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--------------------------------------ACTA Nº. 1----------------------------------------- 
SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2009: Aos seis dias do 
mês de Fevereiro do ano dois mil e nove, reuniu pelas vinte e uma horas, 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 29 de Dezembro de 2008;------------- 
2) Informação do Presidente da Câmara, nos termos da alínea e) do nº. 1 do 
artº. 53º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei 
nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro;----------------------------------------------------------------
3) Pedido de demissão de membro da Comissão de Protecção de Crianças e 
Jovens – CPCJ e eleição de novo membro.------------------------------------------------  
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 Luís Miguel Pereira 
Brandão e Pedro Gonçalo Baía Ferreira da Costa.--------------------------------------- 
Faltou ainda sem apresentar justificação o senhor Benjamim Nogueira de 
Almeida, Presidente da Junta de Freguesia de Antes.----------------------------------- 
 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.------------------------------------------------ 
Interveio o senhor José Miguel Felgueiras para dizer que: “gostaria de trazer 
aqui um assunto antes da ordem do dia, que tem a ver com a já tão falada 
questão, acerca do mapa de pessoal que veio aqui à última reunião. Como se 
lembrarão, a proposta do PS que foi aprovada pela maioria dos membros desta 
assembleia, assentava essencialmente em três dimensões. Interessa também 
falar nisto, porque algumas das informações veiculadas pela comunicação 
social não são verdadeiras e a primeira é que o mapa foi chumbado. Não é 
verdade, o mapa foi aprovado com alterações. E a primeira objecção que eu 
tive oportunidade, na altura, de falar, tem a ver com o aspecto político. Terei 
talvez sido um bocadinho duro nas palavras e a ter falado no aspecto ético, o 
senhor Presidente da Assembleia recentemente, falou numa questão de 
oportunidade, ou seja, não concordamos que a escassos meses das eleições 
autárquicas fosse proposta uma reorganização dos serviços municipais que 
não aparentava ser uma alteração de fundo, mas apenas cirúrgica. A outra 
questão tinha a ver com aspectos técnicos, ou seja, a reorganização não nos 
parecia, do ponto de vista dos serviços municipais, nomeadamente da criação 
da disposição dos departamentos e das divisões, que fosse a melhor solução 
para os problemas que a autarquia enfrenta. Mas a questão relevante e aquela 
que importava mais e importa a esta assembleia, é a questão legal. Acerca 
dessa questão e na minha modesta opinião, na altura, tive oportunidade de 
colocar a questão desta forma: - não era para mim entendível que se pudesse 
fazer uma alteração do mapa do pessoal, sem que a mesma tivesse sido alvo 
de uma reorganização primeiro, ou seja, aprovando do mapa de pessoal não 
se poderia estar a aprovar novas divisões e departamentos. A senhora chefe 
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de divisão administrativa e jurídica, através do senhor Presidente, que lhe deu 
a palavra, teve oportunidade de dar a sua opinião a esta assembleia e que se 
não se importam, passarei a ler algumas das frases que constam desta acta e 
que reconheço que foi realmente o que ela disse, disse o seguinte:«...sabemos 
esta legislação toda (página 210), porque isto são uns meandros um bocadinho 
complicados e até difícil de saber o que está em vigor e o que não está, mas tenho aqui à 
minha frente o decreto cento e noventa e oito de noventa e um, que revogou 
expressamente o artigo sétimo do decreto-lei cento e dezasseis de oitenta e quatro e 

respectivos anexos. Este decreto dizia...» e a certo ponto diz assim: «a lei é muito 
antiga, tem que ser lida em consonância com a nova realidade, completamente diversa da 
que tínhamos até aqui, eu entendo que a assembleia não cometerá nenhuma ilegalidade, 
é só nesse aspecto que eu tenho que pronunciar enquanto jurista e chefe da divisão 

