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--------------------------------------ACTA Nº. 4----------------------------------------- 
SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
REALIZADA EM 18 DE SETEMBRO DE 2009: Aos dezoito dias 
do mês de Setembro do ano dois mil e nove, reuniu pelas vinte e uma horas, 
em sessão ordinária, no Auditório da Escola Profissional Vasconcelos Lebre, 
na Mealhada, a Assembleia Municipal, cuja Mesa foi constituída pelo 
Presidente da Mesa senhor Dr. Rui Manuel Leal Marqueiro, pelo 1º. Secretário, 
senhor José Alves Rosa e pelo 2º. Secretário senhor Manuel Paredes Ferreira, 
com a seguinte Ordem de Trabalhos: --------------------------------------------------------
1) Votação da acta da Sessão Ordinária de 19 de Junho 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) Sholpan Baspayeva e outros – Exposição/Reclamação; --------------------------- 
4) Integração do Município de Mealhada na Associação Willuso – ratificação; -- 
5) Imposto Municipal sobre Imóveis para 2010 – proposta; --------------------------- 
6) Participação Variável de IRS para 2010 – proposta; -------------------------------- 
7) Derrama para 2010 – proposta; ----------------------------------------------------------- 
8) Revisão Orçamental nº. 2; ----------------------------------------------------------------- 
9) Regulamento de Água do Município de Mealhada; ---------------------------------- 
10) Projecto de Regulamento do conselho Municipal de Juventude; --------------- 
O senhor Presidente da Mesa solicitou ao senhor José Alves Rosa, 1º. 
Secretário, que procedesse à chamada dos membros da Assembleia Municipal, 
verificando-se que faltaram com justificação os senhores Teodomiro António 
Seabra Pereira e António Miguel de Miranda Ferreira. Faltaram ainda sem 
justificação os senhores Delfim Manuel Neves Martins – Presidente da Junta de 
Freguesia de Barcouço, Manuel Lindo Cardoso – Presidente da Junta de 
Freguesia de Casal Comba, Ângelo Ferreira Baptista – Presidente da Junta de 
Freguesia de Ventosa do Bairro e a senhora Ana Filipa Varela Soares Pereira. -  
 PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
O senhor Presidente da Assembleia deu por iniciada a sessão, começando 
por referir que estavam abertas as inscrições para quem pretendesse usar da 
palavra neste Período Antes da Ordem do Dia. ------------------------------------------- 
Interveio o senhor Pedro Duarte para apresentar à Mesa uma exposição 
relativamente a uns pedidos que fez à Câmara Municipal, através do senhor 
Presidente da Mesa, datados de 2 de Junho do corrente ano, tendo passado a 
ler o documento: “Situação sobre os pedidos de informação formulados  pelo 
Deputado Municipal Pedro Nuno Figueiredo Duarte – E m 2 de Junho submeti ao Sr. 
Presidente da Assembleia Municipal quatro requerime ntos tendo em vista: -------------------- 
1.  A solicitação de um parecer do Auditor Externo sobre a conformidade da aplicação da 
regra previsional disposta na alínea a) do ponto 3. 3.1. do POCAL e da aplicação do 
princípio contabilístico – consistência – constante  na alínea c) do ponto 3.2. também do 
POCAL relativamente aos Orçamentos de 2005, 2006, 2 007, 2008 e 2009; ----------------------- 
2.  A obtenção de todas as candidaturas apresentada s desde 2004 pelo Município para 
efeitos de financiamento a entidades nacionais ou c omunitárias; ---------------------------------- 
3.  A obtenção de informação relativa à cobrança do  imposto de Derrama dos anos de 
2006, 2007, 2008; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.  A solicitação à Câmara Municipal do Balanço Soc ial dos anos de 2004, 2005, 2006, 
2007 e 2008, a que a autarquia está obrigada a elab orar nos termos do nº. 1 do artigo 1º. 
do Decreto-Lei nº. 190/96, de 9 de Outubro; ------- ---------------------------------------------------------- 
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Tendo em consideração que todos os requerimentos fo ram recepcionados em 5 de 
Junho do presente ano, qual a razão para que até á presente data não tenha recebido 
qualquer esclarecimento dobre os elementos solicita dos? ------------------------------------------- 
Ironicamente, o Auditor Externo expressou-se no dia  7 de Setembro de 2009 sobre a 
posição económica e financeira do Município da Meal hada relativamente ao 1º. semestre 
de 2009, ou seja 3 meses depois da minha interpelaç ão, mas até à presente data não se 
expressou relativamente à minha simples solicitação . -------------------------------------------------- 
Face ao exposto, quero manifestar nesta Assembleia a minha indignação pela forma 
explícita de “obstrução” ao exercício de deputado m unicipal pelo Executivo Municipal, 
em particular no tocante à obtenção de informação. ----------------------------------------------------- 
O deputado municipal a) Pedro Nuno Figueiredo Duart e” --------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou o senhor Pedro Duarte 
que os documentos foram, de facto, recebidos no dia 5 de Junho, através de e-
mail e o senhor primeiro secretário, na qualidade de Presidente em exercício 
desta mesma Assembleia, nessa data, despachou esses documentos para a 
Câmara Municipal em 8 de Junho, solicitando que os elementos fossem 
fornecidos no tempo julgado necessário. --------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara interveio para referir que os documentos em 
questão foram recebidos na Câmara e enviados à Divisão Financeira e, 
concretamente em relação às Derramas, foi recebido há cerca de oito dias, 
após ter sido solicitado à Repartição de Finanças, um ofício informando que 
não podia ser remetida a informação solicitada, porque era uma violação do 
sigilo fiscal. Quanto á informação relativa ao parecer do auditor externo, estão 
a ser pedidos pareceres sobre contas e sobre orçamentos de anos em que, 
como é do conhecimento de todos, a Câmara ainda não tinha auditor externo, 
mas foi também solicitado. Quanto às candidaturas, está a ser elaborada a 
informação para ser enviada. Quanto ao Balanço Social está também a ser 
fotocopiado, no entanto, disse ainda o senhor Presidente da Câmara, há muita 
matéria que foi pedida e que está contida nas Contas e nos Orçamentos, mas 
os documentos solicitados ser-lhe-ão enviados oportunamente. ---------------------   
Interveio o senhor Júlio Penetra, para ler a seguinte intervenção: “Durante os 
quatro anos desta legislatura municipal, aproveitám os regularmente este período 
regimental dedicado a assuntos não inscritos na ord em do dia, para exercer de forma 
consequente a nossa obrigação de veicular as preocu pações dos munícipes e com isso 
estimular o executivo a ponderar sobre acções, solu ções e decisões a tomar. Tivemos 
igualmente oportunidade de pedir esclarecimentos e obter respostas para satisfazer 
quer dúvidas pessoais quer de outras pessoas ou gru pos de pessoas. Usámos este 
espaço, com espírito crítico construtivo e convenci dos de estarmos a actuar com 
sentido de sérvio público e usando com propriedade a nossa liberdade individual e o 
nosso compromisso de representação, sempre fiéis ao  nosso pensamento mas sem 
ignorar a obrigação eleitoral de expor igualmente a s ideias e desejos diversos dos 
nossos. E fomos sempre solidários e leais nas nossa s exposições. Procurámos ser 
solidários e leais, com o nosso partido e com o exe cutivo que ele apoiou, sem dúvida. 
