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--------------------------------------ACTA Nº. 2----------------------------------------- 
SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2009: Aos trinta dias do mês de 
Abril 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 1º. Secretário, Senhor 
José Alves Rosa, que presidiu à Sessão, no impedimento do Presidente da 
Mesa Senhor Dr. Rui Manuel Leal Marqueiro, que apresentou justificação da 
falta por motivos profissionais, pelo 2º. Secretário Senhor Manuel Paredes 
Ferreira e pelo membro da CDU senhor António José da Silva Breda, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos: ----------------------------------------------------------------- 
1) Votação da acta da Sessão Ordinária de 06 de Fevereiro de 2009;-------------- 
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)Inventário de todos os Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais e 
Documentos de Prestação de Contas do Exercício de 2008 – Aprovação;-------- 
 4)Aplicação do Resultado Líquido do Exercício Apurado em 2008 – Aprovação; 
5)Certificação Legal das Contas de 2008 – Parecer do Auditor Externo;---------- 
6)Revisão Orçamental nº. 1 – Aprovação;-------------------------------------------------- 
7)Delegação de Competências nas Freguesias – Reforço para 2009 – 
Aprovação;------------------------------------------------------------------------------------------ 
8)Regulamento de Acesso à Actividade do Transporte Público de Aluguer em 
Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros – Transportes em Táxi – 
Alteração – Aprovação;-------------------------------------------------------------------------- 
9)Pedido de Reconhecimento de Interesse Público Municipal – Projecto de 
Regularização de Remodelação do Lar de Idosos, Centro de Dia, Serviço de 
Apoio Domiciliário e ATL de Antes;----------------------------------------------------------- 
10)Declaração de Interesse Público Municipal – Construção Lar de Idosos, 
Complementar ao Centro de Dia Existente do Jardim de Infância Drª. Odete 
Isabel de Barcouço;------------------------------------------------------------------------------- 
11)Reconhecimento de Interesse Público Municipal – Alcides Branco e Cª. 
Ldª.- Lameira de Sta. Eufêmea;--------------------------------------------------------------- 
12)Desafectação do Domínio Público com a Área de 1179,71 m2 – Fucoli-
Somepal, Fundição Ferro, SA – Pampilhosa.---------------------------------------------- 
 O senhor Presidente em exercício procedeu à chamada dos membros da 
Assembleia Municipal, verificando-se que faltou com justificação o senhor José 
Miguel da Rosa Felgueiras.--------------------------------------------------------------------- 
 PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
O senhor Presidente em exercício deu por iniciada a sessão, começando por 
apresentar e ler a seguinte Proposta dos membros do Partido Socialista, com 
assento nesta Assembleia Municipal: “PROPOSTA – pelo facto de hoje ser a 
1ª. Sessão desta Assembleia, após a morte do Dr. Manuel Joaquim de Melo 
Pires Tavares Santos, ilustre mealhadense, por opção, proponho um voto de 
pesar e um minuto de silêncio em sua memória. Pela mesma razão um voto de 
pesar ao deputado desta Assembleia Dr. Pedro Duarte, pela morte da sua avó 
Sra. Benedita Alves Marques. Pela mesma razão, um voto de pesar ao 
deputado desta Assembleia Dr. Pedro Paiva, pela morte da sua avó Sra. Glória 
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de Oliveira Mendes. P’los membros da Assembleia Municipal do Partido 
Socialista. a) José Rosa”.------------------------------------------------------------------------ 
Esta Proposta foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------------- 
Seguidamente, o senhor Presidente em exercício, informou a Assembleia que 
estavam abertas as inscrições para quem pretendesse usar da palavra neste 
Período Antes da Ordem do Dia.-------------------------------------------------------------- 
A senhora Arminda Martins solicitou o uso da palavra para dizer que gostaria 
de colocar duas ou três questões sobre uma matéria que não está aqui 
retratada nos documentos da sessão de hoje e que pretendia ver esclarecidas. 
Estas questões têm a ver com a entrada em vigor, em Janeiro de 2009, de 
algumas alterações ao Código do CIMI. Este Código prevê a obrigatoriedade 
da Câmara certificar os prédios em estado de ruína e fala também na 
possibilidade que já existe na Lei, da obrigatoriedade da Câmara emitir 
anualmente a listagem dos prédios em ruína, aos serviços de finanças, para 
que o processo das avaliações possa decorrer normalmente. Assim, gostaria 
de saber se está a ser feita alguma diligência neste sentido e também se esta 
certificação dos prédios em estado de ruína vai ser meramente solicitada pelo 
contribuinte ou se estão a prever a criação de algum mecanismo para a sua 
regularização. Outra questão tem a ver com os lotes de terreno para 
construção, que também têm que ser avaliados com base em documentação, 
nomeadamente, informações prévias ou capacidades construtivas facultadas 
pela Câmara Municipal. O que acontece é que o Plano Director Municipal não 
tem índices de construção, como é do conhecimento de todos, tem manchas e 
profundidades de construção, pelo que queria saber se vão cingir-se 
unicamente a isso, se vão definir uma profundidade máxima em metros, ou se 
a Câmara vai tomar a iniciativa de fazer como algumas outras Câmaras fazem 
que, ao fazerem a certificação registam lá estritamente, quais os valores a 
considerar para efeitos de avaliação de IMI.------------------------------------------------ 
Interveio o senhor Luís Brandão, para dizer que tem alguns assuntos para 
abordar e outros em que gostaria de ser esclarecido. Começou por referir que 
gostaria de dar conhecimento e fazer o ponto da situação quanto à Assembleia 
Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Baixo Mondego, para a qual 
foi eleito com mais quatro membros desta Assembleia, sendo que na última 
reunião que decorreu em Abril, foi apresentada uma Moção pelos membros do 
PS com assento naquele órgão e aprovada por maioria, contra a 
deslocalização da Direcção Regional de Economia do Centro, de Coimbra para 
Aveiro. Informou ainda que tiveram conhecimento nessa Assembleia que para 
a Zona Industrial da Pedrulha, que está orçamentado em 3,7  milhões de euros, 
o QREN através do FEDER irá apoiar em 1,3 milhões de euros e para o 
Parque da Cidade - Viveiros – orçamentado em cerca de 3 milhões de euros, o 
QREN através do FEDER irá apoiar em um terço. Deu conhecimento ainda que 
o Presidente do Conselho Executivo desta Comunidade irá, na próxima sessão, 
apresentar um dos documentos mais importantes, que é o projecto de 
desenvolvimento integrado dos dez municípios integrantes, sendo esta a mais 
valia desta organização, que é o trabalho articulado destes dez municípios. A 
seguir dirigindo-se ao executivo, referiu uma questão que foi abordada numa 
anterior reunião havida na Câmara Municipal, no sentido de a Câmara intervir 
junto da Administração da CP, para evitar o abandono e degradação da 
estação dos caminhos de ferro do Luso, que é uma das mais belas do País. 
Nesse contacto, tentar-se-ia ver da hipótese de ser cedido pela CP o espaço 
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ao lado da estação, que actualmente está ao abandono, com vista à criação 
neste espaço, de algo para revitalizar uma zona esquecida do Luso. Gostaria 
de saber se esse contacto foi realizado e se há alguns resultados, passados 
que são dois anos após este assunto ter sido falado, sem que tenham tido 
qualquer conhecimento sobre o mesmo. Referiu ainda, a propósito das 
Pousadas de Juventude, que gostaria de relembrar o senhor Presidente da 
Câmara e partilhar com os restantes colegas que, no fim da sessão do dia 27 
de Abril de 2007, o senhor Presidente o tinha informado que, uma vez que 
tinha um bom relacionamento com o senhor Presidente da Câmara da Lousã, o 
iria contactar para saber com é que ele tinha conseguido que naquela Vila 
fosse construída uma Pousada de Juventude, com o apoio de 75% de verbas 
do Estado, pelo que gostava de saber se há algum desenvolvimento quanto a 
este assunto, passados dois anos, uma vez que o município da Mealhada tinha 
muito a ganhar com um equipamento destes. Por fim referiu o assunto que tem 
a ver com o Conselho Municipal de Juventude e as políticas a desenvolver 
nesta valência, para que entre em vigor dentro do prazo estabelecido por lei.---- 
Interveio o senhor Vitor Matos, como eleito nesta Assembleia Municipal para 
integrar a Assembleia Distrital de Aveiro, para dar conhecimento de que 
apenas uma única vez houve quorum para a realização da reunião daquela 
Assembleia Distrital, dando ainda conhecimento de alguns valores que 
integram o Relatório e Contas daquele órgão.--------------------------------------------- 
Interveio o senhor António Mano soares para dizer que pretende começar a 
sua intervenção lavrando um protesto formal acerca da qualidade da 
aparelhagem sonora desta Assembleia Municipal, pois como ficou patente no 
início da sessão, houve vários ruídos esquisitos, incomodativos, a aparelhagem 
vai abaixo muito frequentemente, inclusivamente quando há problemas nas 
actas, tem-se utilizado esse facto como justificação para que as actas, muitas 
vezes estejam, em certos pontos, pouco legíveis. Disse ainda a propósito que: 
”já que estamos a falar em actas eu reparei que, por exemplo, comparando as 
actas da Assembleia Municipal com as actas das sessões da Câmara 
Municipal, é a diferença como a noite do dia. Provavelmente deve-se ao 
problema da aparelhagem, porque nas actas das sessões da Câmara 
Municipal, não há incongruências, não há erros, o texto está perfeitamente 
contínuo, seguido, não há lapsos, pelo menos que eu tenha detectado, 
enquanto que nas actas da Assembleia Municipal continuo a detectar falhas 
sobre falhas, que não serão com certeza da responsabilidade nem da intenção 
de quem as elabora porque, repito, não é fácil elaborar actas, mas 
provavelmente da falta de outra melhor justificação, será o problema da 
aparelhagem. Em relação a outro assunto que queria focar, é que eu queria 
aproveitar esta primeira Assembleia Municipal, depois de importantes 
acontecimentos políticos do nosso concelho, para felicitar o Partido Socialista 
pela aparente reconciliação das diferentes famílias ou facções que estavam 
aparentemente desavindas. Foram factos que fui seguindo pela comunicação 
social, com uma certa distância, óbviamente que não tenho conhecimento de 
pormenores, mas o que queria afirmar é que é sempre bonito assistir à 
reconciliação de uma família, seja família política, seja a família mesmo, e já 
agora aproveito e espero que, do lado do PSD aconteça o mesmo, se é que já 
não aconteceu. Estou na bancada do PSD, mas como sou independente, não 
tenho conhecimento de todos os pormenores que se passam no interior do 
Partido. Queria passar seguidamente aos Viveiros Florestais e queria felicitar o 
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executivo, porque efectivamente eu passo lá com alguma frequência, tenho 
assistido à evolução das obras e, de facto, os viveiros florestais estão a ficar 
apresentáveis, bonitos, funcionais. Eu penso que, de facto, foi uma lança em 
África deste executivo, que lhe vai valer sem dúvida muitos votos. Mas talvez 
conseguissem alguns votos mais, se eventualmente ainda fosse possível 
remediar algumas incongruências que eu vejo por lá, coisas que estão menos 
bem, que são o seguinte: - começo por me penitenciar porque já em tempos 
me referi à distância que havia entre a estrada do Luso e aquela berma que 
está paralela à estrada do Luso, enfim, provavelmente nessa altura precipitei-
me, reconheço o meu erro, porque agora que aquilo já está mais adiantado 
reconhece-se que, de facto, há lá alguma distância de segurança e não está 
