José Miguel Felgueiras”.----------------------------- 
Interveio o senhor Presidente da Câmara para dizer: “realmente, estou um 
pouco surpreendido, devo dizer-lhe, com esta proposta e estou surpreendido 
quando são apontados valores éticos e o meu amigo e camarada Miguel 
Felgueiras começou por dizer que era uma alteração simplista, e foi uma 
palavra que utilizou e, no final diz que é uma alteração profunda e é pouco 
ética. Permita que lhe diga, mas temos que ser rigorosos naquilo que dizemos. 
Óbviamente que o Grupo do Partido socialista, a que tenho muita honra em 
pertencer e que preparou esta Assembleia, é para mim uma novidade esta 
Proposta. Só queria dizer isso”.----------------------------------------------------------------
O senhor José Miguel Felgueiras interveio para referir: “efectivamente, o que 
eu disse foi que o senhor Presidente da Câmara fez aqui uma análise simplista 
do que era o mapa de pessoal e que, à primeira vista seria uma alteração 
simplista. Foi isso que eu disse, mas que não seria tão simplista como isso, 
mas que era uma alteração profunda. Fica aqui a correcção. Se realmente, 
ouvida a gravação, se ficou a ideia que eu disse outra coisa, era isto que eu 
queria dizer - pareceria uma acção simplista, mas não o é. Quanto à questão 
de ter ou não conhecimento desta proposta neste momento, penso que este é 
o local ideal para debater estas questões”.-------------------------------------------------   
Interveio o senhor Presidente da Assembleia para referir que, não havendo 
mais inscrições para intervenção, irá passar á discussão das duas propostas 
que tem na mesa.---------------------------------------------------------------------------------- 
Por solicitação do grupo do PSD foi concedido pelo senhor Presidente da 
Assembleia um intervalo de cinco minutos.------------------------------------------------- 
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Recomeçados os trabalhos, o senhor Pedro Duarte solicitou o uso da palavra 
para dizer que: “a bancada do PSD analisou a proposta apresentada pela 
bancada do PS, verifica que a mesma vai ao encontro das preocupações que 
apresentou no início da discussão deste assunto e gostaria ainda de fazer 
constar que a apresentação da mesma e a eventual aprovação da mesma não 
prejudica uma eventual intenção do executivo, numa próxima assembleia, em 
rectificar as lacunas ou em suprir as lacunas que agora terão sido detectadas”.- 
Interveio o senhor Presidente da Câmara para solicitar autorização para passar 
a palavra à senhora Drª. Cristina, que começou por dizer: “eu só queria fazer 
aqui um pequeno apontamento, é assim, eu penso que as pessoas todas mais 
ou menos saberão que este mapa de pessoal foi elaborado ao abrigo de uma 
nova legislação, que hoje é sobremaneira conhecida, que é falada na 
comunicação social, que vai alterar muito o estatuto dos funcionários públicos e 
este mapa foi feito ao abrigo da chamada lei de vínculos, carreiras e 
remunerações. A nossa preocupação fundamental foi dar cumprimento a esta 
lei que é extremamente complexa, é nova, há muitas dificuldades na sua 
aplicação, porque é tudo novo e, portanto, atrevo-me a dizer que ninguém sabe 
muito sobre isto, nós sabemos alguma coisa, pensamos nós, e tentámos fazer 
o nosso melhor e o mapa de pessoal penso que demonstra um pouco esse 
empenho e essa competência que pensamos ter. Claro que, como sempre, e 
isso acontece, só quem não trabalha é que não comete, eventualmente, alguns 
lapsos, eu entendi, penso que é o senhor Dr. Felgueiras referir o facto de não 
existir na estrutura orgânica da Câmara Municipal, de não conter estes dois 
Departamentos como a Divisão - a DECASD -.estas novas divisões. Acontece 
que o artigo 4º. Da LVCR aponta claramente para uma nova metodologia de 
elaboração destes mapas. Este mapa é muito diferente dos mapas anteriores. 