Mas sobretudo preocupámo-nos em ser solidários com as pessoas que aqui 
representamos. Por vezes sentimos que as nossas pos ições de solidariedade com as 
pessoas foram entendidas como falta de solidariedad e e lealdade para com o executivo 
ou mesmo com o partido. Ora, este tipo de entendime nto, parece-nos algo confuso e 
equivocado. A solidariedade e a lealdade não têm um  único sentido. Só podemos ser 
verdadeiramente solidários e leais com o nosso part ido e os seus representantes no 
poder, se soubermos com lealdade e rigor ser solidá rios com os interesses dos 
munícipes. Há quem defenda que o apoio incondiciona l e acrítico ao partido e ao 
executivo que o representa é a única atitude aceitá vel e o melhor contributo para o seu 
reforço e um desempenho melhorado. Com todo o respe ito por quem assim pensa, 
achamos exactamente o contrário. E é por isso que, chegados aqui, não nos 
arrependemos de nenhuma das posições individuais e colectivas que tomámos nestes 
quatro anos. Defendemos mesmo a cultura desse compo rtamento futuro como a melhor 
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forma de ao mesmo tempo apoiar os executivos na sua  acção, projectar o partido na 
opinião pública e concretizar e prestigiar a activi dade política e a nobreza e funções 
deste órgão. No pressuposto que esta será a última sessão desta Assembleia, que 
nenhuma situação urgente e inadiável determine a re alização de alguma sessão 
extraordinária antes do fim deste mandato do execut ivo, quero aproveitar para destacar 
a forma aberta e solta, sem formalismos inibidores da amplitude e duração das 
discussões que a mesa da assembleia e principalment e o seu presidente, conduziram as 
cerca de vinte e cinco sessões ocorridas. O senhor Presidente soube dirigir os trabalhos 
com grande segurança no respeito pelas normas regim entais e um grande equilíbrio, 
bom senso e isenção nas suas poucas mas sempre opor tunas e qualificadas 
intervenções. Foi de acordo com as melhores tradiçõ es deste órgão municipal, um bom 
exemplo, que esperamos ver continuado no futuro. Nã o seria justo, esquecer e não 
destacar igualmente que o seu trabalho, beneficiou muito da atitude cívica, democrática 
e disciplinada dos membros desta assembleia sem exc epção individualmente apreciada 
ou colectiva representativa de cada força partidári a. Quero aproveitar para desejar a 
todos os que se candidatem a este órgão deliberativ o, que transportem para a nova 
Assembleia que o sufrágio de 9 de Outubro ditará, o  mesmo ambiente de respeito e 
tolerância democrática que foi marca desta que agor a cessará funções. Ressalto 
igualmente, a normalidade que representou a presenç a na maioria das sessões, da 
totalidade dos membros do executivo municipal e do seu presidente, facto que prestigia 
os dois órgãos municipais, o respeito recíproco e a  sua grande importância. a) Júlio 
Penetra – AM 18.09.09”. --------------------------- ----------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, interveio o senhor António Mano Soares, para apresentar a 
intervenção escrita, que passou a ler: “Comunicação à Assembleia Municipal de 18 
de Setembro de 2009: ------------------------------ ----------------------------------------------------------------- 
O PS afixou um cartaz de propaganda eleitoral junto  ao Parque da Cidade, com a 
fotografia sorridente do Sr. Presidente da Câmara, que proclama: “Valeu a pena”. ---------- 
Não fora o respeito e a consideração que me merece a figura do Presidente da Câmara e 
eu diria que se trata de um cartaz grotesco e patét ico. ---------------------------------------------- ---- 
Grotesco e patético, porque se destina apenas a gan har mais alguns votos. ------------------- 
Grotesco e patético, porque intenta ganhar esses vo tos à custa de uma obra pública, 
obra essa paga pelos contribuintes, mesmo os que nã o votaram PS. ----------------------------- 
Grotesco e patético, porque o povo todo não é assim  tão simplório, tão fácil de iludir e 
de convencer. O povo todo não fica contentinho só p orque o Parque da Cidade ficou 
todo bonitinho, muito mais bonitinho do que o matag al antes existente, só porque tem 
muito verde e só porque tem as célebres pistas muit o bem pintadinhas, com cores 
berrantes e apelativas, como se o povo todo fosse u ma turba ignorante e destituída, a 
quem basta contemplar o verde e o berrante das tais  pinturas, para ficar feliz e contente . 

Grotesco e patético, porque parece fazer acreditar que já está resolvida a controvérsia 
do caderno de encargos, quando a verdade é que não está. A verdade é que o caso está 
nos tribunais. ------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------- 
O caso está nos tribunais e por essa razão não quer o alongar-me mais nas minhas 
considerações. ------------------------------------ --------------------------------------------------------------------- 
Mas não posso, em consciência, deixar de chamar a a tenção para três factos 
indesmentíveis: ----------------------------------- --------------------------------------------------------------------- 
1º facto: Do alto do púlpito que lhe é oferecido pe lo alto cargo que ocupa, o Sr. 
Presidente da Câmara afirmou que muito mal viria ao  mundo, (como se tragédias 
inenarráveis viessem a acontecer), no dia em que o povo deixasse de acreditar nas 
Universidades, nomeadamente na Universidade de Avei ro, a Universidade que emitiu o 
parecer que o Sr. Presidente da Câmara considera fa vorável ao seu ponto de vista. -------- 
Fez aquela afirmação, em tom grave e solene, como s e as Universidades fossem as 
donas de TODA a verdade. Lamento dizer-lhe, Sr. Pre sidente da Câmara, está a fazer 
uma extrapolação abusiva. Pela simples razão de que  as Universidades não são as 
detentoras da verdade. Pelo contrário, as Universid ades apenas PROCURAM a verdade. 