mal de todo. Mas, quando circulo na nacional 1 vejo três saídas directas 
daquele parque excelente para a nacional 1 e cada vez que olho para aquilo 
arrepio-me, porque imagino uma criança, de bicicleta, que vem por ali fora, não 
há obstáculo nenhum e mete-se debaixo dum carro. E não digo mais nada. Se 
quiserem ganhar mais alguns votos, penso que ainda estão a tempo de rever 
essa situação – é que são três saídas, duas estradas e uma escada. A escada, 
a pessoa está no último degrau, quando salta para a estrada está em cima do 
alcatrão e pode ser atropelado. Outra questão que me foi sugerida por uma 
notícia recente de um dos jornais do concelho, é a questão do concurso do 
veterinário municipal, que eu queria ainda referir-me a alguns aspectos desse 
concurso. Tal como da outra vez declaro que não tenho absolutamente 
nenhum interesse nesta questão, não conheço nenhum dos veterinários. Li no 
Jornal da Mealhada uma conferência de imprensa do senhor vereador Carlos 
Marques, que se referiu a essa questão e, de facto, acho que há alguma 
pertinência em ter abordado essa questão, que penso não estar 
completamente resolvida. O vereador Carlos Marques afirmava a determinado 
ponto da sua conferência que, acerca do Júri, a sua composição não integrou 
quaisquer elementos com formação na área da referência, para uma avaliação 
da competência técnica e científica dos concorrentes. Com isto, ao referir-me 
ao Júri, quero também fazer uma ressalva, não tenho absolutamente nada 
contra o engenheiro António Jorge Franco, que foi se bem me lembro, o 
Presidente do Júri, foi nomeado e cumpriu a sua função e fez o melhor que 
pode e soube, portanto, não é nenhuma crítica mas se bem me recordo quando 
isto foi discutido pela primeira vez nesta Assembleia, eu pus concretamente 
algumas questões em relação a uma tentativa de justificação dos resultados do 
Júri que estavam absolutamente incompletos e que até hoje ainda não vi 
rebatidas essas minhas críticas ou esses meus reparos. Já não me quero 
referir ao facto de um dos veterinários ter negócios como é referido, se é legal 
ou ilegal, se compromete, se não compromete, mas não é agradável para nós 
autarcas do concelho da Mealhada, portanto, deve ser revisto isso, como 
também não gostei de saber que o canil municipal não está licenciado pela 
Direcção Geral de Veterinária e que, apesar disso, lá se realizam eutanásias, 
mas não há qualquer registo de eutanásia, não há registo de quarentenas, não 
há registos das normas utilizadas, não há nada. Não sei se há algum País no 
mundo onde isto aconteça e, no fim, deparo-me com uma afirmação do senhor 
Presidente da Câmara que eu achei absolutamente inacreditável. O senhor 
Presidente da Câmara diz que muitas vezes os jornais não são fiáveis, 
provavelmente o jornal não traduziu exactamente as suas palavras, mas o que 
está aqui transcrito é que terá dito o senhor Presidente da Câmara, 
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questionado pelo jornalista:«não tenho tempo para perder com cães, só com 
pessoas». Ó senhor Presidente da Câmara, eu conheço-o desde a nossa 
juventude e nunca esperaria uma coisa dessas de si. Se o senhor disse, de 
facto, isto, foi uma surpresa completa, porque efectivamente, pessoas são 
pessoas, de acordo, mas os cães também merecem alguma atenção, pelo 
menos. Num mundo em que, por exemplo, para testar cosméticos, há 
organizações que se opõem a que os cosméticos sejam experimentados em 
animais, num mundo em que há organizações de protecção dos animais, que 
se opõem a que se exerça violência sobre os animais, no mundo em que o cão, 
é um velho ditado, «o cão é o melhor amigo do homem», e eu sei que há 
muitos cães que são, de facto, grandes amigos do homem, ainda por cima 
antes de fazer a afirmação que vou fazer e uma vez que julgo conhecer bem a 
maneira de pensar do senhor Presidente da Câmara, e o que eu vou dizer a 
seguir não é dirigido a si, é uma afirmação genérica, eu penso que há muitos 
cães que são melhores do que muitos homens. Eu estou a pensar, 
nomeadamente, que há indivíduos que são psicopatas, que matam a sangue 
frio, sem qualquer rebate de consciência, eu estou-me a referir a esse tipo de 
homens, que os há, enquanto que não vi matar nenhum cão pelo gosto de 
matar, ou se há, serão excepções muito pontuais. Tudo isto para dizer que, de 
facto, senti-me escandalizado com esta afirmação do Presidente da Câmara do 
meu concelho. Em relação a uma questão que foi discutida, penso que há duas 
assembleias municipais atrás, no que se refere aquela extensão de terreno da 
empresa que tem contentores próximo dos mármores Costa, gostava de saber 
em que ponto é que está, porque terei lido num dos jornais que o senhor 
Presidente da Câmara questionado sobre isso, terá dito que por causa de um 
palmo de terra a RAN e a REN...continuamos na mesma. Eu acho que a RAN e a 
REN são a RAN e a REN e se estão mal mudam-se, mas enquanto são devem-
se respeitar. Eu não gosto de ver o Presidente da Câmara do meu concelho a 
passar uma esponja por cima da RAN e da REN como se fosse uma coisa para 
passar por cima. Se há leis, é para cumprir. Se as leis estão mal, vamos 
modificar as leis. Portanto, agradecia que me dissesse em que ponto é que 
isso está. Estive a ler a acta da reunião de Câmara em que foi aprovado o 
orçamento de 2008, em que a páginas tantas o senhor Vereador Carlos 
Marques diz que: «o bem estar das pessoas não é certamente (estava-se a 
referir ao interesse major do executivo) dizia ele «pois se fosse teria acolhido 
propostas da oposição no sentido de criar algum desafogo ou planos de 
emergência para apoiar as famílias mealhadenses em termos rigorosos de 
crise instalada» e em resposta o senhor Presidente da Câmara disse duas 
frases que me pareceram entre si contraditórias – a primeira frase foi: « o 
senhor Presidente da Câmara disse ter havido um esforço muito grande por 
parte da Câmara sob o ponto de vista da resolução dos problemas sociais, 
através de iniciativas que já estão em curso, mas que não se reflectem ainda 
no documento em análise» e depois, em jeito de remoque, perguntou ao 
senhor vereador Carlos Marques o que é que era isso de planos de 
emergência social e como se enquadram legal e orçamentalmente. Quer dizer, 
então se o senhor Presidente da Câmara é tão legalista a esse ponto, em que 
é que se baseou então para conceder os tais apoios que diz que já tem vindo a 
dar? Então, se não planos, se não há orçamento, como é que os faz? É assim 
a olho, é por gostar dos olhos da pessoa, é assim um impulso de boa vontade 
momentâneo? Gostava de saber como é que é isso. E a propósito disso e já 
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que falamos disso, eu gostaria de pôr aqui uma questão – sabemos que 
estamos actualmente a viver um crise severa, não só local mas também 
mundial e prevê-se que essa crise se venha a gravar ainda mais no futuro. É 
evidente que, em primeiro lugar, cabe ao governo central implementar as 
medidas necessárias para o que o pior aconteça, mas isso não quer dizer que 
a nível local nós nos mantenhamos plácidamente de braços cruzados, 
assistindo passivamente a que a crise se avolume dia a dia, com o risco de 
chegarmos a um ponto em que, de facto, a crise é insustentável, o Estado 
Nacional não pode acorrer manifestamente a tudo e nós ficamos aqui com um 
problema, de facto, muito difícil de resolver com implicações sociais graves. Eu 
gostaria de saber se o executivo tem algum plano de emergência previsto para 
essa situação ou se está apenas a olhar para o Estado Central e tal como fazia 
em relação à Ponte de Viadores e em relação aos Viveiros Florestais começa a 
pôr umas tabuletas – é só da responsabilidade do Estado Central”.----------------- 
O senhor Presidente da Mesa, em exercício, usou da palavra para referir que 
não quer estar aqui a tomar a defesa do Presidente da Câmara em relação à 
história dos cães, também não gostou de ler nos jornais locais da Mealhada tal 
afirmação, a frio, mas aconselha a que leiam o jornal Região Bairradina, pois 
não tendo ouvido o que disse o Presidente da Câmara, provavelmente o que 
disse a um disse aos outros e, por isso, aconselha a que leiam o Jornal Região 
Bairradina.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Teodomiro Seabra Pereira para referir uma questão que já 
numa outra sessão havia chamado a atenção e que tem a ver com a maneira 
como é escrito o nome da aldeia de Lameira de Santa Eufémia  e não como 
hoje de novo voltou a ser escrito quer no edital da Ordem de Trabalhos, quer  
na convocatória – Lameira de Santa Eufêmea, porque é importante que os 
documentos oficiais não contenham erros, relativamente em particular, aos 
nomes das povoações do Concelho. --------------------------------------------------------- 
Interveio a seguir o senhor Presidente da Câmara para dar resposta às 
questões que lhe foram colocadas, começando por informar, quanto à questão 
da senhora Arminda Martins, que os serviços da DGU estão a analisar a 
questão. Como todos sabem o Plano Director Municipal está em vigor desde 
1994, onde nada está previsto, está em revisão onde é ainda um jovem plano, 
porque tem 8 anos de revisão. Referiu ainda que, segundo informação que lhe 
está a ser transmitida pelo senhor vereador da DGU com competência 
delegada, quando entram os pedidos de viabilidade de construção e são 
aprovados, é enviada a respectiva informação à Repartição de Finanças. Mas, 
disse ainda, há alguma preocupação nesta matéria, uma vez que a legislação 
foi alterada e está em vigor. Tudo isto está a ser considerado pelos serviços 
competentes da DGU.----------------------------------------------------------------------------
Quanto às questões do senhor Luís Brandão, referiu que esteve numa das 
reuniões da comunidade intermunicipal do Baixo Mondego, e quanto aos 
fundos do QREN, é necessário serem feitas as candidaturas, porque há uma 
contratualização entre a comunidade intermunicipal e a CCR, relativamente aos 
fundos do QREN e isso não dispensa as candidaturas. Entre os dez municípios 
integrantes, há determinadas matérias que estão já programadas. Mas tem que 
haver candidaturas. Disse ainda que o senhor Luís Brandão tem razão quando 
refere o que está previsto para a zona industrial da Pedrulha e para os viveiros 
florestais, mas neste momento ainda não está nada concretizado. Foi 
apresentada a candidatura do município da Mealhada e aguardam que venha a 
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ser aprovada. Quanto à estação do Luso e ao facto do assunto ter sido falado 
numa Assembleia, referiu que isto não quer dizer que tenha sido deliberado 
pela Assembleia, no entanto, este assunto foi por si próprio tratado não junto 
da CP, mas junto da entidade competente que é a Refer e, neste momento, 
como consequência dessas conversas estão a ser feitas algumas pequenas 
obras na estação do Luso, em que a Câmara tem dado apoio. Quanto às 
pousadas de juventude, também foi tratado com o Instituto da Juventude, veio 
já ao Luso o responsável das pousadas de juventude do País, visitaram com 
ele o Hotel Serra, que fica ao lado do Inatel e que lhe pertence, e foi feita 
alguma insistência para que este hotel fosse adaptado em pousada de 
juventude. Quanto à Lousã foi uma situação diferente, já negociada há 
bastante tempo, foi o Estado que apoiou, como no Luso se vier a ser 
construída uma pousada da juventude, que é bom e interessante que se faça e 
que a Câmara insistiu, terá o apoio do Estado e a Câmara Municipal estará 
sempre disponível para colaborar naquilo que for essencial. Sobre o Conselho 
Municipal de Juventude, o senhor Presidente referiu que a Câmara tem que 
fazer não apenas a criação do conselho municipal, mas a adaptação do que 
existe para a nossa legislação, segundo a informação que a Câmara já solicitou 
e à qual já foi dada resposta. A seu tempo tudo será tratado, segundo a 
legislação em vigor.------------------------------------------------------------------------------- 