Se bem se lembra, o mapa anterior acabava por ser só mesmo uma indicação 
dos lugares vagos, a extinguir e tudo o mais e este mapa não, este mapa tem a 
descrição de unidades orgânicas e das respectivas competências, portanto, 
tem as competências dos departamentos, tem as competências das divisões e 
também, permito-me discordar também do que disse o Dr. Felgueiras, porque 
parece-me que da representação gráfica do mapa decorre, com toda a clareza, 
para quem quiser analisar com boa vontade, claramente, objectivamente, quais 
são as divisões que estão dependentes dos departamentos, porque é óbvio, 
onde temos o departamento administrativo e social, imediatamente após isso, 
temos a DAJ, temos a Divisão Financeira, a DECASD e, a partir daí, é óbvio 
que estas divisões estão dependentes deste departamento. Não será preciso 
fazer um organigrama para chegarmos aqui. Eventualmente até posso admitir 
um lapso na elaboração desse organigrama. Como a minha colega sabe, que é 
jurista da Câmara Municipal e esteve muito ligada também à elaboração deste 
mapa que, aparentemente é muito simples, como diz o senhor Dr. mas deu 
muito trabalho, porque isto é uma questão que não é simples e também com 
certeza está dentro dente assunto e sabe que não é, são muitas horas de 
trabalho e perfeitamente se chega à conclusão que o departamento técnico 
tem, na sua dependência a DGU, a DPU, a DOM e a DAS, portanto, isto é 
perfeitamente claro. Parece-me que havia uma legislação, de facto, que é uma 
legislação de 1984, que é uma legislação que dificilmente se compagina já com 
a 12-A e eu tenho um entendimento, que admito que haja entendimentos 
diferentes que, ao aprovar o mapa de pessoal onde são propostas novas 
unidades orgânicas, a Assembleia Municipal aprova essas unidades orgânicas, 
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automáticamente. Se aprova o mapa de pessoal e estão lá unidades orgânicas, 
há uma certa simultaneidade que, no fundo, hoje decorre do artigo 4º. da Lei 
12-A. Além do mais, havia um artigo que, eventualmente, até nos podia deixar 
um bocadinho mais duvidosos, porque estas questões não são lineares, que 
era o artigo 7º. do Decreto-Lei 116/84, mas que neste momento está revogado 
e é complicado às vezes, sabermos esta legislação toda, porque isto são uns   
meandros um bocadinho complicados e até é difícil saber o que é que está em 
vigor e o que é que não está, mas tenho aqui à minha frente o decreto-lei nº. 
198/91, de 29 de Maio, no seu artigo 18º. alínea b) revogou expressamente o 
artigo 7º. do decreto-lei 116/84, de 6 de Abril e os respectivos anexos. Este 
decreto dizia que não se podiam criar lugares de cargos dirigentes sem estar 
criada a respectiva unidade orgânica, o que quer dizer que isso hoje não existe. 
A lei é muito antiga, tem que ser lida em consonância com uma nova realidade, 
completamente diversa da que tínhamos até aqui, eu entendo que a 
Assembleia Municipal não cometerá nenhuma ilegalidade, é só nesse aspecto 
que eu tenho que me pronunciar, enquanto jurista e chefe da divisão 
administrativa e jurídica, não cometerá nenhuma ilegalidade se aprovar o 
mapa, aprovando ao mesmo tempo, se for essa a intenção da Assembleia, 
como é óbvio, e eu sobre isso não me  pronunciarei, igualmente os dois 
departamentos e uma divisão”.---------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor José Miguel Felgueiras, dizendo: “eu estava aqui a pensar 
nas melhores palavras para poder dizer isto. A Drª. Cristina, penso eu que é 
chefe da divisão jurídica/administrativa. Eu compreendo-a, sabe porquê? 
Porque eu também já estive no seu lugar, numa assembleia municipal, noutras 
funções, em que “somos obrigados”, é o nosso dever, a responder as questões 
que nos são colocadas pelo Presidente da Câmara. Não partilho desta visão de 
que, mas isto é uma opinião pessoal, que um funcionário de uma autarquia 
deva interpelar directamente um deputado municipal. Não concordo. Há outras 
autarquias em que o método de trabalho não será assim, ou seja, os deputados 
colocam questões ao senhor Presidente, o senhor Presidente da Câmara ou o 
senhor Vice-Presidente ou o Vereador com competência delegada responde, 
se tiver alguma dúvida coloca a questão ao técnico e, através do Presidente é 
dada a resposta à Assembleia Municipal. Não estou a criticar a sua 
interpelação, eu sei que o senhor Presidente lhe pediu que desse esta 
explicação, ouvi atentamente o que disse, a sua opinião é uma opinião e, como 
disse e muito bem, começou mal mas emendou bem, que foi que só se devia 
pronunciar sobre a legalidade ou não da questão. Muito bem, disse tudo. 