Apesar da recta intenção da infatigável procura da verdade, infelizmente nenhuma 
Universidade é detentora da verdade absoluta. Porta nto, Sr. Presidente da Câmara, em 
nome da verdade, não use argumentos falaciosos. --- --------------------------------------------------- 
2º facto: Também do alto do púlpito que lhe é ofere cido pelo alto cargo que ocupa, o Sr. 
Presidente da Câmara afirmou, também em tom grave e  solene que nunca se 
comprometeu com o Dr. Carlos Marques a fazer os car otes na sua presença. ----------------- 
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Não sei se se comprometeu ou se não se comprometeu,  Sr. Presidente da Câmara. -------- 
O que eu sei, é que se eu estivesse no seu lugar, e  sabendo da vontade do Dr. Carlos 
Marques de estar presente, vontade essa que não pod erá ignorar, pois ela era pública e 
foi largamente expressa nos jornais do concelho, se  estivesse no seu lugar, Sr. 
Presidente da Câmara, eu faria tudo para que o Dr. Carlos Marques pudesse estar 
presente. Mesmo que para isso o fosse buscar, pesso almente, a sua casa, ou ao seu 
local de trabalho. Faria isso, a bem da transparênc ia e da lisura de processos. --------------- 
3º facto: Mais uma vez do alto do púlpito que lhe é  oferecido pelo alto cargo que ocupa, 
o Sr. Presidente da Câmara acusou o Presidente da C oncelhia do PSD de ser conivente 
com um acto de vandalismo, ao aceitar os carotes qu e mandou analisar em Espanha. 
Seria grave, de facto, que o Presidente da Concelhi a do PSD fosse conivente com um 
acto de vandalismo. ------------------------------- ------------------------------------------------------------------- 
Todos sabemos que o Sr. Presidente da Câmara exager a no uso de expressões fortes e 
bombásticas, como táctica de intimidação a que reco rre frequentemente. Pensa que 
assusta as pessoas, num mundo e numa época em que a té já nem as criancinhas se 
assustam fácilmente. ------------------------------ ------------------------------------------------------------------ 
Tive a intuição de que mais uma vez o Sr. President e da Câmara estava a usar a sua 
velha táctica de assustar as criancinhas. --------- ----------------------------------------------------------- 
E então fui ver num bom dicionário o significado ex acto da palavra vandalismo. ------------- 
Eis o significado exacto de vandalismo (Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 
Lisboa 2003, Tomo VI, página 3661): --------------- ------------------------------------------------------------ 
Vandalismo: “Acção própria dos vândalos, que consis te em atacar produzindo ruína, 
devastação, destruição. Acto ou efeito de produzir estrago ou destruição de 
monumentos ou quaisquer bens públicos ou particular es, de atacar coisas belas ou 
valiosas, com o propósito de as arruinar”. -------- ---------------------------------------------------------- 
De facto, o meu pressentimento tinha razão de ser! O Sr. Presidente da Câmara tinha 
exagerado uma vez mais! --------------------------- --------------------------------------------------------------- 
Será legítimo considerar que é vandalismo um acto q ue não produziu estrago, ruína, 
devastação ou destruição? ------------------------- --------------------------------------------------------------- 
De resto, Sr. Presidente da Câmara, permita-me que lhe chame a atenção para o 
seguinte: ----------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ 
Mesmo que, por absurdo, aquele acto fosse considera do como um acto de vandalismo, 
esse acto de vandalismo teria sido, “à posteriori”,  plenamente validado e justificado por 
si. ----------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- 
Na verdade, quando numa das últimas sessões de Câma ra recusou liminarmente a 
proposta de um novo carote de desempate, o Sr. Pres idente da Câmara demonstrou que 
a única maneira de se poder fazer um carote  independente é justamente aquela maneira 
que o Sr. Presidente da Câmara considera como sendo  um acto de vandalismo, mas que, 
desgraçadamente e face à sua conhecida e irredutíve l intransigência, se revelou como 
sendo a única possível, visto que Sr. Presidente da  Câmara nunca concordaria que se 
procedesse de outro modo. ------------------------- -------------------------------------------------------------- 
Infelizmente, as pressões da campanha eleitoral e a  urgência de angariar votos a todo o 
custo são mais fortes do que tudo o resto e o Parqu e da Cidade tinha que ser 
inaugurado, custasse o que custasse. Mesmo atropela ndo todas as regras do bom 
senso, do equilíbrio e do bom gosto. -------------- ------------------------------------------------------------ 
Bom senso, equilíbrio e bom gosto, são aliás qualid ades de que o actual executivo 
revelou um déficit atroz ao longo de todo o mandato . --------------------------------------------------- 
Vejamos, por exemplo, a caso das lombas. ---------- ------------------------------------------------------- 
As lombas são um recurso útil e legítimo, se usadas  na perspectiva da protecção dos 
peões, bem como na perspectiva de proteger alguns m aus condutores de si próprios, 
quando esses condutores, tarados do volante, têm ma nifestamente uma condução 
agressiva e perigosa. Mas para desempenhar esse pap el cívico, útil e legítimo, as lombas 
não podem ser agressivas, nem estética nem funciona lmente. Devem ser construídas 
com o máximo cuidado, de modo ponderado, com bom se nso, equilíbrio e bom gosto. --- 
Caso contrário, as lombas deixarão de desempenhar o  seu papel de utilidade cívica e 
passarão a ser intrusivas da liberdade de circulaçã o dos condutores conscientes, que, 
felizmente, ainda serão a grande maioria. As primei ras lombas a serem construídas, são 
mesmo ostensivamente agressivas pela sua chocante a ltura, que impossibilita a 
circulação a mais de 20 ou 30 à hora. Agressivas e uma ilegítima condicionante da 
circulação automóvel. Se o próprio código da estrad a permite que naqueles locais se 
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circule a 50 à hora, é intoleravelmente abusivo que  a autarquia, unilateralmente, limite a 
velocidade a menos de 20 ou 30 à hora. Não só abusi vo como também  perigoso, na 
medida em que tais lombas, poderão, elas próprias, ser a causa de acidentes, por 
estarem mal concebidas, mal construídas e mal sinal izadas. ----------------------------------------- 
Já em tempos tive ocasião de expressar a minha opin ião sobre as lombas, não só 
verbalmente, nesta Assembleia Municipal, mas também  por escrito, em artigos de 
jornais. Debalde. Sem qualquer efeito. Antes pelo c ontrário, as lombas têm-se 
multiplicado como cogumelos. ---------------------- ------------------------------------------------------------ 
Não me dou a mim próprio a importância suficiente p ara imaginar que será por causa de 
mim ou da minha opinião que as lombas têm prolifera do, só para me aborrecer. 