Quanto à observação do senhor António Mano Soares, a propósito da  
aparelhagem, a Assembleia Municipal se assim o entender poderá fazer a 
aquisição de uma nova aparelhagem. A questão das reuniões da Câmara é 
sem aparelhagem, é com o ouvido dos funcionários que estão e fazem as 
respectivas actas, com as correcções que lhe são introduzidas pelos 
vereadores, reunião a reunião, página a página, não usufruindo de algum 
modelo tecnológico recente, que permita não haver qualquer falta de rigor, 
porque é feita com a participação de todos. Quanto às saídas dos Viveiros 
Florestais para a EN1, referiu que não são saídas directas, porque a obra ainda 
não acabou. Parecem saídas directas mas depois da obra estar concluída, não 
ficarão assim. Quanto ao problema do veterinário municipal, informou que 
estas questões estão a ser acompanhadas e verificadas pela terceira vez, 
pelos serviços jurídicos da Câmara Municipal.  E continuou, a propósito da 
frase proferida sobre o canil municipal: “efectivamente, o Presidente da Câmara 
do seu concelho, quando questionado por um jornalista e na presença de 
outros, relativamente a questões do canil municipal e das condições que o canil 
devia ter ou não, eu disse-lhe «eu tenho muito pouco tempo para perder com 
cães. O tempo é, essencialmente, para perder ou para gastar e bem com as 
pessoas, que é isso que me preocupa. É verdade, não é bem a frase como 
está mas é quase igual, mas quero dizer-lhe que me recordei muito desta frase 
e agora não me atirem com demagogia, quando há três dias, três crianças do 
meu País morreram queimadas dentro duma tenda. É que essa tenda não 
servia para canil municipal, era chumbada, mas serve para viverem três 
crianças do meu País e é nesse sentido. Ando cá há muitos anos, tenho um 
cão que trato e que tenho o máximo cuidado com ele, que o respeito como 
animal, mas as pessoas estão à frente disso tudo. Nós estamos num Pais que, 
por causa de seis lobos, desviou uma auto-estrada e gastou trinta milhões de 
euros. Fez um túnel para eles passarem e agora não passam lá nem lobos 
nem nada. Meus senhores, isto não é um País de loucos. As condições de um 
canil municipal, tal como está na lei, é lamentável dizê-lo e desculpem eu dizê-
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lo, mas é exigido por lei para este fiel amigo do homem, condições que neste 
País não são dadas às pessoas. E é nesse sentido que eu me pronuncio. Num 
modelo de sociedade como a nossa devem-se respeitar os animais e eu, 
pessoalmente, respeito-os, mas preocupam-me sobretudo as pessoas, que 
ninguém reconhece o direito de viverem, ao menos, como exigem para os 
canis municipais. Vejam a legislação sobre as condições que tem que ter um 
canil municipal. Vejam as condições exigidas por lei e depois concluam alguma 
coisa e talvez não fiquem tão preocupados com o que pensa o Presidente da 
vossa Câmara”.------------------------------------------------------------------------------------- 
Relativamente aos terrenos onde estão os contentores da Aljeco, entre o 
restaurante Boa Viagem e a empresa de mármores, referiu que se veio alguma 
coisa nos jornais a propósito de alguma coisa que tenha dito, provavelmente 
terá dito em reunião de Câmara, porque não prestou quaisquer declarações a 
jornais à parte dessa intervenção sobre a questão da REN. Quando o senhor 
Dr. Mano Soares diz que se a REN está mal que se mude, referiu o senhor 
Presidente da Câmara que: “pois o problema é esse, é que a REN é o “boi 
ápis” deste País, em que as pessoas podem ir para a prisão por causa da REN, 
se violarem a REN, mas a Refer desviou a linha no mesmo local e ninguém do 
Estado se lembrou que aquilo era REN. Fez-se uma passagem superior pela 
Refer, ninguém se lembrou que aquilo era REN. Está lá o terreno como está e 
que foi classificado como REN e eu penso que terá sido por algum erro de 
interpretação ou algum erro de desenho, mas a verdade é que não se pode 
mudar. Já agora queria dizer que aquela empresa está na eminência de ir 
embora, por causa da REN. Estão lá 10 postos de trabalho, não são 10 
minhocas, não são10 lagartixas, não são 10 pardais, são 10 homens que lá 
trabalham, que se calhar vão ficar no desemprego e a respectiva família, 
porque esses não são espécies protegidas. Espécies protegidas são aquelas 
que lá estão, provavelmente, pela classificação científica da REN, do espaço 
que nós conhecemos. Gostava de não comentar porque acho que é ridículo, 
realmente, é preciso ser denunciado, porque REN,REN,REN, que é muitas 
vezes desenhada em cima de uma secretária, sem os técnicos cientistas, 
porque a REN tem que ter carácter científico, basta dizermos que no concelho 
de Lisboa não há REN, no concelho do Porto não há REN. Isto diz tudo sobre o 
carácter científico da REN”. Continuou dizendo que não gostaria de se 
pronunciar muito sobre este assunto, tendo conhecimento que já há em 
preparação algumas coisas para alterar algumas questões de REN, não se 
sabe porquê, mas algo também concorda que algo tem que ser mudado. -------- 
Quanto à questão sobre famílias carenciadas e planos de emergência, o 
senhor Presidente referiu que fala-se muito em planos de emergência em 
termos de protecção social, mas também gostaria de ver como é que é 
integrado num orçamento municipal de momento, mas informou que a Câmara 
encarou essas situações, tem feito o que lhe é possível fazer em termos 
financeiros, sobretudo ao nível da infância, ao nível das crianças das escolas, 
ao nível dos idosos, sobretudo um grande esforço que vai para além daquilo a 
que a lei obriga, referindo-se ao apoio às famílias, ao nível dos auxílios 
económicos das escolas, em que a lei determina um limite, mas a Câmara tem 
feito muito mais do que a lei determina. Tem tido uma acção intensa ao nível 
da comissão de protecção de menores, com diversas equipas dos gabinetes de 
acção social a trabalhar dentro do plano orçamental que está estabelecido, 
incluindo as despesas nas rubricas existentes. ------------------------------------------- 
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Interveio o senhor Vereador Carlos Marques para, ao abrigo das disposições 
do Regimento desta Assembleia, solicitar ao senhor Presidente da Câmara a 
necessária autorização para usar da palavra, dado o seu nome ter sido referido 
pelo senhor Dr. Mano Soares. O senhor Presidente da Câmara autorizou o 
senhor Vereador a intervir, tendo este começado por referir o seguinte: “quero 
começar por fazer uma referência muito singela, mas corroborando um pouco a 
fase inicial da intervenção do Dr. Mano Soares, e fazendo também aqui uma 
declaração de interesses em torno da matéria do concurso do médico 
veterinário. Quero dizer que não tenho quaisquer interesses, como devem 
calcular, nesta questão, devo dizer também que nada me move no sentido de 
prejudicar ou beneficiar quem quer que seja, apenas me move aqui o exercício 
estrito das minhas competências e se não o fizesse sentia-me mal comigo 
mesmo, enquanto vereador da Câmara Municipal. Só pedi a palavra não tanto 
pela intervenção do meu companheiro e pessoa que muito estimo Dr. Mano 
Soares, mas se calhar mais pela resposta do senhor Presidente. Não lhe vou 
dizer que demagogia foi isso que o senhor fez, não quero chegar aí, mas acho 
que não colou bem a questão de não ter tempo a perder com cães, após três 
crianças infelizmente morrerem há dias dentro de uma tenda. É uma questão 
que s todos nos preocupa, óbviamente, e que somos sensíveis a estas 
questões, mas esta questão do concurso do médico veterinário é uma questão 
completamente diferente e não podemos fazer colagens que não fazem 
realmente grande sentido. Poder-se-á dizer também que o vereador Carlos 
Marques tem como intuito primordial fazer política partidária, porque quer 
granjear votos o que quer que seja. Como devem calcular, na minha qualidade 
de desconfiado político não tenho quaisquer interesses dessa índole, não 
integro qualquer lista de qualquer órgão autárquico e, portanto, também não é 
isso que me move. O que é que me move nesta questão toda? O que me move 
nesta questão é, de facto, a referência por parte de uma pessoa que concorreu 
ao dito concurso de admissão e que foi preterido e, por acaso, veio aqui a esta 
Assembleia Municipal fazer referências explícitas nesse sentido e que me 
fizeram realmente preocupar-me com esta questão. Fazendo uma resenha 
breve sobre toda esta matéria, diremos o seguinte: - a Câmara Municipal 
publicitou em 17 de Setembro, se não estou em erro, o Aviso de abertura para 
um concurso a termo resolutivo certo para um médico veterinário municipal e 
elencou no aviso de abertura as funções a desempenhar pelo dito. No ponto 1 
a direcção do canil municipal, no ponto 2 as vitorias e fiscalizações da 
competência da Câmara Municipal de Mealhada. Ora, o que se vem a verificar 
e esta questão é que me move, porque é claramente na minha perspectiva, 
salvo e respeitando as opiniões da divisão administrativa e jurídica da Câmara 
Municipal, é que realmente o médico que está a ser contratado, já está 
contratado e em funções na autarquia, não pode, de facto, desempenhar as 
funções que estão elencadas  e, então fiz questão de alertar o executivo, em 
sede de reunião de Câmara, para esta questão, de que havia qualquer coisa 
aqui que está mal, porque o médico contratado não pode, de facto, exercer as 
funções. Há também, como o senhor Presidente refere, informações e 
pareceres jurídicos da divisão administrativa e jurídica da Câmara Municipal 
que são curiosíssimas e eu não vou estar aqui a repetir-me. Vou só aqui referir 
o essencial. Chega-se à conclusão na primeira informação, que há um contacto 
telefónico com o senhor Director Regional de Veterinária a solicitar-se um 
regime de excepção ou, o próprio Director aventou essa hipótese, de se 
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conceder à Mealhada um regime de excepção, ou seja, seria uma forma de 
contornar a Lei, já que a Lei não o permite, então vamos criar um regime de 
excepção para a Mealhada. Mas mais curioso é que numa fase quase final 
desta questão, é o próprio Presidente da Câmara a dizer que realmente nem 
há canil. Não há canil municipal, porque realmente aquilo que se exige para 
esta estrutura é tanto, que o senhor Presidente não está disposto a fazê-lo. Eu 
não comento, mas são estas as palavras do senhor Presidente da Câmara. 
Verificamos também, na minha perspectiva e reportando-me ainda à primeira 
informação da Divisão Administrativa e Jurídica, que a Câmara teria que 
delinear as funções que o tal médico efectivamente contratado iria 
desempenhar quando, no Aviso de abertura e também na questão analisada 
pelo Júri, os candidatos deveriam conhecer as funções para as quais estavam 
a ser contratados. À posteriori então, a Câmara iria delinear as funções. 
Acresce ainda na minha perspectiva, e voltando a vincar a ideia de que não 
tenho quaisquer interesses em beneficiar ou prejudicar quem quer que seja, 
surgem aqui actividades conflituantes e reporte indirectamente às 
incompatibilidades ou aos impedimentos do dito médico contratado, suscitei 
esta questão também em reunião de Câmara. Portanto, há muito, muito tempo 
que ando a dizer ao executivo camarário que realmente há qualquer coisa aqui 
que não está bem e então surge uma segunda informação da Divisão 
Administrativa e Jurídica da Câmara Municipal. Não é um assunto, senhor 
Presidente, que está a ser analisado pela terceira vez pela Divisão. Não. A 
Divisão tem sucessivamente se debruçado sobre, digamos, questões 
parcelares, sectoriais, desta questão globalmente considerada. A Divisão 
Administrativa e Jurídica então, debruça-se sobre esta questão dos 
impedimentos, porque o senhor Dr. José Veiga nesta Assembleia Municipal 
pretérita, coloca aqui esta questão das incompatibilidades. Foi o Dr. José Veiga 
que suscitou aqui esta questão e eu, levei-a à reunião da Câmara Municipal e o 
senhor Presidente entendeu solicitar à Divisão que se pronunciasse sobre isso. 