Considera que não há ilegalidade nenhuma na aprovação do mapa do pessoal, 
sem que a estrutura orgânica tenha sido revista, basicamente é isto. Não 
concordo. É uma opinião técnica, não é jurídica porque eu não sou jurista, mas 
é também uma opinião política e agora, ultrapassando essa questão, posso 
voltar a dizer a mesma coisa, não é só a questão da estrutura orgânica, essa é 
uma questão como eu disse, uma questão primeira, administrativa, jurídica 
que, como disse e muito bem, haverá outros entendimentos noutras autarquias, 
noutras instituições. Há outros, isto dos juristas e dos pareceres jurídicos há 
muitos. A sua opinião foi transmitida ao senhor Presidente da Câmara e o 
senhor Presidente da Câmara, como óbviamente, eu entendo isso, não vinha 
aqui trazer uma proposta que não considerasse legal. Eu não ponho isso em 
questão, nunca pus, ao meu camarada e amigo Carlos Cabral. Atenção, nunca 
hei-de pôr isso em questão, porque eu confio que, tudo o que aqui vem tem o 
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parecer dos serviços técnicos, seja jurídico, seja económico, financeiro ou de 
arquitectura. Eu não ponho isso em causa. Agora, nós tal como Presidente da 
Câmara, podemos ou não concordar com os pareceres e a um deputado 
municipal cabe-lhe o direito de concordar ou não com as propostas que para 
aqui são remetidas. Não concordo com a proposta que aqui veio, percebi que 
neste mapa de pessoal vem a alteração á estrutura orgânica, percebi porquê, 
mas não concordo. Nem concordo que isto seja só isto, não é. E para acabar 
aqui com a discussão e desde já aproveito para dizer que não vejo 
inconveniente que seja colocada essa questão que foi colocada pelo PSD, 
apesar de eu não perceber bem o que é que quer dizer, porque eu não 
apresento aqui nenhuma lacuna, atenção, o que eu digo é que a estrutura 
orgânica não está criada e, portanto, este mapa de pessoal não deveria prever 
a criação dos lugares. Agora, podia ser feito de outra maneira, para o ano o 
senhor Presidente apresenta a renovação da estrutura orgânica e depois a 
Assembleia ir-se-á pronunciar, mas ainda há outra questão e essa também eu 
disse, que isso não é uma questão técnica, não é uma questão jurídica, é uma 
questão ética, para mim é uma questão ética, política, não se tomam decisões 
profundas no final do mandato. Isto não tem nada a ver com o quê? Isto não é 
moral, não estou a falar de seriedade, não estou a falar de justiça. Isto para 
mim é o que é ética política. Para mim, não concebo que seja apresentada uma 
proposta destas, que ainda tem que ser publicada em Diário da República, que 
eventualmente teria que voltar aqui à Assembleia Municipal. Esta é a minha 
opinião e teria que ser aberto concurso, se calhar, para os directores de 
departamento e para os chefes de divisão, ou não? Tendo que ser aberto, se 
calhar, só daqui a dois ou três meses é que teríamos chefes de divisão e 
directores de departamento, porque são fundamentais, a questão é essa. Neste 
momento, a Câmara considera que é fundamental e urgente criar dois 
departamentos e uma chefia de divisão, porque se não fosse urgente isso não 
viria aqui. E é urgente. É urgente em fim de mandato criar estes dois 
departamentos e esta chefia de divisão. Além das questões legais, que eu não 
concordo com o parecer, há esta questão ética. Não há justificação para criar 
estes departamentos e sta divisão e muito menos há essa justificação para 
criá-los, a pouco mais de seis meses tirando sessenta dias de período de 
gestão, de termos eleições. Para o ano, neste momento, estará aqui o novo  
executivo municipal. É esta a questão ética que eu entendo, mas é uma 
questão pessoal. Eu não ponho em causa a seriedade das tomadas de decisão 