Existirão, certamente, outras razões que desconheço . Mas a verdade é que elas se têm 
multiplicado como coelhos. ------------------------ --------------------------------------------------------------- 
E têm-se multiplicado tão abundantemente e de modo tão gritantemente aleatório, 
despropositado e desconchavado que estou a ficar se riamente preocupado com a falta 
de bom senso e de bom gosto. Começo mesmo a questio nar o equilíbrio mental e a 
capacidade de discernimento de quem as projecta, as  manda construir, ou as constroi. 
Procedem como se considerassem todos os condutores como um bando de 
irresponsáveis criminosos que é necessário controla r a qualquer preço. Não sei 
exactamente de quem será a responsabilidade nesta c adeia de comando. O executivo 
municipal, que permite e apoia este estado de coisa s, terá certamente as suas 
responsabilidades. -------------------------------- ------------------------------------------------------------------- 
As lombas que estão construídas são, ao mesmo tempo , passadeiras, uma vez que 
todas, sem excepção, estão devidamente assinaladas com sinais de trânsito que 
significam, inequívocamente, a existência de uma pa ssadeira. Mas as passadeiras, 
essas, nalguns casos, não passam de palhaçadas hila riantes. -------------------------------------- 
Estou, de facto, seriamente preocupado, questionand o-me mesmo acerca da sanidade 
intelectual de quem apadrinha estas construções, al gumas delas perfeitas aberrações. 
Chega até a parecer que tais mostrengos visam també m, lateralmente, apoucar ou 
mesmo gozar com o povo utente. Vejamos, com os segu intes exemplos, se tenho ou não 
razões para estar sériamente preocupado: ---------- -------------------------------------------------------- 
Há uma lomba/passadeira, na estrada da Antes, que a té já mereceu fotografia e tudo num 
dos jornais do concelho, em que, de um lado e de ou tro da estrada há ravinas com 
vários metros de altura, o que torna a passadeira t otalmente impraticável e inútil. ----------- 
Recentemente, na Pampilhosa, foi construída uma lom ba/passadeira duplamente inútil: a 
lomba é inútil, porque existe uma rotunda de um dos  lados e uma curva apertada do 
outro lado da estrada, ambas a menos de 50 metros  da lomba. Portanto, não é nunca 
possível que alguém chegue à lomba a mais de 50 à h ora, o que torna a lomba 
completamente desnecessária. Por sua vez, a passade ira é também inútil, porque tanto 
de um lado como do outro, a passadeira esbarra com um muro. Não é de doidos? Será 
que alguém acredita na seriedade dos autores? Estão  a gozar com quem, ou com o quê? 
Também na Pampilhosa, construíram outra lomba/passa deira, esta altamente perigosa: 
fizeram-no numa descida inclinada, na Ladeira do Fr eixo, logo a seguir à Filarmónica 
Pampilhosense, e, como se não bastasse o perigo do declive, construíram-na 
precisamente em cima de uma curva. Como se ainda nã o fossem suficientes as 
maldades, a descida e a curva, construíram a lomba/ passadeira no exacto local em que, 
num dos lados, a passadeira desagua directamente nu ma ribanceira de mais de 5 metros 
de altura! Não é de doidos? Será que alguém acredit a na seriedade dos autores? Estão a 
gozar com quem, ou com o quê? --------------------- ---------------------------------------------------------- 
Há vários outros exemplos. Mas o tempo e o espaço s ão escassos e bastam estes para 
demonstrar a orgia de disparates que ignora as mais  elementares regras do bom senso e 
do bom gosto, mas que reina neste concelho, o  concelho que certamente ficará 
conhecido como o circo das lombas/passadeiras aberr antes. --------------------------------------- 
Felizmente que esta legislatura se abeira do fim e que as próximas eleições se 
encarregarão de corrigir as incongruências e de faz er regressar não só a capacidade de 
elevar o concelho ao lugar que merece, retirando-o da mediocridade reinante, mas 
também de fazer regressar a disponibilidade para ou vir todas as opiniões e estabelecer 
consensos, permitindo, finalmente, o regresso do bo m senso e do bom gosto, do 
equilíbrio e da ponderação. ----------------------- ---------------------------------------------------------------- 
O deputado municipal – a) António Mano Soares “. -- ---------------------------------------------------- 
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Interveio o senhor Pedro Paiva para agradecer o voto de pesar apresentado 
por esta Assembleia Municipal, na última sessão, aquando do falecimento de 
sua Avó, o que o deixou sensibilizado e não havia tido oportunidade de o fazer 
anteriormente. Continuou dizendo que gostaria de deixar a sua opinião sobre 
um assunto que tem feito correr muita tempo, relacionado com a ciclovia nos 
Viveiros Florestais, entendendo que chega a um ponto que têm que saber 
parar com estas questões, em especial quando se põe em causa a idoneidade 
de algumas Instituições, como é o caso da Universidade de Aveiro. Entende 
que estes processos devem correr junto das Entidades competentes. Disse 
ainda que entende que o actual executivo tem falta de ambição, apesar de 
algumas coisas que tem feito, esperando que, seja qual for o próximo 
executivo, traga mais dinâmica para o concelho. Entende que houve algumas 
obras positivas, nomeadamente o Parque da Cidade, que valorizou bastante a 
cidade, a nova forma de gestão da Mata do Buçaco, que espera que permita 
um progresso importante naquele espaço de que todos gostam, pedindo neste 
caso ao senhor engenheiro António Jorge que, se por acaso ainda o não fez, 
tenha em atenção e como prioridade a questão do nemátodo. Disse ainda que, 
sendo esta a última reunião em que estará presente durante muito tempo, 
gostaria de deixar aqui referenciadas algumas questões que considera 
importantes e que durante a próxima legislatura sejam tidas em conta, que 
passam essencialmente pelo campo de golfe, naquilo que está inserida a 
estratégia para o concelho, relacionada com o turismo, que traria uma mais 
valia e seria uma referência em toda a região. Pensa também que, ao Carnaval 
da Mealhada devia ser dada uma atenção especial, por ser um evento que atrai 
muitas pessoas, gostando de ver soluções efectivas para um carnaval melhor 
do que o actual e que não esteja sempre tão dependente das intempéries ou 
do clima, e que seja encontrada uma forma de melhorar esta situação, porque 
é um evento que leva o nome da Mealhada muito longe. Também era 
importante, continuou a dizer, que o executivo tente encontrar uma solução 
para o Hospital da Misericórdia, independentemente de ser ou não da 
responsabilidade da Câmara, porque também pode ser uma referência 
importante para o concelho. Referiu ainda que era importante que as várias 
povoações do concelho se vissem como uma região única, porque este 
concelho tem uma capacidade muito grande para atrair pessoas, a exemplo do 
que acontece com o leitão e não aproveita essa capacidade de atrair pessoas 
para mostrar o que é o Buçaco, o Luso, para promover tudo o que existe para 
oferecer noutras áreas.  Finalmente, disse querer deixar uma palavra de apreço 
a todos os elementos da Assembleia Municipal e do Executivo, porque acredita 
que todos os que aqui estão, estão com o desejo de lutar pela melhoria do 
nosso concelho e que no futuro, todas estas questões sejam tratadas, 
desejando a todos as maiores felicidades no desempenho das suas funções. --- 
Interveio o senhor José Felgueiras, Presidente da Junta de Freguesia de 
Mealhada, para agradecer a colaboração que lhe foi prestada durante o 
mandato que está a terminar, pelo senhor Vereador António Jorge, e prestar-
lhe a homenagem que merece pela colaboração e apoio que sempre deu e o 
entendimento que houve entre o executivo e todas as Juntas de Freguesia 
entre si. Desejou que no futuro, venha quem vier, continue a ajudar a freguesia 
da Mealhada, porque bem precisa de todo o apoio que puder ser prestado. 