Há também aqui conclusões curiosíssimas. Uma das conclusões é que o 
médico efectivamente contratado pela Câmara Municipal, ponto um – teria que 
regularizar a sua situação face ao exercício de actividade privada 
concomitantemente com as funções públicas que exerce na autarquia e depois, 
reconhecia a dita Divisão que, em situações pontuais, poderia haver de facto 
impedimentos. Mas há aqui uma questão que releva – é que há aqui factos 
supervenientes, que acrescem àquela informação que a Divisão Administrativa 
e Jurídica tem, que também relevam esta matéria. Portanto, além das 
comissões privadas que o médico exerce nas fronteiras do concelho, 
alegadamente existirão outras num concelho contíguo, que têm muito a ver 
com o concelho da Mealhada. Portanto, esta questão motivou da minha parte a 
dita reacção, com que preocupações? E o Dr. Mano Soares é um ilustre 
médico, eu sou enfermeiro, temos outra sensibilidade para estas coisas, mas, 
de facto, há aqui matérias que são fundamentais. Ora, desde logo, é uma 
questão de saúde pública. Depois ainda uma questão de economia do 
concelho. Depois ainda uma questão de confiança do consumidor. Depois 
ainda uma questão que entronque com esta afirmação que o senhor Presidente 
da Câmara deu (queria fazer aqui um à parte – não foram tão as palavras que 
me indignaram, mas o modo com elas foram proferidas, na rádio eu ouvi, mas 
enfim, o senhor Presidente será responsável, óbviamente, pelas declarações 
que profere. Portanto, esta matéria é uma matéria tão vasta, envolve na minha 
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perspectiva tanta dúvida e suscita-me tanta preocupação que eu apenas e tão 
só quero vê-las esclarecidas. Como não colhi respostas que me satisfizessem, 
junto do executivo municipal, e mais digo, a própria assembleia municipal, na 
esfera das suas competências, se calhar, deveria ter tido uma atitude noutro 
sentido, digo eu, mas aguardo. Esta é a minha visão do problema e é tão só 
isto. Entendi, como não colhi respostas que bastassem às minhas dúvidas e 
preocupações, avisei o executivo na pretérita reunião de Câmara e enviei uma 
exposição para a Inspecção Geral da Administração Local, no sentido de colher 
aqui um esclarecimento às minhas dúvidas. Portanto, é tão só isto e era tão só 
o que queria dizer para esclarecer esta Assembleia e que não ficassem aqui 
dúvidas no ar. De qualquer forma, ao Dr. Mano Soares quero agradecer a sua 
intervenção que trouxe este meu esclarecimento”. -------------------------------------- 
Interveio o senhor António Miguel Ferreira para colocar um questão que se 
prende com um requerimento que ontem apresentou, por intermédio da Mesa 
da Assembleia, a propósito de um ponto da ordem de trabalhos de hoje, por ser 
uma questão directa ao senhor Presidente da Câmara, e por uma questão de 
celeridade ter também mandado o mesmo requerimento ao gabinete da 
Presidência, uma vez que é um assunto que, a não ser esclarecido por algum 
dos vereadores ou mesmo pelo senhor Presidente da Câmara que esteja 
técnicamente habilitado a dar uma explicação, entende que pode condicionar a 
votação da bancada do PSD.------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Mesa, em exercício, referiu sobre este assunto que, 
quando for discutido o ponto da ordem de trabalhos a que o mesmo 
requerimento se refere, dele dará conhecimento à Assembleia.---------------------- 
O senhor António Miguel Ferreira continuou a sua intervenção apresentando a 
seguinte Proposta que vai passar a ler e que tem a ver com uma situação que 
deve preocupar, não só toda uma iniciativa louvável da Câmara Municipal que 
foi as 4 Maravilhas da mesa da Mealhada e que consiste no seguinte: 
“Conforme é público, foi deliberado numa recente Assembleia Geral da Adega 
Cooperativa requerer a Insolvência para, de acordo com a fundamentação 
apresentada, relançar a recuperação financeira da Instituição através da 
renegociação do seu passivo. É inegável que a Adega Cooperativa da 
Mealhada é uma marca do concelho, com largas dezenas de anos de estreita 
ligação com os agricultores e pequenos produtores. Para além disso, tem uma 
importância económica assinalável não só para quem cuida da vinha e do 
vinho, mas também para uma série de estabelecimentos comerciais que 
comercializam adubos, fertilizantes e maquinaria agrícola no Concelho. Ora, 
sendo o Município da Mealhada o promotor da iniciativa “As 4 Maravilhas da 
Mesa da Mealhada”, na qual se insere o vinho, deverá sempre estar nos seus 
objectivos actuar como “Provedor” não só da qualidade desses produtos mas 
também da sua subsistência. Entendemos também que o Município não deve 
sómente ser visto como uma fonte subsidiadora das Instituições, podendo, por 
vezes, caber-lhe um papel de mediador e agilizador de soluções que permitam, 
como é o caso, a sua viabilidade económica. Perante o exposto, desejamos 
que os sócios em conjunto sejam capazes de encontrar soluções para a 
viabilidade financeira da Adega Cooperativa, devendo o Município constituir-se 
como parte interessada, oferecendo os seus préstimos junto das diversas 
entidades envolvidas, contribuindo de forma positiva para que o futuro duma 
das marcas do concelho não desapareça e consigo desapareça também parte 
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da actividade vitivinícola da Bairrada. Pelos membros do PSD na Assembleia 
Municipal da Mealhada a) António Miguel de Miranda Ferreira”.----------------------   
Interveio a senhora Arminda Martins para referir que, quando leu a notícia no 
jornal As Beiras e quando ouviu na rádio as palavras do senhor Presidente, 
ficou bastante desagradada, porque é uma amante de cães e, como tal, não 
gostou de ouvir o que o senhor Presidente disse. Efectivamente, continuou 
dizendo: “é uma verdade que as exigências legais podem parecer para um 
canil exageradas, mas também existem na lei exigências para as condições 
das pessoas e dos homens e a comparação que fez há pouco é um problema 
dos homens, não são os cães que colocam crianças a viver em tendas, são 
homens. Eu difícilmente espero ver uma cadela, uma fêmea, largar os filhos 
como alguns homens largam e é nesse sentido que eu não gostei nada de 
ouvir. É a sua opinião, eu tenho a minha, temos que aceitar como é lógico. 
Relativamente  a uma questão que foi levantada e que tem a ver com o facto 
desta Assembleia Municipal dever ter feito algo acerca deste assunto do 
veterinário municipal, eu considero que este processo não está fechado por 
parte desta assembleia e por parte da câmara municipal, porque têm vindo 
sistemáticamente a esta assembleia, informações e eu, enquanto membro 
desta assembleia e falo por mim, aguardo que me sejam dados todos os 
esclarecimentos. Se eu ficar esclarecida, ficarei sossegada, se não ficar 
esclarecida, acho que esta assembleia deve então tomar uma posição. Agora, 
acho que é prematuro esta assembleia tomar qualquer posição sem estarmos 
esclarecidos. Tem sido efectivamente pedidos esclarecimentos sucessivos, 
ainda não nos chegaram, são duvidosos, não fomos nós que os solicitámos, 
temos que estar é atentos e se alguma coisa nos parecer que não está bem, 
então aí devemos actuar, portanto, acho que é prematuro neste momento a 
assembleia tomar alguma posição”.----------------------------------------------------------- 
Por solicitação do senhor Presidente da Mesa, em exercício, usou da palavra o 
senhor Presidente da Câmara para referir, a propósito da questão do médico 
veterinário que se têm feito críticas, mas o acto da contratação não foi 
contestado por ninguém, nem foi pedida a sua anulação e que se há assim 
tantas dúvidas, que seja pedido ao tribunal que declaro esse acto nulo. Quanto 
à questão da Adega Cooperativa referiu que a Câmara tem a noção exacta das 
suas responsabilidades, ao nível da chamada mediação e está a acompanhar o 
desenrolar de todo este processo.------------------------------------------------------------- 
Seguidamente e por solicitação do senhor António Miguel Ferreira, o senhor 
Presidente da mesa, em exercício, leu novamente a Proposta apresentada pela 
bancada do PSD, respeitante à Adega Cooperativa da Mealhada e que se 
encontra transcrita acima, aquando da sua entrega à Mesa, a fim de ser 
colocada à votação da Assembleia. Após a votação verificou-se que a mesma 
Proposta foi aprovada por maioria, com uma abstenção e será remetida à 
Câmara Municipal.--------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, o senhor Presidente da Mesa em exercício, deu início à Ordem 
do Dia.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1 – VOTAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 06 DE 
FEVEREIRO DE 2009. 
O senhor Presidente da Mesa, em exercício, colocou à votação a acta da 
sessão ordinária de 06 de Fevereiro de 2009, que foi aprovada, por maioria , 
com 3 (três) abstenções.-------------------------------------------------------------------------                                                               
2 – INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 
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Conforme o previsto na alínea e) do n.º 1, do art.º 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, passo a informar a Assembleia Municipal, através do seu Exmo. 
Presidente, acerca da Actividade Municipal, após a Sessão Ordinária de 06 de 
Fevereiro de 2009: ------------------------------------------------------------------------------- 

OBRAS EM FASE DE CONCURSO  
- Requalificação do largo de São Martinho em Arinhos;--------------------------------- 
- Revitalização da Zona Central de Cavaleiros;-------------------------------------------- 
- Arranjo da Envolvente à Zona Desportiva da Mealhada;------------------------------ 
- Pavimentação da Envolvente ao Capo de Treinos da Mealhada;------------------- 

OBRAS EM FASE DE ADJUDICAÇÃO/CONSIGNAÇÃO  
- Sinalização Horizontal e Turístico-Cultural da Zona Central da Pampilhosa;---- 

OBRAS EM CURSO  
- 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;-------------------------------------------
- Estrada Silvã/Mala (Pavimentação e substituição de conduta de água);---------- 
- Reabilitação do Centro da Aldeia do Pego;-----------------------------------------------
- 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; ----------- 
- Rede de Drenagem de Águas Residuais de parte das Povoações de Quinta 
Branca e Adões;------------------------------------------------------------------------------------ 
- Reconversão dos Viveiros Florestais da Mealhada – Parque Urbano;------------- 
- Remodelação da Avenida Navarro (Luso);------------------------------------------------
- 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, 17 de Abril 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, em exercício, perguntou se alguém 
pretendia intervir sobre este assunto.--------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Luís Brandão para referir que a informação que é enviada 
pelo senhor Presidente da Câmara devia referenciar todo o tipo de actividades 
da Câmara, todas as iniciativas aqui deviam ser referenciadas, suscitando 
assim e potenciando um melhor conhecimento do concelho e da verdadeira 
actividade da Câmara Municipal. Faz aqui a sugestão de ser alterado o modo 
como devia ser a comunicação com os membros da Assembleia Municipal.------
O senhor Presidente da Câmara informou que esta informação sintética, foi o 
solicitado no início do mandato, há quase quatro anos, não sendo 
evidentemente para omitir seja o que for à Assembleia Municipal, achando que 
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a melhor forma de acompanhar a actividade da Câmara, é juntar as actas das 
sucessivas reuniões da Câmara, se assim o entenderem.----------------------------- 
Interveio a senhora Arminda Martins, perguntando para quando está prevista a 
conclusão das obras de Requalificação do Largo do Cruzeiro e Ampliação da 
Escola EB1 de Antes.----------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara informou que estas duas obras estão em fase 
de conclusão. Ainda figuram na informação, porque ainda não têm o auto de 
recepção provisória e só quando este auto for elaborado é que as obras são 
dadas como concluídas.-------------------------------------------------------------------------- 
3 – INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E 
OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS E DOCUMENTOS DE 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2008 - 
APROVAÇÃO  
O senhor Presidente da Mesa, em exercício, colocou este ponto à discussão da 
Assembleia, tendo o senhor Presidente da Câmara solicitado que a senhora 
vice-presidente, com o pelouro financeiro da Câmara, intervenha quanto ao 
mesmo documento.-------------------------------------------------------------------------------- 
A senhora vice-presidente começou por referir: “estamos hoje aqui para fazer 
uma análise política da prestação de contas do ano 2008. Este executivo –  o 
PS – propôs-se em 2005, prestar uma linha de rumo para o concelho, definiu 
uma estratégia de desenvolvimento que achava mais  indicada para o concelho 
da Mealhada. Durante estes anos, apostou nessa estratégia, definiu objectivos, 
planificou e fez obra, obra que tem um período alargado, que durante estes 
quatro anos viemos a apresentar dentro de mais ou menos os seus timings e 
que, em final de mandato, podemos dizer que a estratégia delineada foi aquela 
que seguimos, foi aquela que nos mereceu o nosso esforço, o nosso trabalho e 