nem o parecer da Drª. Cristina, que com certeza há um parecer que deu de boa 
fé. Que não fique a suspeita que eu estou a pôr em causa algum parecer de 
algum técnico municipal, por quem tenho o maior respeito e são sérios e com 
certeza a Drª. Cristina enquanto dirigente da Câmara Municipal tem 
responsabilidades acrescidas. Eu não estou a duvidar daquilo que está a dizer, 
que está a falsear ou veio aqui dar qualquer tipo de entendimento. Não, não é 
isso que estou a dizer. Estou a dizer que não concordo com a opinião dela, é 
só”.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Presidente da Câmara dizendo: “quero dizer ao meu 
camarada Miguel Felgueiras, que ouvi com atenção, discordo em absoluto 
daquilo que diz, sobretudo quando diz que estamos não sei a quantos meses 
de eleições. Mas será que se querem partidarizar cargos dirigentes?. Claro que 
não. É que realmente falar em eleições a seis meses, quer dizer, como se 
fosse inviável qualquer executivo municipal alterar posteriormente, seja eu o 
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Presidente da Câmara, seja outra pessoa qualquer, alterar posteriormente o 
organigrama da Câmara. Agora, estar-se a dizer que não se deve fazer nada 
nesta matéria, porque estamos a seis ou sete ou oito meses de eleições, quer 
dizer, eu desculpe que lhe diga, mas não utilizaria essas palavras”.----------------- 
Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia perguntou 
se se achavam habilitados a votar a proposta apresentada pelo Partido 
Socialista que, a ser aprovada, prejudica em parte a proposta da Câmara. ------- 
Feita a votação, verificou-se que a Proposta apresentada pelo Partido 
Socialista foi aprovada por maioria, com 16 votos a favor, 9 votos contra e 2 
abstenções. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos.-------------------
Interveio a senhora Arminda Martins para apresentar a seguinte declaração de 
voto: “queria dizer que saio, nomeadamente deste ponto e desta Assembleia, 
com a consciência tranquila e compreendo a votação que aqui foi feita. Quando 
sinto que há dúvidas num determinado assunto, que há opiniões divergentes, é 
porque as coisas não são claras e foi nesse sentido o meu voto”.------------------- 
Pelo senhor António Miguel Ferreira foi também apresentada a seguinte 
declaração de voto: “em nome do PSD também me queria congratular com 
esta votação que espelha, na verdade, todas as nossas preocupações aqui 
lançadas. Não quero falar em termos de ser pouco ético ou não, mas julgo que 
há questões que têm que ser analisadas de acordo com o princípio de 
oportunidade e julgamos que a forma como estava a ser apreciado este mapa 
de pessoal com as nuances já aqui levantadas pelo Partido Socialista e que 
nós também demonstrámos ter dúvidas sobre essa matéria, revelaram nesta 
votação que, por vezes, há decisões que têm que ser tomadas com o máximo 
de transparência e entendemos que, no caso concreto, e atendendo também a 
que haverá eleições autárquicas no próximo ano e este mapa de pessoal, esta 
estrutura organizativa condicionaria quem viesse a seguir, julgo que esta foi a 
decisão correcta aqui tomada”.----------------------------------------------------------------- 
Pelo senhor Júlio Penetra foi feita a seguinte declaração de voto: “face à 
dificuldade pessoal de análise consciente da bondade do suporte legal ou 
regulamentar dos documentos apresentados, tive em conta as dúvidas 
expostas pelos camaradas Miguel Felgueiras e pelo António Miguel e o facto  
de as mesmas não terem obtido, no meu entender, o esclarecimento ou 
refutação suficiente do executivo, admitindo a de até a possibilidade de 
interpretações diversas sobre a convivência dos diplomas anterior e actual. 