                                                                                                                          
                                                                                                                                    FOLHA Nº. 7 
                                                                                                                              
                                                                                                                                    __________________  
                                                                                                                           

 

Agradeceu à assembleia a forma gentil como sempre o trataram e desejou as 
maiores felicidades. ------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio o senhor Vítor Matos, Presidente da Junta de Freguesia de 
Pampilhosa, para corroborar as palavras do senhor José Felgueiras em relação 
à colaboração que foi sempre prestada pelo senhor vereador António Jorge. 
Seguidamente teceu algumas considerações a respeito da intervenção do 
senhor Dr. Mano Soares, no que se refere a algumas questões que abordou 
sobre a freguesia de Pampilhosa, nomeadamente quanto às lombas ali 
existentes, por não concordar com a maneira como essa questão foi aqui 
descrita. Disse ainda que em relação a muitas coisas que foram ditas, o senhor 
Dr. Mano Soares devia pensar que há alguém que também pensa nos outros e 
devia ter mais respeito pela sua freguesia. -------------------------------------------------
Interveio o senhor Pedro Costa para referir que também está na Assembleia 
pela última vez e quer expressar o seu agradecimento pela forma cordata como 
decorreram as sessões a que assistiu, agradecer a simpatia de todas as 
bancadas e da Mesa. Disse ainda que: “ por uma questão de consciência, para 
que fique em acta, porque as pessoas devem assumir aquilo que fazem 
atempadamente e não esperarem pelo resultado daquilo que fazem. Antes 
desta questão da ciclovia ter sido tornada pública, o vereador Carlos Marques 
falou comigo e mostrou-me o material que tinha, pedindo o meu conselho. Na 
altura, primeiro perguntei-lhe se ele confiava naquilo que tinha e na informação 
que lhe tinham dado e ele confirmou-me que realmente tinha essa ideia, que o 
material e a informação que tinha eram fidedignos e a minha opinião foi que, 
sempre tendo em conta os superiores interesses do concelho e tendo sempre a 
ideia de que a Câmara estaria alheia a qualquer alteração que tivesse 
acontecido na construção da ciclovia, disse ao vereador Carlos Marques que 
achava muito bem que pusesse a questão em sede de reunião de Câmara. O 
método que usaram e as evoluções ultrapassam-me, portanto, a parte que eu 
acho que devo assumir e que acho que deve ser pública é essa. Eu fui 
consultado como amigo e a opinião que dei foi esta. Em relação ainda ao 
Parque da Cidade, antes do início desta sessão, tive o cuidado, porque fazia 
questão, de cumprimentar e dar os parabéns ao senhor Presidente da Câmara 
pela obra do Parque da Cidade. Achei que não teria necessidade de o voltar a 
fazer publicamente, mas agora cheguei à conclusão que sim e, mais uma vez, 
dou os parabéns pela obra que ali está, que é uma obra, como o senhor 
Presidente teve a gentileza de me dizer, é uma obra da cidade, não é uma obra 
dele, eu também compreendo e acho isso, mas alguém tem que assumir as 
responsabilidades, quer seja para o bem quer seja para o mal e realmente, o 
Parque da Cidade está muito bonito”. Continuou dizendo que, em nome da 
segurança do espaço, há necessidade de ser vista a questão das saídas do 
Parque para a estrada nacional 1, nomeadamente a saída que está em frente 
ao restaurante Oásis, que pensa ser uma saída de emergência e onde 
colocaram uns vasos de plantas, pelo que pensa que há necessidade de 
verificarem essa situação, tendo em atenção que a ciclovia não vai apenas ser 
utilizada por adultos conscientes e cumpridores. Será usada também por 
crianças e até por animais de companhia e o espaço entre as floreiras é 
suficientemente grande para que um adulto, uma criança ou até um animal 
possa entrar directamente na estrada nacional 1, pondo em risco a sua vida e a 
dos condutores. Referiu ainda que, em termos de futuro, gostaria que 
pensassem na questão da iluminação utilizando energias alternativas, a 
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questão de ser colocada internet sem fios e a utilização dos edifícios 
destinados à restauração, achando importante que ponderem na hipótese de 
afectarem apenas um dos edifícios. Pensa não ser boa ideia afectarem os dois 
edifícios à restauração, porque se for só um concessionário, um edifício basta-
lhe e se forem dois concessionários poderá originar que haja uma “guerra” 
complicada, porque durante a semana, principalmente, os clientes a conquistar 
serão os professores das duas escolas que ali estão ao lado, porque não 
comem na escola e, havendo um restaurante e uma cafetaria, o normal será 
vender comida barata aos professores. Por isso, pensa bastar apenas a 
utilização de um dos edifícios para cafetaria ou restaurante e o outro estando 
arranjado, haverá sempre uma ideia para a sua utilização com outra finalidade. 