a nossa dedicação e ao longo destes quatro anos investimos naquilo que 
achámos o melhor para o concelho, trabalhámos aos ritmos que nos eram 
permitidos, porque por muito boa vontade que tenhamos, nem tudo acontece 
com os timings que nós desejamos e, por isso, esta estratégia e estes timings 
foram discutidos e motivo de algumas observações nas últimas prestações de 
contas pela menor ou melhor execução. O que acontece é que as obras que 
nós achámos prioritárias e aquelas que nós achámos que eram estruturantes, 
que eram fundamentais para o concelho, apostámos nelas e chegámos a este 
último ano de mandato e verificámos que cumprimos e este relatório do 
penúltimo ano do mandato mostra, evidencia este esforço e essa 
concretização. O orçamento de 2008 propunha determinados investimentos 
que achávamos fundamentais e esses investimentos foram quase na sua 
totalidade realizados, como se pode verificar no relatório que têm ao vosso 
dispor. Apostámos em mais e melhor educação e conseguimo-lo, apostámos 
em mais e melhor desporto e conseguimo-lo, apostámos em mais e melhor 
ambiente e conseguimo-lo, apostámos em mais e melhor cultura e 
conseguimo-lo, por isso julgamos que os eleitores que apostaram no Partido 
Socialista, que apostaram na sua estratégia, não ficaram, no fundo, desiludidos 
com a nossa acção e, por isso, demonstrámos que merecemos o seu voto e a 
sua confiança. A análise do relatório está aí, as contas estão aí, temos aqui os 
técnicos para esclarecerem alguma dúvida,  isto não se trata mais do que a 
prestação de contas, e por isso, penso que esse é um dos nossos melhores 
relatórios, em termos quantitativos, eu pessoalmente não aposto nas taxas, 
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aposto nas obras, aposto nas acções e essas nós temos a certeza que fizemos 
o nosso melhor e que fizemos muito. Agora estou ao vosso dispor, em termos 
políticos”.---------------------------------------------------------------------------------------------   
Interveio o senhor António Miguel Ferreira, para referir que: “Um pequeno 
aparte – a senhora vice-presidente parece que já entrou em pré-campanha 
eleitoral, já ganhou as eleições. Ainda bem que a senhora vice-presidente falou 
no ano 2005 e quero desde já dar os parabéns à Câmara pelo belíssimo site 
que tem, porque me permite aceder a toda a documentação, todos os 
documentos de prestação de contas desde 2005, para nós vermos o que é que 
desde 2005 até ao corrente ano ocorreu. Provavelmente, o executivo hoje 
estaria aqui à espera de nos ver aqui a aplaudir os documentos de prestação 
de contas, referentes ao ano de 2008, porque na verdade e ao contrário de 
anos passados, na realidade as taxas de execução são elevadíssimas e 
seguiram à risca todas aquelas indicações que foram aqui dadas, até inclusive, 
pelo próprio Presidente da Assembleia, não quem está hoje na Mesa, mas pelo 
Dr. Rui Marqueiro, que não se deviam empolar orçamentos, portanto se calhar, 
o resultado neste momento está à vista, mas ao contrário também do que 
afirmou o senhor Presidente numa notícia que eu li nos jornais, eu julgo que 
este não é um orçamento para se guardar religiosamente, ou por outra, se 
pretender emoldurar este orçamento, talvez o melhor seja escolher uma 
moldurazinha daquelas plásticas bem fraquinhas, porque sinceramente este é 
um dos mais pobres orçamentos dos últimos quatro anos. Se nos detivermos 
sobre os números e não das taxas de execução verificamos, por exemplo, que 
no ano de 2005 se previam despesas de capital e são estas que interessam 
para verificar a capacidade de realização do executivo, eram superiores a 
catorze milhões de euros, actualmente são de dez milhões de euros, uma 
diferença de quatro milhões de euros e isto explica-se facilmente, quer dizer, 
na altura previa-se fazer alguma coisa, fazia-se poucochinho, agora previu-se 
fazer poucochinho e fez-se esse poucochinho. Realmente notamos uma 
diferença de 2005 até 2008, em que chegamos com taxas de execução 
verdadeiramente fantásticas de noventa e tal por cento, a questão é saber o 
que se previu fazer, se foi um orçamento ambicioso, se foi um orçamento 
ousado, ou se, como eu também já vi, foi um orçamento de gestão, uma gestão 
quase corrente onde, na realidade, há algumas obras que podemos assinalar, 
mas se calhar e eu tenho sempre aquela tentação de comparação com 
concelhos alheios, eu sei que o senhor Presidente vai-me sempre falar do 
saneamento, o saneamento obra emblemática do Partido Socialista, mas que 
está escondida debaixo de terra e que parece que as pessoas não vêem e nos 
outros concelhos não têm nada disso e verificamos que se a estratégia foi 
traçada desde 2005, a verdade é que houve alguns anos em que as coisas não 
correram lá muito bem. Eu recordo-me, por exemplo, que em 2006 previa-se 
um ano com despesas de capital de dez milhões de euros e chegámos ao fim e 
realizaram-se apenas metade. No ano de 2007 e já na senda daquelas 
indicações que foram aqui dadas – não se empolem orçamentos, sejam 
realistas, se não têm capacidade para ousar, para fazer trabalhos como nós 
vimos por outros concelhos, limitem-se àquela gestão mais corrente e, de vez 
em quando, façam alguma coisa para que as pessoas também vejam e este 
ano também estamos em ano de eleições, é conveniente que, se calhar, nem 
se executem, que dos anos anteriores se faça uma transição dos valores para 
os anos subsequentes para, no corrente ano, apresentar as obras. Eu julgo que 
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para vós talvez seja um motivo de aplauso, para nós julgo que não é, não por 
causa das taxas de execução, que na verdade não merecem um sonoro 
aplauso, mas porque a receita conseguida para conseguir estas taxas de 
execução é como eu disse, não é da ousadia, do arriscar, não é de ter 
projectos inovadores, não é de ter realizações inovadoras. Então, é assim: - em 
2005 orçamentava-se pouco mas havia já talvez alguma ambição. Depois 
foram tomando consciência da capacidade e da realidade e então tiveram que 
ser menos ousados e a verdade é que, numa análise política, eu não me detive 
muito sobre os números, detive-me sobre tudo e reconheço, nalgumas áreas, 
que houve um trabalho meritório, na área de educação, na área do desporto, 
na área ambiental, houve na realidade algumas iniciativas de relevo, só que, no 
entanto, este também pode ser considerado o orçamento das obras adiadas, 
porque nós andamos aqui a falar há muito tempo de diversas coisas. Eu ouço 
falar dum campo de golfe da Pampilhosa não sei há quantos anos, que é cada 
vez mais uma miragem. Ainda há pouco tempo um responsável, um dos 
mentores desse projecto disse que, se calhar, o melhor é não se pensar nisso 
para agora e, portanto, não vale a pena nós andarmos aqui com grandes 
cerimónias, imitando José Sócrates, inaugurar o fontanário, inaugurar qualquer 
coisa, ter inaugurações diárias quando, na verdade, depois estamos a falar de 
pequenos trabalhos. A plataforma rodo-ferroviária também, em que ainda não 
há grandes desenvolvimentos, as zonas industriais Barrô, Barcouço, as 
promessas de centenas de empregos criadas pela zona industrial da Pedrulha, 
e isso nós queremos muito que nesta matéria tenham êxito, mas não é a 
realidade. Turismo concelhio – a senhora vice-presidente falou de ambiente, 
falou de educação, falou de cultura, falou do desporto, turismo...o que é que se 
passa com o turismo do concelho que está num estado comatoso? E cada vez 
mais assistimos a perdas. Ainda há pouco tempo soubemos da possibilidade 
das termas do Luso fecharem nos meses de Julho e Agosto, época alta. Aquilo 
que me dizem, 50% da facturação dos hoteleiros e comerciantes do Luso é 
realizada nesses meses. O que é que se prevê? O que é que se vai fazer? 
Quando dizem que a Câmara está tão preocupada na acção social, está tão 
preocupada em ajudar as pessoas com dificuldade? Mas depois, é preciso criar 
iniciativas, é bom que as pessoas possam manter os seus empregos e o 
turismo que nós temos uma potencialidade fenomenal, não está a ser de forma 
correcta analisado por este executivo. A minha posição política também não é 
só de crítica, eu tenho que elogiar, na verdade, a revitalização dos viveiros 
florestais, é uma obra emblemática deste executivo que, com certeza, estará 
pronta a inaugurar em vésperas de eleições autárquicas, tudo bem, as eleições 
autárquicas têm que acontecer, como diz o senhor Presidente, mas será uma 
obra emblemática e também tudo aquilo que se fez este ano na área do 
desporto e aqui quero felicitar o senhor vereador António Jorge Franco, a quem 
eu desde já desejo as maiores felicidades futuras. Nós não temos gosto em 
apontar os erros, queremos também ser uma parte activa, uma parte no 
sentido de vos espicaçar a fazer melhor, é esse o nosso objectivo. Não 
queremos fazer crítica destrutiva, não queremos criar qualquer tipo de 
inimizade pessoal, queremos sobretudo dizer:- sejam mais ousados, foram 
eleitos legitimamente, sejam mais ousados. É esta a nossa posição política”.----  
Interveio o senhor José Cadete para dizer: “em primeiro lugar, mais uma vez 
começo por dizer que me orgulho de viver num concelho que cumpre com as 
suas obrigações financeiras. Cabe ao executivo, na minha opinião, fazer o 
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melhor possível e esperamos, nós CDU, que o executivo não adormeça à 
sombra dos louros conquistados ao longo destes anos e sim pensar que, 
apesar de tudo, é sempre possível fazer mais. Por vezes, um pouco de 
modéstia não faz mal a ninguém e até ajuda, por vezes, a fazer com que nos 
sintamos com outro espírito empreendedor para fazer mais qualquer coisa, 
Cabe à oposição saber compreender o que foi feito e não subjectivamente 
como é a grande maioria das vezes dizer que pouco foi feito e que mais devia 
ter sido feito. Cabe à oposição analisar o porquê do que não foi feito. Se não foi 
concretizado por incompetência do executivo ou porque várias circunstâncias 
para isso contribuíram. Tem sido com este princípio que a CDU é acusada de 
não fazer oposição, de estar sempre ao lado do executivo. A CDU analisa 
sempre estas questões com este objectivo – achamos que quando se atinge 
80% do objectivo a atingir é sempre bom, portanto dou os meus parabéns ao 
executivo, no entanto também quero dizer aqui que, gerir bem, na minha 
opinião, não é só aforrar. Eu defendo esse princípio, mas é também saber 
utilizar a total capacidade de endividamento que, por vezes, até na nossa vida 
particular temos, sabendo que sempre temos as possibilidades, as receitas 
necessárias para, a longo , médio ou curto prazo, cumprirmos com as nossas 
obrigações, portanto, acho que nesse aspecto estou convencido que isso vai 
acontecer. Costumo dizer que, se surgir de repente uma situação de um bom 
negócio para o Município, para os munícipes e para o Concelho, é mais fácil 
concretizá-lo se tivermos dinheiro do que se estivermos completamente 
atulhados de dívidas, estrangulados. Eu, mais uma vez, dou os meus parabéns 
ao executivo por aquilo que conseguiram alcançar”.-------------------------------------
Interveio  a senhora vice-presidente para referir, a propósito da intervenção do 
senhor António Miguel Ferreira que quer lembrá-lo que o executivo ano após 
ano, desde 2005 até 2008, foi aumentando as taxas de execução, porque 
diminuiu o orçamento e, por isso, fará a interpretação que quiser, apenas 
gostava de lhe perguntar quantas obras que apostaram em 2005 foram 
retiradas dos orçamentos. Referiu ainda que apostaram em obras estratégicas, 
em investimento estruturante para o concelho, em projectos que julgam, 
apostam e acreditam que servirão como trampolim para projectar o concelho 
na região centro. E continuou: “gostaria de saber se o senhor deputado pode 
indicar quais as obras estruturantes que foram retiradas do orçamento desde 
2005 até 2008? Quais delas foram retiradas? Nós não mudámos a nossa 
estratégia. Nós reconhecemos as nossas dificuldades e quando falou, por 
exemplo, no campo de golfe sabe que o campo de golfe não depende apenas 
de nós e andamos há muitos anos a debater-nos com a aprovação de um 
plano de pormenor e sabe que, infelizmente, não temos capacidade de decidir 
nestas matérias. Lutamos, reivindicamos, vamos até tendo a ajuda de pessoas 
com alguma influência mas, infelizmente, não tem sido suficiente para ver 
aprovado o plano de pormenor, porque nós sabemos e o senhor também sabe, 
porque tem obrigação de saber que o projecto do campo de golfe se divide em 
duas áreas – o investimento público municipal e o investimento privado. É 
óbvio que há investimento que pode ir sendo avançado, desde que tenhamos o 
plano de pormenor aprovado, é óbvio que os privados terão o seu timing, mas 
penso que o senhor conhece a estratégia de implementação do projecto do 
campo de golfe e nós contamos com os privados, acreditamos no projecto do 
campo de golfe e acreditamos cada vez mais e basta conhecer um pouco as 
políticas de desenvolvimento regional para saber que nós podemos e estamos 
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à vontade para acreditar nestes projectos e que a verdade é que nós não 
mudámos nem uma vírgula à nossa orientação estratégica para o concelho. Os 
projectos têm acontecido a ritmos diferentes, mas vão acontecendo e não 
aconteceu ainda o capo de golfe, na realidade, mas sabe que está cada vez 
mais próximo de chegar ao fim, porque também chega ma altura que a CCDRC 
não pode adiar por mais tempo. A plataforma rodo-ferroviária, penso que o Dr. 