administrativa, a assembleia não cometerá nenhuma ilegalidade se aprovar o mapa..». Na 
altura discordei desta opinião. Não sendo jurista, pareceu-me claro que, se a 
assembleia aprovasse o mapa de pessoal conforme estava, estaria a ser 
cometida uma ilegalidade. E recordo aqui que foi expressamente perguntado 
ao senhor Presidente da Assembleia Municipal qual era a sua opinião e ele 
teve também oportunidade de dizer que, no seu entender, essa aprovação era 
ilegal. Desde então muitos artigos se têm escrito sobre isso, e eu gostaria de 
trazer a esta assembleia, a bem da verdade, podia trazer isto com algum 
regozijo ou alguma felicidade a dizer que tenho razão, infelizmente não é 
verdade. Trago aqui uma revista, com alguma tristeza, que vocês certamente 
conhecerão, não há neste País nenhum autarca que não a conheça, que é o 
Municipal, da ATAM, onde mensalmente vêm alguns pareceres jurídicos que 
são dados por alguns juristas dessa Associação que, não fazendo lei como é 
óbvio, têm grande valor para todos aqueles que trabalham na Administração 
Local. Esta revista é de Dezembro de 2008 e diz o seguinte a uma questão 
colocada: «..pergunta-se – o regulamento aprovado e publicado em Diário da República, 
mantém-se em vigor ou terá que ser elaborado anualmente juntamente com o mapa de 
pessoal?» Diz a revista através dos seus consultores jurídicos:«a organização dos 
serviços municipais e os mapas de pessoal traduzem-se em documentos e tratam de matérias 
diferenciadas. Se o legislador da lei doze A dois mil e oito, (que é a lei dos vínculos) apenas 
regulou a questão dos mapas de pessoal e apenas em relação a estes determinou que deveriam 
ser juntos à proposta de orçamento, só em relação a estes é obrigatória a elaboração anual. 
Aliás, quanto à organização dos serviços e como se pode verificar pelo segmento final do 
número um do artigo quarto, a obrigação de junção à proposta do orçamento não inclui a 
organização dos serviços, mas apenas eventuais alterações a introduzir nas unidades orgânicas 
flexíveis, de que resulta não ser obrigatória a sua elaboração ou alteração anual. Também o 
número três do artigo quinto regula a publicidade a dar aos mapas de pessoal, omitindo qualquer 
referência à organização dos serviços, que deverá continuar a fazer-se nos termos previstos no 
número dois do artigo décimo primeiro do decreto-lei cento e dezasseis barra oitenta e quatro.» 
Ora isto é precisamente o contrário do que a senhora chefe de divisão 
administrativa e jurídica veio aqui dizer a esta Assembleia. Isto vem-nos 
colocar uma questão que é a seguinte – ou há incompetência dos serviços ou a 
Assembleia foi enganada. Na minha modesta opinião e é pessoal, acho que 
são as duas coisas. Mas não é o Presidente da Câmara que nos veio aqui 
enganar, nem nenhum dos Vereadores, porque as pessoas estão de boa fé. 
Estou convencido que este mapa de pessoal, com a introduções que foram 
feitas, veio de dentro dos serviços. Se porventura não houve a atenção 
suficiente para verificar se realmente era legal ou não era legal, uma coisa é 
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certa, nós estamos aqui para alguma coisa. Ainda bem, tenho orgulho em dizer 
isto, que os membros da Assembleia Municipal e não são só os membros do 
PS, são os membros do PSD, os membros da CDU apesar de terem votado 
contra, estão atentos a estes assuntos, porque senão, o que é que 
aconteceria? Aconteceria o seguinte: - iríamos aprovar um mapa de pessoal e 
uma reorganização dos serviços que era manifestamente ilegal. Acho eu. E até 
prova em contrário, entendo que tomámos a atitude correcta. É evidente como 
já disse, que esta Revista vale o que vale, agora o que é certo é que ainda não 
colhi nenhuma opinião de nenhum jurista deste País, que se tivesse 
manifestado contra esta opinião que aqui está nesta Revista. Portanto, mais 
uma vez digo, o senhor Presidente da Câmara deve retirar as ilações desta 
situação e internamente tomar as medidas que julgue necessárias”.----------------
O senhor Presidente da Assembleia usou da palavra para informar a 