Votei favoravelmente a proposta apresentada pelo Partido Socialista na 
expectativa que, com ela, se melhore este procedimento adequando-o à lei, 
esperando que dessa situação não resultem prejuízos profissionais para os 
funcionários e para a eficiência dos serviços”.---------------------------------------------  
8 – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO 

MONDEGO – ELEIÇÃO DE 5 MEMBROS 
O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu a necessidade de serem 
eleitos 5 membros desta Assembleia Municipal, que farão parte da Assembleia 
Intermunicipal do Baixo Mondego. Disse ter uma Proposta na Mesa, com a 
constituição dos membros do Partido Socialista e que passou a ler: “A bancada 
do PS apresenta uma lista com o intuito de eleger os membros que irão fazer 
parte da constituição da Assembleia Intermunicipal do Baixo Mondego: 1 – 
Arminda de Oliveira Martins; 2 – António Ferreira Ribeiro; 3 – Júlio Manuel dos 
Santos Penetra; 4 – Luís Filipe Tovim; 5 – Manuel Paredes Ferreira”.-------------- 
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A seguir deu conhecimento da lista apresentada pela CDU, que passou a ler: 
“os eleitos da CDU na Assembleia Municipal de Mealhada, vêm apresentar a 
lista composta de dois elementos: 1 – José Cadete Joaquim; 2 – António José 
da Silva Breda, para a Comunidade Intermunicipal do Baixo Mondego”.----------- 
O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou não ter nenhuma lista 
apresentada pelo PSD, perguntando se abdicam de concorrer.----------------------  
Analisada a questão legal de composição da lista, a Assembleia chegou a 
acordo para a elaboração de uma única lista, não prescindindo o Partido 
Socialista de três lugares, sendo que os outros dois terão que ser eleitos por 
entendimento entre o PSD e a CDU, tendo a senhora Arminda Martins 
informado que, não havendo esse acordo o Partido Socialista avança com uma 
lista única.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
O PSD deu conhecimento de que vai também apresentar a sua própria lista, 
tendo seguidamente entregue à Mesa, a Proposta seguinte: “O PSD apresenta 
a seguinte lista à eleição dos membros da comunidade Intermunicipal do Baixo 
Mondego: 1 – António Miguel de Miranda Ferreira; 2 – Luís Miguel Brandão”.---- 
Seguidamente, pela Mesa, foram atribuídas às propostas as letras seguintes: 
Proposta do PS – A; Proposta da CDU – B; Proposta do PSD – C. ----------------- 
Efectuada a votação, verificou-se existirem 10 votos para a lista A, 2 votos para 
alista B e 7 votos para alista C e 1 voto branco. ------------------------------------------ 
Nos termos do método de Hondt, foram eleitos para a Assembleia 
Intermunicipal do Baixo Mondego, nos termos do artigo 13º. dos respectivos 
Estatutos, os seguintes membros da Assembleia Municipal: Arminda de 
Oliveira Martins, do PS; António Miguel de Miranda Ferreira, do PSD; António 
Ferreira Ribeiro, do PS; Luís Miguel Pereira Brandão, do PSD; Júlio Manuel 
dos Santos Penetra, do PS.--------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. ------------------- 

9 – RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO 
MUNICIPAL – EXECUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA ZONA DE 

PARQUEAMENTO, ZONA DE MANUTENÇÃO E 
ESCRITÓRIOS - ALJECO 

O senhor Presidente da Assembleia solicitou ao senhor Presidente da Câmara 
que explicasse este assunto, tendo o senhor Presidente passado a palavra ao 
senhor Vereador José Calhoa, que passou a referir que a empresa ALJECO, 
está instalada na freguesia da Pampilhosa, em frente à empresa dos Irmãos 
Costa, no acesso à Pampilhosa, junto ao pontão, já há alguns anos e fazem 
manutenção e alugam contentores. Necessitam de mais espaço para expandir 
a empresa e, por acordo com os proprietários, fizeram uma proposta de 
compra deste terreno. Aquando da limpeza do terreno, foram surpreendidos 
pelo Ministério do Ambiente, com a aplicação de uma coima, um processo de 
contra-ordenação e estão a tentar resolver o problema. O que acontece é que 
aquela área administrativa é espaço agrícola condicionada aos regimes de 
RAN e REN. Esta empresa alega nas suas razões, a necessidade de expansão 
e, para continuar a sua actividade no concelho, necessita de uma maior área. A 
empresa foi informada de que será difícil que a REN venha a abdicar dessa 
situação, mas foi-lhes dada a esperança de que se o problema com a Reserva 
Agrícola for resolvido, a REN poderá ser mais suave. O que a empresa 
pretende é que a Assembleia Municipal classifique como de interesse municipal 
aquele espaço, para que consiga legalizar a actividade e ter mais hipótese de 
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diálogo com a RAN. Resolvido o problema com a RAN terão a REN e o que a 
Assembleia irá aprovar será apenas um passo para tentar solucionar a 
questão. O senhor Vereador Calhoa disse ainda que a empresa lhe garantiu 
que, se não for aprovado e a Assembleia entender não aprovar esta proposta 
hoje em discussão, abandonarão o concelho. --------------------------------------------- 
Interveio o senhor Pedro Paiva, para perguntar quantos postos de trabalho tem 
a empresa e quais são as implicações de votar o alargamento para a RAN e 