Luís Brandão, em sede da CIM sabe que nós fomos dos poucos municípios 
que tem uma dotação que é intermunicipal, que pertence a todos os municípios 
e que é contribuição de todos os municípios no investimento do nosso 
concelho, que é a plataforma rodo-ferroviária, que não tem nada a ver com a 
quota de cada município, porque falou e muito bem que o que está previsto 
para o concelho, além dos centros educativos, é os viveiros florestais, é a zona 
industrial, é a requalificação da zona central do Luso mas, em termos regionais, 
nós temos uma quota parte bem substancial que diz respeito à plataforma e 
isso foi uma conquista dentro do que é a dotação orçamental da comunidade. 
Quando diz que nós fizemos pouca obra, nós concretizámos pouco, nós 
fizemos a obra que nos propomos fazer. Não fizemos obra que não 
estruturasse o concelho, não fizemos obra de acaso nem por acaso. Traçámos 
uma estratégia e seguimo-la e, por isso, independentemente da má gestão que 
nos possam acusar, os relatórios financeiros do município, os galardões que 
nós vamos recebendo, espelham a nossa política de desenvolvimento do 
concelho. Quanto ao turismo, posso-lhe dizer que turismo não são só termas e 
nós desenvolvemos um projecto ousado, como nos acusam, para o turismo do 
concelho. É uma estratégia que tem que ser desenvolvida, no fundo é uma 
peça tocada a várias mãos, nós temos os privados que têm que ter o seu papel 
e temos o município que tem o seu papel. Já começámos a trabalhar nele e 
pensamos também e temos a certeza também que a requalificação dos viveiros 
não é uma obra que só serve a população da Mealhada, nem a população do 
concelho. Decerto que irá também ser um jardim de visita para aqueles que 
nos visitam quer pela nossa gastronomia, que é um dos pontos fortes do nosso 
turismo, quer também aqueles que, em passagem para o Luso e em passagem 
para o Buçaco, poderão aceder àquele parque. A requalificação da zona 
central do Luso, de certeza que não visa apenas os habitantes do Luso. Foi 
pensado muito mais do que isso, porque de certeza que os habitantes do Luso 
o sentem também. A aposta que nós fizemos e a pressão que nós fizemos com 
a Sociedade da Água do Luso, em procurar um parceiro estratégico para 
desenvolver aquela parte que nós não temos capacidade para o fazer e então 
precisamos de um parceiro privado, porque só ele é que pode dinamizar da 
melhor maneira uma área que pode ser chave no nosso concelho, que são as 
termas e que, infelizmente, um pouco por todo o lado há quem queira meter 
areia na engrenagem, o que é verdade é que as obras estão em curso e todos 
nós sabemos que para se fazer uma grande obra há sempre um grande 
barulho, um grande ruído e, neste caso, é um estorvo, um empatar de acções 
para com os comerciantes do Luso que, todos nós também sabemos e até 
temos aqui deputados do Luso e sabem que não é bem assim. O que é 
verdade é que todos desejam que as obras se façam o mais rapidamente 
possível e que na realidade tenhamos ali uma oferta que não temos nem nunca 
teríamos se andássemos só a tentar não parar a actividade das termas e a 
mudar torneiras e canos e a polir passeios, porque enquanto nós pensarmos 
que fazer grande obra não é ter que parar actividade ou não é ter que 
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minimizar actividade, então estamos a falar de coisas diferentes, porque 
requalificação e reorientação daquilo que nós queremos que seja estratégico e 
que seja forte, não se pode fazer a par com um lençol para não apanhar pó. 
Por isso penso que nós temos que trabalhar no sentido de, o turismo e a 
logística, serem os nossos pontos fortes e eu penso e estamos cientes que 
toda a população deste concelho, incluindo e sobretudo a população do Luso, 
sabe que nós estamos a investir fortemente naquilo que julgamos e naquilo que 
temos a certeza que é a nossa jóia em termos de turismo, porque o 
investimento que a Câmara Municipal fez no Luso e aquilo que pensou para o 
Luso, não foi brincar aos orçamentos, nem empatar, nem fazer de conta 
que...Nós adquirimos muito terreno no Luso, nós fizemos um plano estratégico 
para o Luso e tudo aquilo que nos propusemos fazer, nós estamos a fazer e 
não estamos a fazer noutro lado ou outra coisa. Não, estamos a investir naquilo 
que achamos essencial, naquilo que achamos prioritário e, por isso, eu penso 
que por muito que nos acusem, nós e a população do concelho sabe o que nós 
estamos a fazer. Senhor José Cadete, agradeço-lhe as suas palavras e tenho 
que lhe dizer que, se não fosse nós aforrarmos, não nos teria sido possível 
lançar obras do valor que nós lançámos, pagar obras e, neste momento, a 
primeira chamada, os primeiros avisos de candidatura abertos pela CIM 
destinaram-se ao concelho da Mealhada, porque o concelho da Mealhada era 
o único concelho que tinha obra realizada com capacidade para candidatar e, 
por isso, se nós não tivéssemos aforrado, não teríamos capacidade para lançar 
obra, iniciar obra e pagando obra, porque neste momento nós estamos em 
melhores condições do que os outros municípios da CIM para responder e para 
aproveitar o QREN. É óbvio que nós podíamos ter feito outras coisas e o 
senhor sabe que, com a vossa colaboração e que os vossos contributos têm 
sido acolhidos e porque vão ao encontro daquilo que todos nós queremos para 
o concelho, o que é verdade é que nós não fizemos outras coisas, porque 
quando diz que nós utilizamos a nossa capacidade de endividamento para 
fazer mais, nós propusemo-nos fazer aquilo, nós por exemplo, não podíamos 
utilizar a nossa capacidade de endividamento para fazer mais rapidamente o 
campo de golfe, porque não o podíamos fazer, porque o plano de pormenor 
ainda não está aprovado, nem a plataforma, porque não o podíamos fazer. 
Íamos fazer o quê? Mais um centro cultural ou mais um equipamento para não 
ser utilizado, ou um festival ou outra coisa qualquer? Não. Aquilo que nós nos 
propomos fazer, nós vamos fazendo e temos tido capacidade de aforro e 
capacidade depois de resposta para esse orçamento que foi aprovado e esse 
orçamento em que nós apostámos. Tudo aquilo que nós nos propusemos 
fazer, nós fizemo-lo e estamos a trabalhar nele. Se tivéssemos tido 
necessidade, se o plano de pormenor já tivesse sido aprovado, de certeza que 
nós já teríamos tido necessidade de acorrer à nossa capacidade de 
endividamento não utilizada. De certeza que se a plataforma estivesse 
aprovada, já também, teríamos tido essa necessidade, mas como não o 
tivemos não substituímos aquelas obras por outras, porque podiam ser mais 
emblemáticas e podíamos ter feito mais obra, mas nós tivemos exactamente o 
que queremos, porque nós não queremos investir por investir, porque não 
consideramos isso como investimento. Achamos que são apostas que não vão 
ao encontro dos vossos objectivos, que estão também muito dentro dos vossos 
objectivos, que é servir a população do concelho, melhorar a qualidade de vida 
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da nossa população e tornar o nosso concelho mais atractivo, mais dinâmico e 
mais eficiente. É para isso que nós estamos aqui, para trabalhar”.------------------ 
Interveio o senhor António Miguel Ferreira para dizer que a senhora vice-
presidente fala como uma verdadeira economista, que fala de estratégia, 
planeamento, desenvolvimento, de projectos estruturantes, mas não fala das 
pessoas e todos desejam que, findos todos os projectos que estão previstos 
para o Luso, as pessoas ainda se mantenham lá, os locais de comércio ainda 
se mantenham abertos e as unidades hoteleiras se mantenham a funcionar, 
porque, provavelmente, isso pode também não acontecer.----------------------------
Respondeu a senhora vice-presidente, perguntando ao senhor António Miguel 
se conhece as taxas de ocupação das unidades hoteleiras do Luso, porque 
disse: “é que nós conhecemos, porque as actividades que nós temos 
promovido no Luso e que, graças aos nossos investimentos que vocês dizem 
que não têm importância nenhuma, aconteceram no Luso e trazem ao Luso 
todos os fins de semana largas centenas de pessoas, não tem sido possível 
todos serem acolhidos no Luso, por falta de capacidade destas unidades 
hoteleiras e que têm que acontecer muitas vezes noutros concelhos. Também 
reconheço e também sei que o senhor desconhece a maior parte dos eventos e 
das actividades que têm decorrido neste concelho, por isso está equivocado 
quando fala em inauguração de fontanários. O senhor participa pouco nas 
actividades do concelho, porque se participasse mais, veria que nós não 
fazemos inaugurações, apenas temos acções, projectos que vamos 
desenvolvendo e que envolvem muita gente, de muitos concelhos e muitas 
regiões”.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor António Miguel Ferreira para perguntar à senhora vice-
presidente, quando se refere à falta de capacidade das unidades hoteleiras do 
Luso, se sabe qual a taxa de ocupação dessas unidades hoteleiras ao longo do 
ano.----------------------------------------------------------------------------------------------------
A senhora vice-presidente confirmou que conhece.-------------------------------------- 
Interveio o senhor Pedro Costa para dizer: “Por dever de ofício, tenho 
contactos com unidades hoteleiras do Luso – o director do Palace do Buçaco 
foi meu aluno e é meu amigo, o director do Grande Hotel das Termas do Luso 
foi meu colega e é meu amigo – e o cenário que eles traçam não é igual a este. 
Não sei se chegou a ser efectiva, mas esteve prevista uma greve no Palace do 
Buçaco,  que está a viver uma situação terrível em termos de facturação. 
Quanto ao Grande Hotel do Luso, tenho uma informação que carece de 
confirmação, que a taxa de ocupação do Grande Hotel das Termas do Luso em 
Março, foi de 15%. Estamos a falar das duas maiores unidades hoteleiras da 
zona Luso-Buçaco. Eu ouço as pessoas das pensões a queixarem-se também, 
portanto, o que é que resta? Era só isso que eu gostava de saber”.----------------- 
Interveio o senhor António Mano Soares para referir, dizendo tomar como 
auxílio o Jornal da Mealhada, onde foi publicado um artigo da autoria do 
vereador Carlos Marques, cujo título é «o porquê do meu voto contra»: “ele 
votou contra o orçamento na respectiva reunião de Câmara e neste artigo 
pretende, em síntese, justificar a sua atitude. Devo dizer desde já que concordo 
com muitos dos argumentos que ele avança, nomeadamente quando diz:« que 
em anos anteriores tentavam esconder as taxas de execução orçamental, 
pelo fato de estas não atingirem sequer os 50%, desta vez escudam-se nas 
mesmas para, segundo eles, afirmarem um exercício isento, sem críticas». 