Assembleia que lhe foi entregue pelo Grupo do PS e do PSD a seguinte 
Proposta , que passou a ler: “O Senhor Presidente da Câmara por despacho 
nomeou o Sr. José Calhoa vereador a tempo inteiro, nesse despacho 
apontava a alteração à proposta de mapa de pessoal efectuada pela AM 
como uma das razões para tal acto. Sem comentarmos tal decisão, 
sempre diremos que a alteração introduzida na propo sta da Câmara teve 
por principal razão evitar a aprovação duma propost a que seria 
manifestamente ilegal. Não discutimos se a proposta  era ou não 
necessária, só dizemos que utilizar o diploma dos v ínculos, carreiras e 
remunerações para fundamentar uma reorganização das  unidades 
orgânicas da CMM é uma ilegalidade. Foi essa a prin cipal razão que levou 
a AM a alterar a proposta apresentada pela CMM. Est e esclarecimento 
deve ser dado aos senhores funcionários da CMM por escrito, disso 
devendo encarregar-se a Mesa da Assembleia Municipa l. Pelo PS 
a)Arminda de Oliveira Martins; Pelo PSD a)António M iguel de Miranda 
Ferreira ”.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Assembleia disse ainda que, ao tomar conhecimento 
daquele Despacho, tomou a iniciativa de reunir os representantes do três 
Partidos com assento na Assembleia Municipal, reunião que teve lugar numa 
unidade hoteleira do concelho de Mealhada, para saber o que é que achavam 
do teor do mesmo despacho. Na sequência desta questão, o PS e o PSD 
resolveram subscrever esta proposta e a CDU entendeu não o fazer. A 
proposta está assim submetida à discussão da Assembleia, se assim o 
entenderem. ----------------------------------------------------------------------------------------
O senhor Presidente da Câmara solicitou o uso da palavra para referir que, 
quanto à intervenção do senhor José Miguel Felgueiras, não irá pronunciar-se, 
no entanto, relativamente à Proposta em apreciação que, disse: “tomei 
conhecimento dela através dos órgãos de comunicação social, o texto é 
conhecido, eu queria dizer o seguinte: de facto, usando da competência legal, 
nomeei o senhor Vereador José Carlos Calhoa Morais, que estava na Câmara 
exercendo funções a meio tempo, nomeei-o para exercer funções a tempo 
inteiro. Uma das razões, passo a ler o despacho, entre outras questões digo 
que não foi aprovado pela Assembleia Municipal a criação de cargos dirigentes 
abrangendo a área da educação, o que vai implicar um esforço acrescido por 
parte da vereação. Penso que isto é verdade, de facto, a Assembleia não 
aprovou e, por isso, evidentemente que o que aqui está é verdade. Não 
percebo, sinceramente, se deveria ter transcrito, eventualmente, a deliberação 
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da Assembleia Municipal no despacho, mas sempre digo que também, quando 
recebo a comunicação oficial da aprovação do mapa de pessoal, com as 
alterações que foram introduzidas, que se diz que «a assembleia deliberou, por 
maioria, não aprovar o mapa de pessoal remetido pela Câmara Municipal e aprovado na 
sua reunião de 4 de Dezembro, nos termos em que o mesmo foi apresentado. Esta 
Assembleia deliberou, por maioria, aprovar a proposta apresentada pela bancada do 
Partido Socialista, respeitante ao mesmo mapa de pessoal, com excepção de 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 e divisão de educação, cultura, acção social e desporto». Esta é a 
comunicação e o meu despacho diz apenas, o que é verdade, que a 
Assembleia não aprovou. Realmente apraz-me registar esta sintonia, este 
entendimento, da parte da bancada do meu Partido e da bancada do PSD mas, 
realmente, queria que me dissessem se, efectivamente, este Despacho tem 
algum conteúdo que não seja verdade”.----------------------------------------------------- 
Interveio a senhora Arminda Martins para referir que: “pegando nas palavras do 
senhor Presidente, gostaria de deixar aqui um esclarecimento – conforme disse 
o senhor Presidente da assembleia, promoveu uma reunião entre as três forças 
partidárias no sentido de analisar o despacho do senhor Presidente. Essa 
reunião realizou-se no dia 21 de janeiro, nos 3 Pinheiros, em representação da 