Finalmente, lançou o repto para que, havendo intenção da Câmara Municipal 
adquirir os edifícios do IVV e, uma vez que está prevista a ampliação do 
edifício dos Paços do Concelho, se mantenham no actual edifício da Câmara a 
Presidência e os actos solenes e nos edifícios do IVV, passem a funcionar 
todos os restantes serviços municipais. Continuou, a propósito da Fundação da 
Mata do Buçaco, por ter lido uma entrevista dada pelo senhor Alexandre 
d’Almeida, na qual refere os vários problemas do Palace do Buçaco, dirigindo-
se em especial ao senhor engenheiro António Jorge Franco, para que, na sua 
qualidade de Presidente daquela Fundação, o problema do Palace do Buçaco 
seja resolvido o mais rapidamente possível, não a contento do senhor 
Alexandre d’Almeida mas, seja qual for a solução, que essa mesma solução 
apareça. ---------------------------------------------------------------------------------------------   
Interveio a senhora Arminda Martins para dar dirigir algumas palavras ao 
senhor Dr. Mano Soares, relativamente à intervenção que fez sobre o Parque 
da cidade, nomeadamente quanto à colocação do cartaz de propaganda 
eleitoral, informando-o que não é da responsabilidade do senhor Presidente da 
Câmara, mas sim do Partido Socialista e que a referência feita às obras 
efectuadas, aliadas à fotografia do candidato do Partido Socialista, devem-se 
ao facto de estas serem obras do Partido Socialista e não do PSD. ----------------  
Interveio o senhor Júlio Penetra, referindo que apenas pretende fazer alguns 
reparos à exposição do Dr. Mano Soares, a propósito de ter abordado o 
assunto do Parque da Cidade e não ter havido da sua parte uma palavra de 
regozijo e apreço pela obra feita, que fez crescer a Mealhada, recuperando um 
espaço que era seu e lhe estava vedado. Disse registar ainda que se ponha em 
dúvida a autoridade, competência e credibilidade reconhecidas da 
Universidade de Aveiro e Universidade de Coimbra, mas que a seu tempo a 
verdade surgirá. Quanto às lombas lembra que, há algum tempo atrás os 
carros já andavam a mais de 120 Km/hora, mas este problema não se 
colocava, porque o estado caótico da maioria das estradas de circulação 
interna no nosso concelho encarregavam-se de minorar estes excessos. --------   
Interveio o senhor José Cadete para referir a sua concordância com algumas 
das situações expostas pelo Dr. Mano Soares quanto às lombas, por ser contra 
qualquer tipo de obstáculos colocados na estrada, que não permitam uma 
condução em condições àqueles que cumprem. Disse aproveitar também, por 
ser a ultima vez que estará na Assembleia Municipal, para dizer que os dois 
membros da CDU desta Assembleia, sempre se dignificaram pessoalmente, 
bem como o Partido a que pertencem, tendo feito tudo para se colocarem 
acima de qualquer tipo de interesse partidário e lutando sempre pelos 
interesses do concelho. -------------------------------------------------------------------------- 
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O senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao senhor Presidente da 
Câmara, para responder às questões abordadas neste Período Antes da 
Ordem do Dia. -------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara começou por referir, a propósito do Parque 
Urbano e da ciclovia, que é um assunto que está a ser analisado pelos 
Tribunais, o que o impede de responder como desejava. Dirigindo-se aos 
membros da Assembleia, nomeadamente a dois membros da oposição, Dr. 
Pedro Costa e Dr. Pedro Paiva, agradeceu as críticas gentis e respeitosas que 
aqui fizeram sempre, e que esta sim é uma forma de dar vivacidade à 
democracia. A todos os restantes membros da Assembleia agradeceu todas as 
sugestões que aqui foram feitas e que serão registadas. ------------------------------ 
Seguidamente, o senhor vereador Carlos Marques solicitou o uso da palavra, 
dado o seu nome ter sido aqui referido, para dizer que pretende apenas deixar 
algumas considerações a propósito do assunto do Parque Urbano, que estando 
a ser analisado pelos Tribunais por alguma razão será, referindo a propósito do 
que foi aqui dito de que, na defesa das suas convicções e determinado em 
torno desta questão, como continuará a ser, teria colocado em causa a 
idoneidade de algumas Instituições, nomeadamente das Universidades de 
Coimbra e Aveiro, o que é pura mentira. Teve o cuidado e isso está registado 
em actas da Câmara que, quando a senhora vice-presidente usou esses 
termos, teve o cuidado de lhe dizer que ela estava a mentir, numa sessão 
pública de Câmara. Disse ainda o senhor vereador, que nunca colocou em 
causa a idoneidade de qualquer universidade, mas sim as conclusões dos 
relatórios do referido estudo, o que é completamente diferente. Embora não 
sendo engenheiro civil, disse, muniu-se de conhecimentos a esse nível para 
poder ter uma participação no mínimo correcta e assertiva. Quer que fique bem 
claro que não colocou em causa a idoneidade de nenhuma universidade, o que 
colocou em causa e continua a colocar, são as conclusões dos referidos 
estudos. Assim, vai aguardar as decisões, porque o caso não está acabado e 
ir-se-á ver mais tarde quem tem razão em torno desta matéria. De qualquer 
forma, disse ainda, é daqueles que acham que o Parque Urbano é uma obra 
que faz sentido e também fica satisfeito com esta infra-estrutura no concelho e 
na cidade da Mealhada. O que há é uma pequena questão que assume todo o 
relevo para si, que é uma questão de convicção e de princípio e o que é 
essencial e muitas vezes na Câmara Municipal e na comunicação social 
tentaram-se algumas manobras de distracção e de valorizar o que é acessório 
e desvalorizar o que é essencial, o que é um facto é que o que lá está, na sua 
perspectiva, e vão chegar a essa conclusão, penaliza o concelho da Mealhada. 
Sendo um homem de convicções acha que a seu tempo lá chegarão e, senão 
tiver razão, dará a mão à palmatória. -------------------------------------------------------
O senhor Vereador Carlos Marques aproveitou também a oportunidade, por ser 
um dos que se vai embora, para agradecer o facto da convivência que houve, a 
rectidão com que se relacionaram e desejar um até sempre. ------------------------- 
Seguidamente, não havendo mais intervenções neste período, o senhor 
Presidente da Assembleia deu início à Ordem do Dia. ----------------------------------  
1 – VOTAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 19 DE 
JUNHO DE 2009. 
O senhor Presidente da Mesa, colocou à votação a acta da sessão ordinária de 
19 de Junho de 2009, que foi aprovada, por maioria , com 5 (cinco) 
abstenções. -----------------------------------------------------------------------------------------                                                              
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2 – INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 
Conforme o previsto na alínea e) do n.º 1, do art.º 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, passo a informar a Assembleia Municipal, através do seu Exmo. 