Depois o senhor vereador Carlos Marques diz ainda que as taxas de execução 
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não são, nem podem ser o único item de avaliação. Evidentemente que não, 
um simples exercício de raciocínio nos dirá que, se eu quiser executar a 100% 
proponho fazer um montinho de areia e faço-o facilmente. Claro que estou a 
exagerar, mas não passa de um truque. Mais à frente diz «a Câmara Municipal 
da Mealhada tem que encetar uma política mais ambiciosa de angariação de 
fundos, no sentido de promover obra e, consequentemente, bom investimento 
para o concelho. Continuo a temer que o QREN seja pouco mais que uma 
miragem para o nosso concelho». Já se falou no QREN, mas é tudo uma 
questão de competência política. Quando há competência política consegue-
se, quando não há competência política não se consegue. «Do lado da 
despesa verificamos que são muitas as obras adiadas e continuam no papel, 
como por exemplo, o novo edifício dos Paços do Município, a extensão de 
saúde da Vacariça, o mercado da Pampilhosa, porque se esses estivessem lá 
no Plano, já a taxa de execução não seria de 96%, não passaria dos 50%, 
zona industrial de Barrô e zona industrial de Barcouço, plataforma rodo-
ferroviária da Pampilhosa, campo de golfe, Vale dos Castanheiros, centro 
educativo da Mealhada, carta social do Município, etc.» . Diz ainda «pormenor 
relevante desta gestão de 2008, que já vinha a denunciar há algum tempo é o 
aforrar de verbas em instituições bancárias (de largas centenas de milhar de 
euros) e isso não está desmentido e a não utilização da capacidade de 
endividamento da autarquia». Já se falou também aqui na capacidade de 
endividamento da autarquia, mas para isto é necessário ter algum arrojo, 
alguma ousadia, é preciso atrever-se. Quero lançar o desafio ao executivo, 
para se tentarem ultrapassar a eles próprios e não contentarem-se com a 
atitude de que fizeram o que é possível e o que puderam”. O senhor António 
Mano Soares fez ainda referência à concordância do senhor Vereador Breda 
Marques quanto às taxas de execução das obras, e ainda quanto à intervenção 
da senhora vice-presidente na reunião quando diz que não apostam nas taxas, 
mas nas obras. De seguida, referindo-se ainda à acta da reunião de Câmara 
leu a intervenção da senhora vice-presidente, em que enumerou diversos 
projectos, dizendo que não concretizou quais eram, perguntando ainda: “fala 
em projectos, mas quais são os projectos? Que projectos é que realizou de 
facto? Ficava-lhe bem ter enumerado três projectos ou quatro, não enumera 
nenhum. Fizeram alguma coisa além do que era vossa estrita obrigação fazer? 
Depois, nesta acta diz ainda a senhora vice-presidente «apesar dos constantes 
ataques, de críticas derrotistas à gestão dos dinheiros públicos e das inúmeras 
tentativas de assalto aos cofres da câmara municipal, protagonizados sempre 
pelos mesmos», eu leio isto e fico assim um bocado incomodado, quem é que 
serão os assaltantes dos cofres da câmara municipal? Se a senhora vice-
presidente pudesse esclarecer, agradecia. Mas claro que a senhora vice-
presidente escreve muito bem, mas além de escrever muito bem usa uma 
palavra típica, que é estratégia. No seu discurso inicial eu contei, pelo menos, 
dez vezes que repetiu a palavra estratégia e depois diz «apontámos em mais e 
melhor cultura, apontámos em mais e melhor ensino, apontámos em mais e 
melhor espaços públicos, e conseguimos». Diz sempre «e conseguimos». 
Senhora vice-presidente, ficar-lhe-ia bem ser um bocado mais humilde e dizer 
«apostámos na cultura e, vamos lá ver, se o povo nos vai dizer que nós 
conseguimos», porque o povo é que vai julgar, não é a senhora vice-presidente 
que vai julgar a sua própria obrazinha”. Continuou referindo ainda algumas 
questões que se prendem com iniciativas culturais e investimentos em 
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concelhos vizinhos, referindo que o executivo municipal da Mealhada tem falta 
de imaginação, está cansado e chegou a altura de dar a vez a outros.------------- 
Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara para dizer que quer felicitar a 
senhora vice-presidente e o senhor vereador Carlos Marques, porque a longa 
intervenção do senhor Dr. António Mano Soares foi, essencialmente, baseada 
na leitura do que disse o senhor vereador Carlos Marques, como ilustre 
vereador da oposição e do que disse a senhora vice-presidente, em sede de 
reunião da Câmara, ao transcrever para a acta a intervenção dela e que foi 
agora lida. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Mesa, em exercício, 
colocou o assunto à votação, verificando-se que, por maioria, com 9 (nove) 
abstenções, a Assembleia Municipal deliberou Aprovar o Inventário de todos os 
Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais e respectiva Avaliação, bem como os 
Documentos de Prestação de Contas Relativos ao Exercício de 2008, nos 
termos do que dispõe o nº. 2 do artº. 49º. e alínea c) do nº. 2 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.--------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Teodomiro Seabra Pereira, do PSD, não participou nesta votação por 
não se encontrar na sala nesse momento.-------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.-------------------- 
4 – APLICAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 
APURADO EM 2008 – APROVAÇÃO 
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta da 
Câmara Municipal relativa à aplicação do Resultado Líquido do Exercício 
Apurado em 2008, para a constituição de uma Reserva legal no valor de 
111.710,90 euros, para efeitos do disposto no decreto-lei nº. 54-A/99, de 18 de 
Setembro.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.-------------------- 
5 – CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS DE 2008 – 
PARECER DO AUDITOR EXTERNO 
A Assembleia  Municipal tomou conhecimento da Certificação Legal das 
Contas de 2008 do Município da Mealhada, bem como do parecer do Auditor 
Externo sobre as Contas e Relatório de Gestão, emitidos nos termos da alínea 
e) do nº. 3, do artº. 48º. da Lei nº. 2/2007, de 15 de Janeiro.-------------------------- 
6 – REVISÃO ORÇAMENTAL Nº. 1 – APROVAÇÃO 
A Assembleia Municipal deliberou, por maioria com 2 (duas) abstenções,  
Aprovar a 1ª. Revisão ao Orçamento de 2009,  em cumprimento do que dispõe 
a alínea b) 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.------------------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.-------------------- 
7 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS – 
REFORÇO PARA 2009 – APROVAÇÃO 
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 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, autorizar a 
Câmara Municipal a delegar nas Juntas de Freguesia as competências 
constantes dos documentos enviados a esta Assembleia e que foram 
aprovadas pelo órgão executivo em reunião de 9 de Abril de 2009.----------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.-------------------- 
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8 – REGULAMENTO DE ACESSO À ACTIVIDADE DO 
TRANSPORTE PÚBLICO DE ALUGUER EM VEÍCULOS 
AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE PASSAGEIROS – 
TRANSPORTES EM TÁXI – ALTERAÇÃO – APROVAÇÃO 
O senhor Presidente da Mesa, em exercício, começou por referir que este 
assunto está relacionado com o pedido de criação de uma praça de carro de 
aluguer em Ventosa do Bairro.----------------------------------------------------------------
O senhor Presidente da Câmara usou da palavra para explicar que a nova 
legislação define que a fixação dos contingentes de táxis no concelho, passou 
a ser das Câmaras Municipais. No Regulamento em vigor, aprovado pela 
Assembleia Municipal,  ainda referia a fixação pela Assembleia Municipal, pelo 
que se torna necessária a alteração nos termos da Lei, uma vez que 
transcrevia a Lei anterior e agora tem que transcrever a Lei actual e foi um 
pedido feito pela Junta de Freguesia de Ventosa do Bairro, para a criação de 
mais um lugar de táxi naquela Freguesia.--------------------------------------------------- 
Colocado o assunto à votação, a Assembleia deliberou, por unanimidade, 
aprovar a alteração ao Regulamento de Acesso à Actividade do Transporte 
Público de Aluguer em Veículos automóveis Ligeiros de passageiros – 
Transportes em Táxi, em face da informação nº. 09/SP/09, aprovada pelo 
executivo em sua reunião de 9 de Abril de 2009.----------------------------------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.-------------------- 
9 – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE 
PÚBLICO MUNICIPAL – PROJECTO DE REGULARIZAÇÃO 
DE REMODELAÇÃO DO LAR DE IDOSOS, CENTRO DE 
DIA, SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO E ATL DE ANTES 
Por solicitação do senhor Presidente da Mesa, em exercício, ao senhor 
Presidente da Câmara para informar a Assembleia quanto ao presente 
assunto, o senhor Presidente da Câmara deu a palavra ao senhor vereador 
José Calhoa que, na sua qualidade de vereador do pelouro das obras 
particulares, passou a explicar que a IPSS de Antes requereu autorização à 
comissão de Reserva Agrícola para a utilização não agrícola de solos da 
reserva agrícola nacional, o que torna necessário que a Assembleia Municipal 
reconheça o interesse público municipal, para o projecto de regularização, 
remodelação e ampliação do Lar de Idosos, Centro de dia, Serviço de Apoio 
domiciliário e ATL, que foi requerido pela Associação Desportiva, Cultural e 
Recreativa de Antes (A.D.C.R.A.). Referiu ainda que a área a desafectar, de 
reserva agrícola, é de 1.823 (mil oitocentos e vinte e três) metros quadrados, 
para que a Instituição possa prosseguir com o seus fins, nesta fase de 
candidaturas, e para que possa colher todos os pareceres favoráveis.------------- 
Posto o assunto à votação, a Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar 
o Reconhecimento de Interesse Público Municipal do Projecto de 
Regularização, Remodelação e ampliação do Lar de Idosos, Centro de dia, 
Serviço de Apoio Domiciliário e ATL, para efeitos de instrução do pedido de 
Utilização Não Agrícola na Comissão Regional de Reserva Agrícola, requerido 
pela Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Antes, em face do 
processo remetido pela Câmara Municipal e aprovado na sua reunião de 19 de 
Março.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.-------------------- 
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10 – DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – 
CONSTRUÇÃO DE LAR DE IDOSOS, COMPLEMENTAR AO 
CENTRO DE DIA EXISTENTE – JARDIM DE INFÂNCIA 
DRª. ODETE ISABEL, DE BARCOUÇO 
O senhor Presidente da Câmara usou da apalavra para referir que este é um 
assunto análogo ao assunto aprovado anteriormente, sendo que as obras a 
que este processo se refere ainda não estão começadas, mas que se torna 
necessário desanexar da reserva agrícola o terreno necessário. -------------------- 
Posto à votação, a Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar o 
Reconhecimento de Interesse Público Municipal do Projecto de Construção do 
Lar de Idosos, complementar ao Centro de dia existente, para efeitos de 
instrução do processo de pedido de utilização não agrícola na Comissão 
Regional de Reserva Agrícola, requerido pelo Jardim de Infância Dr.ª Odete 
Isabel, de Barcouço, em face do processo remetido pela Câmara Municipal e 
aprovado na sua reunião de 9 de Abril de 2009.------------------------------------------ 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.-------------------- 
11 – RECONHECI,EMTO DE INTERESSE PÚBLICO 
MUNICIPAL – ALCIDES BRANCO E Cª. LDª. – LAMEIRA DE 
STA. EUFÉMIA 
O senhor Presidente da Mesa, em exercício, deu conhecimento à Assembleia 
que, sobre este ponto, foi entregue na Mesa um requerimento pelo PSD, que 
passou a ler: “Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal – Assunto: 
Reconhecimento Interesse Público Municipal – Alcides Branco e Cª. Ldª. – 
Constando da Ordem de Trabalhos da Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal de 30/04/2009 o Reconhecimento de Interesse Público Municipal 
relativo à construção de um pavilhão de matéria prima e de um poço estanque 
para retenção de águas pluviais, bem como uma construção de uma edificação 
de apoio à ETAR, no pressuposto de que as construções vão ajudar a resolver 
os problemas ambientais originados pela Fábrica Alcides Branco e Cª. Lda. 
Vínhamos solicitar a presença na Sessão da Assembleia da Chefe de Divisão 
de Gestão Urbanística subscritora da Informação, a fim de esclarecer os 
membros da Assembleia Municipal se as obras ali definidas são, na realidade, 
a melhor opção técnica e se, sem qualquer dúvida, colmatarão definitivamente 
os problemas ambientais causados por aquela unidade industrial. Mealhada, 29 
de Abril de 2009. C/ conhecimento ao Gabinete da Presidência da Câmara. 