bancada do PS estive eu, da CDU esteve o senhor Cadete e do PSD esteve o 
Dr. Miguel. A situação foi discutida entre nós, entendeu-se que se poderia 
elaborar um comunicado, eu própria fiquei encarregue de elaborar esse 
comunicado e fazer chegar ao senhor Cadete e ao Dr. Miguel para que eles o 
analisassem e corrigissem alguma coisa, se entendessem. No dia 31 de 
Janeiro, mais concretamente às dezoito horas e vinte e quatro, eu remeti um 
mail ao Dr. Miguel Ferreira e ao senhor Cadete, dando-lhe então conhecimento 
do teor do comunicado. No dia dois de Fevereiro, o senhor Cadete respondeu-
me a dizer as razões que já tinha invocado na reunião e que não iria 
subscrever o comunicado e nesse mesmo dia eu tentei entrar em contacto com 
o Dr. Miguel, não consegui e remeti-lhe novamente um mail, no sentido de me 
responder. Respondeu-me no dia 4 de Fevereiro, às onze e vinte e dois e eu 
vou dizer porque é que estou a dizer estas horas e isto tudo, dizendo que 
concordava com o teor do comunicado e que iria subscrevê-lo. Para meu 
espanto, na terça-feira, tomei conhecimento que esse comunicado tinha sido 
publicado no Jornal da Mealhada. Não fui eu que o enviei, o senhor Presidente 
referiu aí e gostei que tivesse referido isso e também gostaria de saber quem é 
que o remeteu para lá. Só três pessoas o tinham – eu, o senhor Cadete e o Dr. 
Miguel. O senhor do Jornal da Mealhada que diga quem é que lho deu”.---------- 
O senhor Presidente da Assembleia usou da palavra para dizer que: “eu não 
costumo intervir na Assembleia, mas gostaria de dizer ao senhor Presidente o 
seguinte: entendo o despacho, mas há uma questão que é fundamental, é que 
quando nós erramos devemos assumir os erros. Eu se errar e se o senhor me 
provar que errei, eu assumo o erro. V. Exª. é que fez mal no despacho, não ter 
assumido o erro e o erro era de quem? Era da Câmara Municipal que tinha 
apresentado uma proposta inaprovável, do ponto de vista legal e portanto, 
fazer circular isto pelos serviços da Câmara dizendo «a Assembleia Municipal 
chumbou isto » era conveniente que dissesse «por força de uma proposta 
ilegal que a Câmara apresentou na Assembleia ». Era assumir um erro. 
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Ficava-lhe bem. Era isso que devia ter feito. Já agora, desculpe, mas eu 
também não gosto de ficar com coisas por dizer”.---------------------------------------- 
Interveio o senhor António Miguel Ferreira para dizer: “eu não queria alongar-
me muito na discussão desta matéria, até porque julgo que quase tudo já foi 
dito sobre isto, agora uma coisa eu não posso deixar de dizer, quando uma 
Assembleia Municipal discute aqui uma proposta da Câmara Municipal e invoca 
a sua ilegalidade, eu julgo que ficava bem à Câmara Municipal no despacho 
que deu poderes ou deu funções ao senhor Vereador José Calhoa, a tempo 
inteiro, julgo que era de todo conveniente, também informar os serviços que a 
Assembleia Municipal argumentou por essa ilegalidade, essa proposta. Julgo 
que a Câmara Municipal também podia ter feito uma outra coisa, que era não 
assumir aqui uma posição de força e, porque não, alterar aquilo que se 
entendeu seria ilegal e, provavelmente, não sei se o podia trazer aqui 
novamente com essa alteração. Agora julgo que foi deselegante por parte da 
Câmara Municipal, tomar esta atitude não informando os serviços de que, e 
parece que cada vez está mais claro, que tinha apresentado uma proposta 
ilegal à Assembleia Municipal, teve aqui a assessoria do departamento jurídico 
da Câmara e mais uma vez veio vincular um parecer que não correspondia à 
legalidade e, portanto, julgo que a Câmara aqui, tentou mais uma vez proteger 
a sua posição, quando mais uma vez, repito, nós apenas, não quisemos fazer 
disto uma questão política, não quisemos criar aqui grandes ondas, a única 
coisa que aqui foi discutida foi uma ilegalidade e com base nessa ilegalidade 
essa proposta foi chumbada. Era importante que os serviços tivessem 
conhecimento disso também. É essa legalidade ou essa veracidade de 
informação, que este documento pretende mostrar, portanto, nós solicitámos 