REN, ou seja, que competências tem a Assembleia neste assunto e quais as 
implicações que poderá haver, ou ainda se não haveria a possibilidade de a 
empresa se deslocar para uma zona industrial, para laborar normalmente.------- 
O senhor Vereador José Calhoa informou que os postos de trabalho são 10, 
segundo pensa, mas com a ampliação que pretendem fazer irão certamente 
admitir mais gente. Quanto a implicações ou ilegalidade, não há nenhuma, 
porque quem vai desafectar, se assim o entender, é a Reserva Agrícola 
Nacional (RAN) ou a Reserva Ecológica Nacional (REN).  A Assembleia 
apenas terá que se pronunciar quanto ao interesse municipal em que a 
empresa se mantenha, porque já têm um investimento inicial e têm interesse 
em se manterem no mesmo local e ampliar as instalações. Esta empresa não 
tem a sede no concelho, mas paga cá impostos. -----------------------------------------  
Interveio de novo o senhor Pedro Paiva para referir de novo a possibilidade da 
empresa se mudar para uma zona industrial, por entender que também é 
importante criar as infraestruturas e, muitas vezes fala-se das zonas industriais 
e da criação de emprego e da questão de angariar novas empresas para o 
concelho, achando também muito importante manter as que já existem, mas 
pensa que será também importante mantê-las em condições adequadas. Disse 
ainda que se estes terrenos estão classificados como reserva agrícola ou 
reserva ecológica, algum sentido há, porque todos sabem muito bem o que são 
os projectos de interesse nacional, os chamados PIN e as aberturas que 
permitem à lei, porque está tudo muito regulamentado, depois aparecem os 
PIN e, hoje em dia, já não são projectos de interesse nacional específicos, é 
quase prática comum haver esses projectos. Colocou a questão de, neste 
caso, não irem abrir um precedente para outras situações em que se peça para   
desanexar os terrenos de reserva agrícola e reserva ecológica. Este não será 
um precedente perigoso? perguntou. Referiu também quanto à questão da 
mudança para uma zona industrial, qual será essa impossibilidade?---------------- 
O senhor Vereador José Calhoa referiu que ali não está uma actividade 
produtiva que, hoje poderá estar ali, como pode mudar-se para outro sítio. A 
opção de ir para uma zona industrial será da própria empresa, se bem que, 
como dizem, o investimento já o têm ali e é muito curioso como é que aquilo é 
RAN e REN, sabendo da existência do rio, mas a empresa em frente está em 
espaço industrial e o resto toda a gente entendeu que devia ser agrícola. A 
propósito da referência feita ao PIN, por ter todas essas aberturas, disse que a 
nível mais pequeno dirá que a empresa está para o concelho, como o PIN 
estará  para o País. ------------------------------------------------------------------------------- 
O  senhor Pedro Paiva interveio de novo para referir que o seu receio é que, de 
facto, se abram precedentes perigosos a outros níveis e as razões porque é 
considerada reserva agrícola é uma, mas não passa de uma opinião.-------------- 
Interveio a senhora Arminda Martins referindo que gostaria muito de ter 
imensos precedentes destes no concelho, que isto trouxesse emprego, porque 
se calhar conseguiriam mostrar aos senhores que definem as reservas, onde é 
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que elas efectivamente existem no terreno, não é nas cartas. Está-se aqui a 
levantara questão se o terreno está ou não bem classificado, mas é uma faixa 
de terreno que está entre duas vias – uma da rede viária municipal e outra 
ferroviária – se repararem nos terrenos entre a zona do Boa Viagem e o 
viaduto, o seu estado é de abandono. Se os senhores que classificaram 
aqueles terrenos como reservas, o quiseram fazer por existirem ali 
ecossistemas, não percebe qual é o ecossistema que ali existe, preferindo ver 
aqueles terrenos limpos e tratados com qualquer ocupação que seja, do que no 
estado em que estão. Entende que há pouca sensibilidade nas classificações 
das reservas. Neste caso em concreto, a responsabilidade desta Assembleia é 
não mais que o reconhecimento do interesse público e, a partir do momento em 
que há perspectivas de criação de postos de trabalho, por um que seja, acha 
que há interesse municipal em aprovarem esta desafectação. ----------------------- 
Interveio o senhor António Miguel Ferreira  para dizer que, por vezes, querem 
pormenorizar um pouco mais as coisas, porque na realidade encontram falhas 
de informação entre o que é requerido, no caso pela ALJECO e depois a 
informação que é prestada pela Câmara Municipal. Na informação enviada pela 
Câmara há referência ao aumento do número de trabalhadores, mas em 
momento algum viu que a ALJECO se tenha comprometido a isso. Disse ainda 
que, neste caso, estarão aqui todos a comprometer-se com a criação de 
empregos e a própria  empresa no seu requerimento não o faz. Disse ainda 
partilhar das preocupações do colega Pedro Paiva, entendendo ser muito 
importante promoverem e até apoiarem as unidades industriais, as unidades 
que pretendam não só instalar-se, mas também manter-se no concelho. No 
entanto, julga que a Câmara Municipal enquanto entidade pública deve 
também promover que as empresas se instalem nas melhores condições. 