Pela Bancada do PSD a) António Miguel Ferreira.---------------------------------------- 
Sobre este assunto, o senhor Presidente da Câmara usou da palavra para 
dizer que há aqui duas questões. A primeira é que, quando este pedido foi 
recebido na Câmara, a senhora Chefe de divisão está numa acção de 
formação e não pode estar presente. Por outro lado, não iria estar presente, 
porque é perguntado se as obras são a melhor opção técnica para a resolução 
daqueles problemas e a técnica da Câmara não tem que se pronunciar sobre 
isso. Esta técnica tem que se pronunciar apenas sobre a legalidade da obra. A 
opção técnica é da responsabilidade do autor do projecto. Continuou dizendo 
que, o projecto apresentado, foi também apresentado na Direcção Regional de 
Economia e à CCDR, suscitou uma reunião entre a Câmara Municipal, a CCDR 
e o Ministério da Economia, porque há um grave problema ambiental, como 
todos sabem, na Lameira de Sta. Eufémia e aquele projecto no entendimento, 
não da Câmara, que apenas tem que se pronunciar quanto ao projecto se ele é 
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ou não possível legalmente, para o local, esse projecto é, segundo o técnico a 
quem a empresa o encomendou, a solução para os problemas ambientais. A 
verdade é que, parte do espaço a ser utilizado, é espaço da reserva agrícola e 
aí a senhora Chefe de Divisão diz que vai utilizar espaço da reserva agrícola, é 
ilegal a implantação daquela construção que está indicada no projecto. É 
preciso que se tome atenção que, uma coisa é a parte legal da construção, que 
há a reserva agrícola e daí a empresa pedir o reconhecimento do interesse 
público municipal e outra coisa é, de facto, ir resolver o problema e isso só o 
técnico que elaborou o projecto, os engenheiros do ambiente, o gabinete, têm 
uma palavra a dizer e a responsabilidade nessa área. Não é a Câmara que tem 
que se pronunciar sobre isso. ------------------------------------------------------------------
Interveio o senhor José Cadete para referir que nesse pressuposto, se a 
Assembleia deliberar o reconhecimento de interesse público, num futuro é 
possível esta empresa, uma vez que fica desanexada da reserva agrícola, ser 
apenas para este fim, questionando se será depois possível construírem ali 
uma fábrica nova? -------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Pedro Costa para dizer que este problema da Fábrica 
Alcides Branco é uma coisa que deve suscitar dúvidas a toda a gente e, 
independentemente daquilo que é dito, enquanto cheirar à baganha no nosso 
concelho, é sinal que não está a trabalhar bem e para não falar já do problema 
das escorrências, das águas que estão poluídas e de tudo aquilo que não se 
conhece, porque ainda não aconteceu nenhum problema grave. Continuou 
dizendo que o senhor Presidente falou do não comprometimento da técnica, é 
uma questão formal que está percebida, mas pergunta o seguinte: “até que 
ponto é que a Câmara acredita na boa-fé da empresa Alcides Branco?»---------- 
O senhor Presidente respondeu que se acredita ou não, houve um 
comprometimento da empresa não só perante a Câmara Municipal, como 
perante a CCR e a Direcção Regional de Economia e foi a primeira vez que 
esse compromisso foi tomado em simultâneo pela empresa. E continuou: “se 
me perguntar se algum tempo atrás eu acreditava, dizia-lhe que não, tanto que 
estive numa manifestação - não tivemos o prazer de nos vermos lá – mas eu 
estive lá, porque não acreditava. Eu espero que esta empresa cumpra o 
compromisso que assumiu, por escrito, com a Câmara Municipal e a Direcção 
Regional de Economia e onde estava também o representante da CCR. Essa 
reunião teve lugar em Coimbra, na Direcção Regional de Economia. 
Evidentemente que, se pergunta, acredita? Eu acredito, porque no dia em que 
eu vir que não é verdade, a minha obrigação perante qualquer munícipe, 
qualquer industrial é acreditar. É verdade que há um passado em que eu não 
acreditava, mas também os pressupostos mudaram, porque está assinado o 
documento e há prazos a cumprir e, se a Assembleia Municipal chumbar esta 
decisão, aí é que a empresa não cumpre mesmo e terá um argumento 
importante de dizer: «não me deixaram cumprir».”--------------------------------------- 
Interveio o senhor António Miguel Ferreira para dizer que as preocupações são 
comuns, pois à semelhança do senhor Presidente, também esteve nessa 
manifestação e, na altura, não acreditou porque as promessas foram diversas, 
o problema já esteve para ser resolvido diversas vezes, os responsáveis da 
empresa apresentaram-se nessa manifestação e prometeram que o assunto 
seria resolvido e não foi. Disse não querer colocar em causa a boa fé de quem 
elabora projectos, mas faz lembrar que era importante que houvesse 
mecanismos de fiscalização, mecanismos de análise desse mesmo projecto, 
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de entidades e espera que isso tenha sido feito previamente à celebração do 
acordo feito, no sentido de verificar e dar conta que as opções técnicas 
propostas pelo projectista são as mais correctas para resolver esse problema. 
A Câmara Municipal e todos em conjunto vão acreditar na boa fé, mas não têm 
qualquer elemento externo à própria empresa, duma entidade independente 
que certifique que a opção técnica a tomar é a mais correcta a resolver 
definitivamente o problema. Vão ter que ser apenas crentes. ------------------------- 
Interveio a senhora Ana Filipa Varela para referir, na sequência do que já foi 
mencionado pelos colegas, mas que acha extremamente importante, é que em 
consciência e tendendo a querer votar favoravelmente a proposta, 
simplesmente porque lhe parece ser a única solução e se votarem contra 
parece-lhe não haver solução, gostava de perante a empresa, por aquilo que 
tem acompanhado e lido, que tem prevaricado, apesar de já se ter 
comprometido com os munícipes da Mealhada a cumprir, que houvesse uma 
entidade que fiscalizasse a viabilidade deste projecto, que pudesse dizer que o 
projecto pode resultar, sob pena de lhes estarem a dar uma autorização, no 
fundo uma carta em branco para desanexarem terrenos da reserva agrícola 
que, tal como referiu o senhor José Cadete e que a si própria também 
preocupa, se tais terrenos não ficarem completamente anexados só a esta 
hipótese de projecto, possam vir a ter um problema maior no futuro. Disse 
ainda que, apesar de lhe apetecer dar o voto favorável para obter a solução, 
gostava que o Município e os munícipes da Mealhada tenham uma garantia 
que este projecto vai, efectivamente, resolver o problema, porque isso é que é 
importante para todos e daí ser importante a questão da fiscalização técnica do 
projecto e da aprovação técnica do projecto, por alguém que não seja 
simplesmente a pessoa contratada pela empresa. --------------------------------------- 
Interveio o senhor António Mano Soares para dizer que está de acordo com o 
que foi dito pela senhora Ana Filipa Varela e que, entende que a única garantia 
válida, tratando-se de uma empresa que já incumpriu tantas vezes é que, se 
houver qualquer desvio daquilo que for considerado o ideal, é que fecham e 
vão-se embora, mas há dois problemas, sendo que um é o da questão 
ambiental que é séria e o outro é saber se a Câmara Municipal, considerando 
os reflexos que esse acto pode a vir a ter na empregabilidade no Município, 
nos postos de trabalhos que se perdem, tem ou não força para dizer que se 
houver um problema, encerram a empresa.------------------------------------------------ 
Interveio de novo o senhor Pedro Costa, para fazer a seguinte pergunta ao 
senhor Presidente da Câmara: “A Câmara Municipal da Mealhada, neste caso 
específico, se quisesse pedir uma segunda opinião, arranjar uma entidade 
externa e pedir um estudo, podia fazê-lo?”------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara respondeu que a Câmara não pode avaliar a 
opção técnica do projecto. A Câmara apenas tem que avaliar a legalidade 
urbanística, se é possível ou não construir, para resolver um problema 
ambiental que existe. Se depois de construir o que pretende depois de ser 
autorizada, a empresa não resolve nada técnicamente, esse problema não 
pode ser resolvido pela Câmara com o encerramento da fábrica. As única 
entidades com competência para encerrar a fábrica são o Ministério do 
Ambiente e a Direcção Geral ou Regional de Economia.  A Câmara apenas 
pode proceder ao embargo da obra, em termos da construção. O senhor 
Presidente referiu ainda que, em face do incumprimento que tem havido em 
termos ambientais, a única entidade que denunciou e se preocupou com isso 
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foi a Câmara Municipal. Se a empresa agora utilizar as construções que vai 
fazer para o fim que está no projecto, a Câmara não pode dizer que se 
funciona mal tem que fechar, porque só pode mandar fechar se houver 
alteração do uso para que é autorizado. ---------------------------------------------------- 
Submetido o assunto à votação, a Assembleia deliberou, por maioria, com 6 
(seis) abstenções da bancada do PSD, aprovar o Reconhecimento de Interesse 
Público Municipal para Construção de um Pavilhão de Matéria–Prima e de um 
Poço Estanque para Retenção de Águas Pluviais, bem como a Construção de 
uma Edificação de Apoio à ETAR e criação de Estacionamento, para efeitos de 
instrução do processo de Pedido de Utilização Não Agrícola de Solos da 
Reserva Agrícola Nacional, na Comissão Regional de Reserva Agrícola, 
requerido por Alcides Branco e Cª. Ldª. Em face do processo remetido pela 
Câmara e aprovado na sua reunião de 9 de Abril de 2009.---------------------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos.------------------- 
12 – DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO COM A 
ÁREA DE 1179,71 M2. – FUCOLI-SOMEPAL, FUNDIÇÃO 
DE FERRO, SA - PAMPILHOSA 
Por solicitação do senhor Presidente da Mesa, em exercício, o senhor 
Presidente da Câmara passou a explicar a necessidade de mudança de um 
caminho junto à Somepal, dado que esta empresa adquiriu todas as 
propriedades de um lado e de outro daquele caminho e que eram por ali 
servidas. Ao adquirir todas as propriedades, a Somepal  pensava que pelo 
facto do referido caminho público servir as suas propriedades, ficava também 
com a propriedade do caminho, o que não acontece, porque o caminho 
pertence ao domínio público. A Somepal não pode, por este facto, comprar o 
caminho e, depois de ser elaborado todo o processo legal necessário à 
desafectação do mesmo caminho, para que passe do domínio público para o 
domínio privado da Câmara e, assim poder vendê-lo à Somepal, torna-se 
necessário que esta Assembleia aprove a desafectação do caminho público e a 
sua integração no domínio privado do município.----------------------------------------- 
Posto o assunto à votação, a Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar 
a desafectação do domínio público municipal do caminho público com a área 
de 1.179,71 metros quadrados, que confronta a norte com o prédio sito na 
Pampilhosa, inscrito na matriz predial sob o artigo 1574 e registado na 
Conservatória do Registo Predial de Mealhada, sob o nº. 737, propriedade da 
empresa Fucoli-Somepal, fundição de Ferro, S.A. e a sua consequente 
integração no domínio privado do Município, em face do processo remetido 
pela Câmara Municipal e aprovada na sua reunião de 9 de abril de 2009.--------- 
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, dizendo que sendo um caso que já se arrasta 
há algum tempo, gostaria de falar nele como um acto de cidadania. Disse não 
ter impugnado o referido concurso, de forma deliberada, por não querer ser 
acusado de ser um obstáculo a o desenvolvimento de um projecto que a 
Câmara tinha de pôr um médico veterinário em concurso. No entanto, disse, 
não pode deixar de referir as questões que julga importantes, sendo que 
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algumas já se começam a resolver.  Voltou a referir questões que se prendem 
com a forma como decorreu o concurso a que se apresentou,  dizendo que tem 
na sua posse um parecer do director Geral de Veterinária que considera nula a 
contratação do veterinário municipal da Mealhada, efectuada em consequência 
desse mesmo concurso.------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara, em resposta ao senhor Dr. José Veiga, 
referiu-lhe que devia ter resolvido este assunto numa reunião de Câmara, 
dizendo também não reconhecer legitimidade a um director geral que incentiva 
a que haja pessoas a efectuarem vistorias a explorações, passando recibos 
verdes, quando estes, na função pública já acabaram.----------------------------------
Usou da palavra também o senhor Raúl Aguiar para felicitar a Câmara 
Municipal pela atribuição da Bandeira Verde da Eco XXI, como prémio pela 
aplicação das boas práticas ambientais. Encerrou esta felicitação dizendo que 
espera que a “Alcides Branco não seja uma nódoa na Bandeira.---------------------  
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. ---------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