que este documento subscrito pelo PS e pelo PSD seja distribuído aos serviços 
para melhor clarificação deste assunto”.----------------------------------------------------- 
Interveio o senhor José Cadete para dizer: “sinceramente, não vinha a contar 
nada falar sobre este assunto, mas uma vez que já todos os intervenientes na 
dita reunião nos 3 Pinheiros, falaram, vou corrigir um bocadito a engenheira 
Arminda, que me desculpe, mas posso eu ter percebido mal. Eu, nessa 
reunião, disse logo que tinha que ser coerente comigo próprio, não estive aqui 
na anterior Assembleia Municipal, mas tinha que ser coerente com aquilo que 
os meus camaradas tinham decidido e, portanto, não podia ir aprovar uma 
coisa que era completamente  o contrário daquilo que tinha sido aqui feito pela 
CDU. No entanto, na altura o Dr. Rui Marqueiro disse que se fosse elaborado 
um documento que relatasse aquilo que se passava e sem qualquer sentido de 
ofender as pessoas, o que é que eu faria. Eu disse, na altura, eu não 
concordei. Concordei mas disse: - façam o documento, enviem-mo, eu reuno 
com os meus camaradas e o que eles decidirem eu faço. Essa foi a questão e 
na verdade decidimos, nem esperámos pelo documento da engenheira 
Arminda. Reunimos, decidimos e foi a resposta que dei à engenheira Arminda. 
Também eu fiquei surpreendido, que depois de ter visto as notícias todas aí 
nos jornais, cheguei a perguntar aos meus camaradas quem é que andava a 
falsificar a minha assinatura.....eu já tinha assinado, eu já tinha não sei 
quantos, á fiz não sei o quê, mas como infelizmente os jornais daqui do nosso 
concelho gostam é de criar complicações, querem é pôr as pessoas 
indispostas umas com as outras, não me admiro nada que isso venha lá dito, 
que eu já tinha assinado o documento, mas é só para as pessoas ficarem a 
saber. Não é que isso, eu tivesse alguma vergonha e se entendesse que o 
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devia assinar, assinava, não é que isso me moleste, mas acho que isso é uma 
falta de bom senso. Para a outra vez, perguntem às pessoas, venham ter 
comigo ou com os meus camaradas, que nós dizemos se assinámos ou não. 
Nunca negámos qualquer tipo de informação aos jornais do concelho, portanto, 
podem-se dirigir a nós, que nós informamos as pessoas como deve ser”.--------- 
Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal para referir: “eu queria 
dizer, para esclarecimento que, de facto, tudo o que o meu colega José Cadete 
acaba de dizer é verdade, foi assim mesmo que tudo se passou na reunião, 
para que não fiquem dúvidas”.----------------------------------------------------------------- 
Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia submeteu 
à votação da Assembleia, a Proposta apresentada e assinada pela bancada do 
PS e PSD,  verificando-se que a mesma foi rejeitada, por maioria. ----------------- 
Seguidamente, o senhor Presidente da Assembleia deu início à Ordem do Dia.- 
1 – VOTAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 29 DE 
DEZEMBRO DE 2008. 
O senhor Presidente da Mesa colocou à votação a acta da sessão ordinária de 
29 de Dezembro de 2008, que foi aprovada, por maioria , após ter dado 
conhecimento do pedido feito pelo senhor Luís Brandão, ao que foi por ele 
referido, entre as linhas 4 e 6 da folha 182 da mesma acta e que passou a ler: “ 
...agradeço que se complete a acta da última sessão pública da Assembleia 
Municipal, ocorrida em 29/12/2008, no que respeita ao referido entre as linhas 
4e 6 da folha 182, da acta a propor a votação. Assim solicito que se complete 
(...)o representante da Associação Jovens Cristãos de Luso. E que se 
acrescente que referi que também esteve presente Nuno Canilho (pelos 
Escuteiros de Mealhada), que tinha menos de 30 anos de idade. Já agora para 
conhecimento de todos, não obstante o não ter referido no dia 29.12.2008, 
acrescento que na única reunião do Conselho consultivo de Juventude do 
Município de Mealhada, no ano de 2008, também esteve presente Luís Tovim, 
deputado da Assembleia Municipal de Mealhada, com possibilidade de voto. 