Discorda que a localização seja a melhor para aquela empresa, porque se 
existem zonas industriais plenamente definidas, não percebe porque é que a 
Câmara não toma a iniciativa de conversações com a própria empresa 
requerente no sentido de a sensibilizar para a instalação numa das zonas 
industriais, que julga não estarem plenamente ocupadas. Deverá também 
haver essa preocupação ambiental, porque se vão colocar uma empresa que já 
lá está localizada, num local que é reserva agrícola e ecológica, quando têm 
em alternativa zonas industriais devidamente estruturadas, não vê o porquê da 
Câmara Municipal não ter essa atitude interventiva e até criar as condições 
para que essa empresa, a custos baixos como é óbvio, se possa instalar numa 
outra zona.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Interveio o senhor Vereador José Calhoa para dizer que à pergunta quantos 
aos postos de trabalho existentes, respondeu ao senhor Pedro Paiva que 
tinham dez e, certamente que com o investimento previsto seriam mais. 
Lembrou ainda os presentes que antes desta empresa estar ali instalada, já lá 
existia uma outra de madeiras. Quando foi classificada, foi classificada a nova 
existente dos Costas e os senhores instalaram-se ali. A condição que foi 
colocada foi a de se instalarem numa zona industrial, mas eles não percebem, 
assim como o senhor Vereador diz não perceber, como é que a outra empresa, 
estando mais junto ao rio, é ecológica e tem o espaço industrial, na parte de 
cima,  porque a linha quando passou e lhe cortou terreno a ecologia fugiu toda. 
Há coisas que não se entendem e não se percebem. Quanto à questão de a  
Câmara promover e incentivar, isso foi feito, mas gratuitamente não se 
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compromete com ninguém e a preços baixos também não sabe onde, porque a 
Câmara não tem terrenos, tem que os comprar e tem que os infra-estruturar.---- 
 Interveio o senhor José Rosa para referir que o terreno, ao contrário do que é 
referido, não está localizado na freguesia de Pampilhosa, mas na freguesia da 
Vacariça e é um terreno com uma área inferior a mil metros quadrados e está, 
de facto, muito melhor limpo como está, do que com o monte de silvas como 
estava. Os coelhos, pardais e ratazanas arranjarão outro habitat que não 
aquele, para se instalarem também. --------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Vitor Matos para dizer que num País onde se faz tanta coisa, 
se esteja a pôr tanto entrave numa tão pequena parcela de terreno, por uma 
questão de legalização e que pode trazer emprego. Entende que devem ajudar 
a legalizar este processo e a Assembleia não deve inviabilizar o pedido.---------- 
Interveio de novo o senhor Pedro Paiva para referir, a propósito das silvas, que 
acredita que muitos dos terrenos do concelho teriam que ser desafectados da 
RAN e da REN, porque há muitos terrenos com silvas e baldios e isso não é 
critério para os desanexar. Continuou dizendo que acha que devem ter 
preocupações com questões relacionadas com o ordenamento do território e 
pensa já haver aqui algumas preocupações a esse nível.  O que o preocupa é 
que, ao abrirem um precedente deste tipo, se possam abrir precedentes 
também noutras zonas, nomeadamente no Buçaco, no Luso, ou em 
determinadas zonas em que, a qualquer momento possa ser feito um pedido 
destes. Depois que argumentos têm? Por outro lado, é óbvio, que não é a 
Câmara que declara se é RAN ou REN, apenas cumpre aquilo que está 
estipulado legalmente e já viu aqui nesta Assembleia e ainda bem, 
preocupação com muitas legalidades, com questões de prazos que eram 
importantes e esta, a seu ver, é apenas mais uma questão de legalidade, 
considerando que não se sentiria, em consciência, à vontade para votar 
favoravelmente esta situação. Este não é um projecto de interesse nacional, 
mas é um projecto de interesse municipal . Gostava que a Câmara continuasse 
com as suas preocupações legais que tem demonstrado ao longo deste último 
mandato, pelo menos.---------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor José Felgueiras para referir que ficou preocupado com a 
intervenção do colega senhor Vitor Matos, porque vão lá pôr oliveiras, 
sobreiros, etc. e gostava de saber onde é que vão pôr os contentores. Não 
pretende inviabilizar o pedido, por isso, independentemente do sentido de voto 
da sua bancada, vai abster-se.----------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor António Mano Soares para se referir ao facto de haver 
necessidade de pôr em ordem algumas ideias que pensa estarem um pouco 
baralhadas, dizendo: “é evidente que eu também gostaria que fossem mantidos 
os postos de trabalho e que, eventualmente, fosse possível aumentá-los. Nisso 
estamos todos de acordo. Quanto à RAN e REN, dizer-se que por esse país 
fora ninguém respeita nada, constrói-se em todo o lado, isso não deve ser um 
argumento, porque as ilegitimidades que outras pessoas, eventualmente, 
cometam, não devem legitimar as nossas ilegitimidades. Lá porque as outras 
pessoas se portam mal, nós não devemos imitá-las. Isso, penso que é no 
mínimo, perigoso. Penso que o paradigma do desenvolvimento à custa do ferro 
e aço e betão a todo o custo e de toda a poluição associada, embora esta 
actividade não pareça ser muito poluente, com o argumento que favorece a 
economia, penso que isso é um paradigma que está à beira do fim. Dizer-se 
que se pode admitir, porque aquilo está cheio de silvas, não é isso que 
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devemos dizer. O que deveríamos dizer é «aquilo está cheio de silvas, vamos 
descobrir um processo de tirar de lá as silvas, mas sem pôr lá uma coisa 
industrial ou uma coisa eventualmente poluente, ou desrespeitar uma coisa que 
é REN ou RAN, porque se a REN ou RAN está mal colocada, o que se deve 
fazer é tentar reorientar as classificações de REN e RAN e não, lá porque nos 
outros sítios isso não é respeitado, não vamos também não respeitar aqui”.------ 
Continuou dizendo que, a Assembleia Municipal ao tomar uma posição, deve 
reflectir muito bem que não está só a tentar ajudar a indústria e mais dez 
postos de trabalho, que se somarão ao dez que já existem mas está sim a 
inviabilizar uma vez mais a mudança de paradigma que acho estar a caminho 
e, fatalmente, têm que abraçar isso, porque senão o mundo vai desaparecer 
dentro de poucas décadas.---------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Júlio Penetra para referir que, no seu entender há aqui um 
problema só de adjectivação, para definir dois interesses – um interesse 
público ambiental e ecológico de um lado, e um interesse público económico e 
social do outro.  Disse que vota, sem hesitação, no interesse económico e 
social do município. ------------------------------------------------------------------------------- 
Pelo senhor Presidente da Assembleia Municipal foi solicitada a votação deste 
ponto da ordem de trabalhos, verificando-se que a Assembleia Municipal 
deliberou, por maioria, com 19 votos a favor, 1 voto contra e 7 abstenções, 
reconhecer de interesse público municipal o projecto de execução/ampliação 
da zona de parqueamento de módulos pré-fabricados, zona de manutenção e 
escritórios da ALJECO – Construções Pré-Fabricadas, S.A, para efeitos de 
instrução do processo de pedido de utilização não agrícola de solos da 
Reserva Agrícola Nacional, junto da comissão Regional de Reserva Agrícola, 
em cumprimento do disposto nas alíneas q) do nº. 1 e b) do nº. 3 do artº. 53º. 