Presidente, acerca da Actividade Municipal, após a Sessão Ordinária de 19 de 
Junho de 2009: ------------------------------------------------------------------------------------ 

OBRAS EM FASE DE CONCURSO  
- Bairro Social do Canedo – Reabilitação de 20 fogos; --------------------------------- 
- Pinturas Exteriores da Escola do 1º. CEB de Casal Comba; ------------------------ 
- Equipamentos de apoio ao Parque da Cidade – Mealhada; ------------------------- 
- Recuperação do Pontão de Várzeas; ------------------------------------------------------ 

OBRAS EM FASE DE ADJUDICAÇÃO/CONSIGNAÇÃO  
- Jardim Público da Antes; ---------------------------------------------------------------------- 
- Repavimentação em Quinta do Valongo; ------------------------------------------------- 
- Pavimentação em Lameira de St.ª Eufémia e Lameira de S. Pedro; -------------- 
- Arruamento S. Romão à Rua das Padeiras – Tramo I – S. Romão – Rua do 
Lameiro; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBRAS EM CURSO 
- Arranjo da Envolvente à Zona Desportiva da Mealhada; ----------------------------- 
- Arranjos Urbanos da Vimieira; --------------------------------------------------------------- 
- Campo de Futebol Municipal da Pampilhosa – Execução de relvado natural; --  
- Beneficiação da Estrada Adões/Quinta Branca/Grada; -------------------------------  
- Estrada Vimieira/Casal Comba (Pav. e Passeios e Subst. Cond. Água); -------- 
- Centro Educativo da Pampilhosa; -----------------------------------------------------------  
- Estrada Silvã/Mala (Pavimentação e substituição de conduta de água); ---------
- 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;---------------------------------------------------------------------------------------- 
- Sinalização Horizontal e Turístico-Cultural da Zona Central da Pampilhosa; -- 
- Requalificação do largo de São Martinho em Arinhos; -------------------------------- 
- Revitalização da Zona Central de Cavaleiros; ------------------------------------------- 
- Reabilitação da Estrada Cavaleiros-Grada; ----------------------------------------------
- Reabilitação de Arruamentos em Mala e Quintas de Mala; --------------------------
- Sinalização Horizontal – Passadeiras elevadas; ----------------------------------------  
- Substituição do Revestimento da cobertura do Pavilhão Gimnodesportivo da 
E.B 2-3 de Mealhada. ---------------------------------------------------------------------------- 
Mealhada, 08 de Setembro de 2009. -------------------------------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal (Carlos Alberto da Costa Cabral). ------------- 
Esta informação escrita do Senhor Presidente da Câmara, foi acompanhada 
dos elementos relativos à situação financeira do Município, préviamente 
distribuídos a todos os membros da Assembleia Municipal. --------------------------- 
O senhor Presidente da Assembleia perguntou se alguém pretendia intervir 
sobre este assunto, não tendo havido quaisquer intervenções. ---------------------- 
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3 – SHOLPAN BASPAYEVA E OUTROS – 
EXPOSIÇÃO/RECLAMAÇÃO. 
A Assembleia Municipal tomou conhecimento de uma exposição/reclamação 
enviada por um grupo de emigrantes residentes no Concelho de Mealhada, na 
qual dá conhecimento da carta enviada oportunamente ao senhor Presidente 
da Câmara Municipal de Mealhada e Vereadores, sendo primeira subscritora a 
senhora Sholpan Baspayeva, residente na Praça do Choupal, Mealhada. -------- 
4 – INTEGRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MEALHADA NA 
ASSOCIAÇÃO WILLUSO - RATIFICAÇÃO. 
A Assembleia Municipal tomou conhecimento dos documentos de constituição 
da Associação Willuso – Associação de Investigação, Longevidade e Saúde, 
bem como a Proposta de Integração do Município de Mealhada na mesma 
Associação e deliberou, por unanimidade, em cumprimento do que dispõe a 
alínea m) 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, ratificar, ao 
abrigo do disposto no nº. 3 do artº. 137º. do Código de Procedimento 
Administrativo, o acto de integração do Município de Mealhada na 
Associação Willuso – Associação de Investigação, Lo ngevidade e Saúde .- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. ------------------- 
5 – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS PARA 2010. 
Antes de iniciar a apreciação deste assunto, o senhor Pedro Duarte interveio 
para dar conhecimento de que o PSD gostaria de apresentar uma proposta de 
adiamento dos pontos 5, 6 e 7 para a próxima Assembleia Municipal. O senhor 
Presidente solicitou que essa proposta fosse reduzida a escrito, pelo que o 
senhor Pedro Duarte apresentou a seguinte Proposta, que passou a ler: 
“ TAXAS DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS A VIGORAR EM 2010: O actual executivo 
municipal, agendou para os pontos 5), 6) e 7) da Or dem de Trabalhos da presente 
Assembleia a deliberação relativa às taxas a vigora r no ano de 2010 para os impostos 
que constituem receita municipal, designadamente: ( i) Imposto Municipal sobre Imóveis; 
(ii) participação no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no concelho da 
Mealhada;     (iii) Taxa de Derrama. Antes de as mesmas serem obj ecto de qualquer 
escrutínio, a bancada do PSD pretende submeter a ap reciação uma proposta de 
adiamento dos referidos pontos para a próxima Assem bleia Municipal ordinária a realizar 
em Novembro do presente ano, pois consideramos: --- ------------------------------------------------- 
1. Não existirem condicionalismos de natureza legal  que exijam uma deliberação por 
esta Assembleia Municipal a 3 semanas das Eleições Autárquicas; 2. Não existirem 
condicionalismos de natureza orçamental que exijam uma deliberação imediata por esta 
Assembleia Municipal, em virtude de o Orçamento par a 2010 poder ser elaborado 
durante o mês de Outubro ou Novembro, e não     depender da deliberação sobre as taxas 
a vigorar para 2010; 3. Faltar ao actual Executivo e a esta Assembleia Municipal a 
legitimidade necessária para tomar uma decisão dest a natureza que vincula jurídica e 
politicamente a próxima Câmara e Assembleia Municip al que resultarem do acto eleitoral 
de 11 de Outubro; Condicionalismos de natureza lega l:  O Município da Mealhada reúne 
os pressupostos suficientes para garantir o estrito  cumprimento das datas limite para a 
comunicação à Direcção-Geral dos Impostos das taxas  a vigorar para 2010: - determina o 
n.º 13 do artigo 112.º do CIMI, que a deliberação d a Assembleia Municipal sobre as taxas 
de IMI a vigorar para o ano seguinte, seja comunica da impreterivelmente até ao dia 30 de 
Novembro; - a efectivação do direito à percepção de  parte do IRS dos contribuintes com 
domicilio fiscal neste concelho depende da comunica ção até 31 de Dezembro, nos 
termos do n.º2 do artigo 20.º da Lei das Finanças L ocais, aprovada pela Lei n.º 2/2007;- a 
comunicação da taxa de Derrama deve também ser feit a até 31 de Dezembro, nos termos 
do n.º 8 do artigo 14.º da Lei das Finanças Locais,  aprovada pela Lei n.º 