Quando fiz esta intervenção não tinha o microfone, pelo que aceito que parte 
do meu discurso não seja perceptível na gravação, no entanto, considero que é 
de todo relevante que se proceda a esta correcção”.------------------------------------ 
Também o senhor António José Breda interveio para solicitar que seja 
rectificada a acta, na parte em que fez a pergunta porque motivo a luz do 
campo da Mealhada não estava ligada e se demorava muito, não estando isso 
esclarecido na acta. Também na página 213, a propósito de uma proposta que 
o senhor António Miguel, do PSD, fez sobre a Assembleia Intermunicipal e que 
também não está escrito na acta, para que fossem dois eleitos do PS, dois 
eleitos do PSD e um da CDU, foi recusada essa proposta e não vem 
esclarecido, pelo que gostava que fosse esclarecido na acta. Disse que vai 
fazer esta correcção por escrito, para que a acta possa ser corrigida, nessa 
parte.--------------------------------------------------------------------------------------------------                                                               
O senhor Pedro Nuno Duarte, solicitou o uso da palavra para referir que não 
pretende intervir quanto à votação da acta mas, tendo em conta um dos 
assuntos que foi mencionado na última Assembleia e que originou alguma 
troca de palavras entre si e a senhora vice-presidente, quer informar a 
Assembleia que vai solicitar por escrito um conjunto de elementos sobre os 
valores referentes às cobranças dos impostos nos últimos anos, para que 
possa fundamentar aquilo que pretendeu afirmar na última sessão da 
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Interveio o senhor Teodomiro Seabra Pereira para referir que não esteve 
presente na última sessão da Assembleia e absteve-se na votação desta acta, 
como é normal, também relativamente ao ponto antes da ordem do dia que 
foi votado , não participou na discussão do mesmo nem na votação e teve 
conhecimento do documento que foi votado agora aqui, na hora, e não se 
sentiu em condições de tomar uma posição e, portanto, a sua votação foi de 
abstenção.------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Assembleia usou da palavra para dizer que está cheio 
de dúvidas quanto ao resultado da votação desse documento e explicou que 
isso se deve ao facto de ter visto as pessoas que votaram a favor, presentes 
nos dois lados da sala e entende que faltam dois votos, que são os dois votos 
da Mesa, sendo o seu próprio voto e o do senhor Manuel Paredes. Daí que, a 
votação não foi a que o senhor 1º. Secretário anunciou, mas disse: “a 
Assembleia decidiu, está decidido”.----------------------------------------------------------- 
Seguidamente, o senhor Presidente da Assembleia, leu o requerimento 
entregue pelo senhor Pedro Nuno Duarte: “Exmo. Senhor Presidente da 
Assembleia Municipal de Mealhada – Pedro Nuno Figueiredo Duarte, na 
qualidade de deputado da Assembleia Municipal de Mealhada, requer a V. 
Exª., nos termos da Lei nº. 169/99,de 18 de Setembro, com a redacção dada 
pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, ao abrigo das seguintes disposições: - 
alínea e) do artigo 46º.; - alínea c) do nº. 1 e nº. 5, ambos do artigo 53º. – 
Informação relativa à cobrança mensal  dos seguintes impostos:  
Contribuição Autárquica; Imposto Municipal sobre Imóveis; Imposto de SISA; 
Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas sobre Imóveis; Imposto de 
Derrama. A informação requerida deverá ser relativa a todos os meses dos 
anos de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008. Solicito ainda que seja indicado 
o mês em que ocorreu a preparação do Orçamento dos anos de 2005, 2006, 
2007, 2008 e 2009. O presente pedido de informação tem em vista a 
apreciação do cumprimento da regra previsional constante da alínea a) do 
ponto 3.3 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado 
pelo Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei nº. 84-A/02, de 5 de Abril. Mais solicito a V. Exª. que a informação 
requerida me seja enviada em suporte informático para o e-mail 
pnduarte@sapo.pt ou para a seguinte morada: Rua Profª. Aurora Araújo 
Almeida, nº. 24 – 4700-298 Braga. O Deputado Municipal a) Pedro Nuno 
Figueiredo Duarte. Mealhada, 6 de Fevereiro de 2009”.-------------------------------- 
O senhor Presidente da Assembleia informou que os elementos ser-lhe-ão 
depois entregues pelos serviços da Câmara Municipal.--------------------------------- 
2 – INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 
Conforme o previsto na alínea e) do n.º 1, do art.º 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, passo a informar a Assembleia Municipal, através do seu Exmo. 