da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº. 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro.----------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.--------------------    
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, além de já ter conhecimento de uma pessoa que se encontra na sala e 
que já o solicitou.-----------------------------------------------------------------------------------
De seguida deu a palavra a um munícipe que se identificou como sendo José 
Veiga, médico veterinário, que foi candidato ao concurso municipal e disse 
pretender informar desde logo o senhor Presidente, que não vai recorrer a 
nenhum Tribunal para resolver este problema. Disse que a única questão que o 
move é o facto de não se sentir bem consigo próprio pelo facto de se ter 
apresentado com melhor pontuação curricular ao concurso e, durante o 
mesmo, aperceber-se que, premeditadamente, já se sabia quem era a pessoa 
que iria para o lugar. Daí a indignação de todas as pessoas, o assunto é grave 
e na altura tinha perguntado se o concurso era para a pessoa que já prestava 
serviço no município e disseram-lhe que não e que nem sabiam que ia 
concorrer. Dada a forma como decorreu a entrevista, disse que até se sentiu 
envergonhado, como munícipe, por perceber que ela estava preparada para 
que não se apresentasse absolutamente nada que interessasse para o cargo, 
única e simplesmente para cumprir calendário. Como tal sentiu-se lesado e daí 
a tal “lama” como o senhor Presidente referiu, foi o que sentiu a atirarem-lhe 
para cima. Disse ainda: “relativamente à carta que escrevi, quero dizer que 
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havia um interesse na continuidade da pessoa que estava e certamente do 
serviço que estava a ser prestado. Daí as falhas que eu apresento na minha 
carta, quero dizer que todas elas têm fundamento, é pena que não tenham tido 
a correcta observação por parte de quem a leu, porque os problemas existem, 
são graves para a saúde pública, porque o senhor Presidente não sabe, mas 
ainda agora saiu um novo decreto-lei que é o 207/2008, de 23 de Outubro, que 
veio revogar o decreto-lei 147/2006, entre outros, e só estou a dar o exemplo 
de um, que obriga a que os médicos veterinários vão visitar os nossos talhos, 
salas de desmanche e sucedâneos. Esta área foi completamente destacada do 
Ministério da Saúde que neste momento cada vez mais se encarrega da parte 
da restauração, portanto o delegado de saúde, e o médico veterinário neste 
momento tem poderes, embora seja veterinário municipal, não tem que 
responder ao Presidente para poder actuar e há aqui um vazio há vários anos e 
querem continuar com ele. Relativamente ao concurso que a Câmara 
apresentou, pretendiam um candidato para a direcção do canil municipal, 
fiscalizar e fazer vistorias sanitárias da responsabilidade da Câmara Municipal. 
Como sabem, este trabalho só pode ser executado pelo médico veterinário 
municipal, o que não é o caso, porque estavam a contratar um médico que, 
sendo contratado não pode assumir as funções de médico veterinário municipal 
e como tal, todas as vistorias mesmo que fossem feitas por essa pessoa, não 
eram válidas, pelo que serve de muito pouco para o concelho, porque 
legalmente não pode fazer vistorias, não pode fazer uma eutanásia no canil, 
caso o faça poderá ser muito grave se houver alguém que venha reclamar o 
seu próprio animal, terá que ser feita pelo médico veterinário municipal que não 
existe e este cargo pode existir num município em que exista um médico 
veterinário municipal, podem encontrar-se mais médicos veterinários para 
colaborar, o que não é o caso”. Referiu ainda outros assuntos relacionados 
com a sua actividade de médico veterinário com actividades que o concelho de 
Mealhada não está a aproveitar, por não ter um médico veterinário municipal, à 
semelhança do que tem acontecido em concelhos vizinhos, com os quais 
colabora, na recuperação de talhos e pequenas indústrias, para poderem 
combater com as grandes superfícies na defesa dos produtos regionais. 
Relativamente ao lugar a que concorreu, disse que, apresentando-se como 
melhor candidato, sem qualquer dúvida, porque conhece os outros candidatos 
e porque anda há muito tempo neste trabalho, entende que se é para dar 
emprego, devem ter em conta também as pessoas que são do concelho e não 
as que vêm de outros concelhos e que estão com dois ou três empregos, como 
é o caso da pessoa que foi seleccionada e, não feito grande coisa nesta 
matéria a que seria obrigado pela legislação em vigor.---------------------------------- 
Interveio o senhor Presidente da Câmara para perguntar ao exponente se o 
concurso a que concorreu era diferente do concurso a que a pessoa que foi 
admitida concorreu e se têm ou não os dois o mesmo curso, pois se diz que ele 
não pode fazer determinadas coisas que a lei obriga, o senhor Dr. Veiga sendo 
o escolhido, poderia fazê-lo? ------------------------------------------------------------------- 
O senhor Dr. Veiga respondeu que não, tendo o senhor Presidente respondido 
que era apenas isso que queria saber.-------------------------------------------------------
O senhor Presidente da Câmara perguntou ainda ao senhor Dr. Veiga se, 
quando diz que a selecção do concurso estava pré-definida, quer especificar se 
estava pré-definida por orientação superior, se era do Presidente da Câmara, 
era o Júri que já tinha tudo preparado, ou como era? ----------------------------------- 
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Após a resposta do senhor Dr. Veiga, o senhor Presidente da Câmara afirmou 
que: “o que o senhor Dr. está a afirmar é que o Júri tenha pré definida.....é que 
isso tem que ficar em acta”.--------------------------------------------------------------------- 
O senhor Dr. Veiga respondeu que pode ficar em acta o que disse. ---------------- 
O senhor Presidente da Câmara informou ainda que sobre as questões que 
foram apontadas, em matérias que não têm a ver com o concurso, irá apurar 
algumas questões. Sobre a matéria do concurso voltou a referir que o senhor 
Dr. não fez uma reclamação, porque os prazos todos estão ultrapassados, mas 
fez uma exposição e, como deve compreender, dirigiu a exposição ao Júri para 
que se pronunciasse, na parte que diz respeito ao concurso e, daí, a resposta 
enviada que foi a acta de uma reunião “extraordinária” do Júri, que lhe foi 
remetida e se sente que tem razão, nessa parte que se prende com o 
concurso, não deve parar. ---------------------------------------------------------------------  
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. --------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