Presidente, acerca da Actividade Municipal, após a Sessão Ordinária de 29 de 
Dezembro de 2008: ------------------------------------------------------------------------------- 

OBRAS EM FASE DE CONCURSO  
- Requalificação do largo de São Martinho em Arinhos;--------------------------------- 
- Revitalização da Zona Central de Cavaleiros;-------------------------------------------- 

OBRAS EM FASE DE ADJUDICAÇÃO/CONSIGNAÇÃO  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBRAS EM CURSO  
- Beneficiação da Estrada Adões/Quinta Branca/Grada;--------------------------------  
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- 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.---------------- 
- Requalificação do Campo de Treinos da Mealhada – Piso Sintético;--------------     
- 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, 26 de Janeiro de 2009. -------------------------------------------------------- 
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.----------------------------  
O senhor Presidente da Assembleia perguntou se alguém pretendia intervir 
sobre este assunto, não tendo havido quaisquer intervenções.----------------------- 
3 – PEDIDO DE DEMISSÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO 
DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS – CPCJ E 
ELEIÇÃO DE NOVO MEMBRO 
O senhor Presidente da Assembleia referiu que a senhora D. Maria de Lurdes 
de Jesus Bastos apresentou um pedido de demissão, por carta, havendo 
necessidade de ser votada a eleição de novo membro para a CPCJ. Assim, 
solicita que sejam apresentadas propostas.------------------------------------------------ 
A senhora Ana Filipa Varela solicitou a palavra para fazer o seguinte 
comentário: “antes da apresentação de nomes, porque este foi um lugar votado 
em Assembleia, no início do mandato desta Assembleia, tendo sido nomeadas 
duas pessoas, sendo uma o senhor prof. Teodomiro e a outra a senhora D. 
Lurdes Bastos, acabo por ter conhecimento, o que não deixa de ser caricato 
em fim de mandato, que se venha pedir substituição de uma pessoa que 
raramente ou mesmo nunca esteve presente, ao fim de quatro anos, portanto, 
a Comissão de Protecção de Menores é uma situação suficientemente 
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importante para pensarmos moralmente e não políticamente e nomearmos 
alguém que, realmente, esteja disposto a participar e não nos limitemos a uma 
mera atribuição de lugares políticos”.---------------------------------------------------------  
Interveio o senhor Vitor Gomes para referir que a Protecção de Crianças é uma 
instituição que tem trabalhado na Mealhada e bem, não são lugares políticos, 
as pessoas que foram nomeadas por esta Assembleia para fazerem parte da 
Comissão, por motivos pessoais algumas não puderam estar presentes, mas 
outras estiveram sempre presentes. Não foram só duas pessoas eleitas por 
esta Assembleia, mas três pessoas e uma esteve sempre presente em todas 
as reuniões.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Pelo grupo do Partido Socialista foi apresentada a seguinte proposta: “A 
Bancada do Partido Socialista reunida em sessão ordinária da Assembleia 
Municipal em 06.02.2009, vem propor a Srª. Engª. Arminda Martins para 
substituir na C.P.C.J. a D. Maria de Lurdes de Jesus Cardoso Bastos, demitida 
a seu pedido”.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Pelo grupo do PSD, foi apresentada a seguinte proposta: Os Deputados do 
PSD na Assembleia Municipal propõem Ana Filipa Varela Soares Pereira para 
integrar a CPCJ”.----------------------------------------------------------------------------------- 
Submetidas á votação, verificou-se que a Proposta A, do Partido Socialista, 
obteve 15 (quinze) votos favoráveis, a Proposta B, do PSD, obteve 8 (oito) 
votos favoráveis, havendo ainda 2 (dois) votos em branco e 1 (um) voto nulo.---  
Assim, por maioria, a Assembleia deliberou nomear a senhora Arminda de 
Oliveira Martins, do Grupo do Partido Socialista, para fazer parte da Comissão 
de Protecção de Crianças e Jovens.---------------------------------------------------------- 
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.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Solicitou o uso da palavra o senhor José Veiga, médico veterinário, que foi 
candidato ao concurso municipal e disse pretender falar novamente sobre o 
mesmo concurso, em relação ao facto do senhor Presidente da Câmara ter 
remetido para o Júri do concurso, a exposição que entregou, no sentido do júri 
se pronunciar sobre todos os factos que apresentou e até ao momento não 
houve nenhuma contestação àquilo que disse.  Referiu ainda que, em relação à 
parte jurídica, de ter dito que o concurso está ferido de ilegalidade, o senhor 
Presidente remeteu para o gabinete jurídico que fez uma apreciação errada, no 
seu entender e das pessoas com quem se reuniu esta semana, nomeadamente 
o senhor Director Regional de Veterinária que, em relação a todas as 
inspecções veterinárias, não há nenhuma em que o veterinário contratado 
possa efectuar, portanto, continuam com a saúde pública no concelho posta 
em causa. Em relação à direcção do canil municipal, foi feito um pedido 
extraordinário pelo gabinete jurídico, para: “ tentar salvar a honra do convento” 
disse.  Referiu ainda que o senhor Director Regional ficou surpreendido pelo 
facto de ter sido referido numa carta, um parecer telefónico, portanto, em 
relação a isso podem concluir que o concurso está ferido de ilegalidade. 
Continuou dizendo que a sua preocupação, nas diversas reuniões que teve, em 
relação ao concelho e que aí, sim, será da responsabilidade do senhor 
Presidente, o facto da compatibilidade, porque o que lhe foi dito é que isso vai 
passar em breve para a responsabilidade da Direcção Geral de Veterinária, a 
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incompatibilidade das pessoas que vão executar os cargos. Neste momento 
quer perguntar também ao senhor Presidente se a pessoa se acha compatível, 
caso o pudesse fazer, ir de manhã fazer uma vistoria a um estabelecimento e à 
tarde ir-lhe vender leitões. Disse pretender saber o que é que o senhor 
Presidente está a pensar fazer em relação a esta incompatibilidade.--------------- 
Interveio o senhor Presidente da Câmara para solicitar ao senhor Dr. António 
Veiga que faça o obséquio de concretizar essa questão da incompatibilidade, 
perguntando-lhe a quem é que se está a referir exactamente.------------------------ 
O senhor Dr. Veiga respondeu que se refere ao veterinário contratado pelo 
município.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 médico veterinário que foi 
seleccionado e está a exercer funções, num período do dia faz a vistoria e 
noutro faz a venda”.------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Dr. Veiga respondeu que durante as dez horas em que o médico 
veterinário está ao serviço da Câmara Municipal vai fazer as vistorias, 
hipoteticamente, uma vez que não as vai fazer, porque não pode, uma vez que 
só pode actuar no âmbito do RGEU, mas caso as pudesse fazer e não sabe se 
o médico veterinário já está contratado ou não, mas caso esteja, gostava de 
saber o que é que o senhor Presidente está a pensar fazer em relação a esta 
matéria. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara respondeu que, se as coisas forem 
rigorosamente como o senhor Dr. Veiga diz, na mesma pessoa, óbviamente 
que há incompatibilidade, como há com um engenheiro civil, por exemplo, que 
seja técnico desta ou doutra Câmara e que intervenha em processos em que é 
autor ou parte interessada, logicamente que há incompatibilidade. Disse ainda 
que esta questão da incompatibilidade se coloca quanto a qualquer funcionário 
do Estado ou das autarquias. O senhor Presidente continuou, informando o 
senhor Dr. José Veiga que há inspecções sanitárias feitas no concelho da 
Mealhada, sem ser por médico veterinário municipal.----------------------------------- 
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. ---------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