2/2007;Atendendo que os próximos Órgãos Autárquicos  tomarão posse até finais do 
mês de Outubro, não existe qualquer condicionalismo  temporal que exija uma 
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deliberação na presente Assembleia Municipal. Condi cionalismos de natureza 
orçamental:  A deliberação que vier a ser tomada sobre esta mat éria vai ter um impacto 
no “bolso dos contribuintes deste concelho” em dife rentes momentos, alguns deles a 
dois anos de distância da presente data, visto que:  - as taxas de IMI a vigorar para 2010 
respeitam ao ano de imposto de 2009 cujo período no rmal de cobrança ocorre em Abril 
próximo; - a Derrama terá o seu impacto deferido pa ra 2011, pois respeitando este ao 
imposto do exercício de 2010 terá o mês de Maio de 2011 como período normal de 
cobrança; - a receita relativa à participação do Mu nicípio no IRS dos contribuintes com 
domicílio fiscal do concelho da Mealhada do ano de 2010 será apenas recebida durante o 
2.º semestre de 2011.Assim, conclui-se que à excepç ão do IMI, qualquer deliberação 
municipal relativamente às taxas de imposto de Derr ama e de participação no IRS para 
2010, terá apenas repercussões nas empresas e famíl ias que laboram ou vivem no 
concelho da Mealhada no decurso do ano de 2011.Outr a evidência indesmentível é a de 
que esta deliberação não prejudica a “preparação” d o próximo Orçamento da Câmara 
Municipal, dado que relativamente à previsão das re ceitas provenientes dos impostos 
municipais, determina o POCAL – Plano Oficial de Co ntabilidade das Autarquias Locais 
1(aprovado pelo DL n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei  nº 315/2000, de 2 de Dezembro e pelo 
Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril) que o orç amento deve obedecer à seguinte regra 
previsional “3.3.1 — a) As importâncias relativas aos impostos … a inscre ver no 
orçamento não podem ser superiores a metade das cob ranças efectuadas nos últimos 
24 meses que precedem o mês da sua elaboração, exce pto no que respeita a … 
actualizações dos impostos … devendo-se, então, jun tar ao orçamento os estudos ou 
análises técnicas elaborados para determinação dos seus montantes”. Este Executivo 
nunca apresentou qualquer estudo ou análise técnica  tendo em vista a justificação das 
taxas propostas. Ficam por apresentar e justificar os condicionalismos e motivações que 
norteiam a apresentação desta proposta a 3 semanas do acto eleitoral de 11 de Outubro. 
Insuficiente legitimidade da Câmara e Assembleia Mu nicipal:  Sendo certo que a Lei n.º 
47/2005, de 29 de Agosto, que estabeleceu os limite s ao quadro de competências dos 
órgãos autárquicos e respectivos titulares, no perí odo compreendido entre a realização 
de eleições e a tomada de posse dos novos órgãos el eitos (período de gestão) não 
tomou em consideração a tomada deste tipo de decisõ es ou a prática das mesmas em 
períodos pré-eleitorais, não é menos verdade que um a decisão desta natureza parece 
estar ferida no cumprimento dos mais salutares prin cípios da ética e legitimidade 
politica. Esta iniciativa consiste num acto de gest ão precipitado e grosseiramente 
intencionado, não se coibindo de vincular politica e juridicamente a Câmara Municipal e 
Assembleia Municipal que resultarem do próximo acto  eleitoral. Não é aceitável que 
estes fiquem reféns duma decisão que pode e deve se r tomada pelos novos eleitos, 
tratando-se de uma forma de limitação do exercício do poder de decisão. Não existindo 
qualquer imperativo de natureza legal que obrigue a  antecipar o exercício dos poderes 
tributários por esta Assembleia Municipal, deixemos  que os eleitores se expressem e 
façam recair nos futuros eleitos esta responsabilid ade. Este Executivo já deu provas 
suficientes de que em matéria de impostos municipai s “anda à deriva” promovendo o 
exercício dos poderes tributários que lhe estão ads tritos num constante exercício de 
“experimentações”, sem que tenha apresentado até ho je qualquer proposta assente em 
análises técnicas, tendo apenas baixado as taxas do s diferentes impostos nos últimos 
dois anos, depois de todos os impostos municipais d ependentes das taxas fixadas pelos 
órgãos autárquicos terem registado níveis máximos d e cobrança. Não somos contra a 
redução proposta – pelo contrário pois o PSD sempre  se bateu pela baixa de impostos, 
insistentemente, ano após ano. Pena é que só agora o P.S. tenha ido ao encontro das 
nossas legítimas pretensões. Não basta o actual exe cutivo ter levado demasiado tempo 
a mostrar-se sensível à evolução da carga fiscal qu e se revelou manifestamente pesada 
para muitos dos contribuintes deste concelho para a inda querer fixar as taxas para 2010 
a 3 semanas de um importante acto eleitoral. Não ac eitamos esta prática de um dos mais 
nobres exercícios de cidadania – o da tributação. N a política não vale tudo. Defendemos 
que seja implementada uma política fiscal municipal , justa, equitativa, estável e 
devidamente fundamentada para os próximos 4 anos, a quilo a que possamos designar 
de Compromisso Fiscal para com as pessoas e para co m as empresas deste concelho. É 
importante que se demonstre aos contribuintes deste  concelho que a proposta de taxas 
de IMI apresentada pelo actual executivo pode torna r-se numa armadilha no curto prazo. 



                                                                                                                          
                                                                                                                                    FOLHA Nº. 13 
                                                                                                                              
                                                                                                                                    __________________  
                                                                                                                           

 

Face ao diferencial de taxas proposto (0,2% vs. 0,6 %) muitos proprietários de imóveis 
que ainda não foram avaliados nos termos do IMI, se rão tentados a solicitar uma 
avaliação desses imóveis ao abrigo do artigo 130.º do código do IMI, todavia, a 
inexistência de um compromisso  sobre o sentido da variação das taxas de imposto pa ra 
os próximos 4 anos, pode prejudicar irremediavelmen te aqueles que tomem esta 
iniciativa. Sempre discutimos este assunto com o má ximo de responsabilidade, mas não 
aceitamos tomar decisões que não nos pertencem e qu e são compromissos que os 
próximos eleitos poderão não conseguir assegurar, e m particular quando se avizinha o 
maior investimento público, ou pelo menos municipal , algum dia realizado no concelho 
da Mealhada – a construção do novo edifício camarár io, uma obra com cariz faraónico 
que por exclusiva iniciativa do actual executivo ir á custar mais de 10,1 milhões de euros 
– ainda que este projecto conte com a oposição expr essa de alguns dos mais 
destacados membros desta Assembleia Municipal eleit os pelo PS.O executivo 
enquadrou a proposta de taxas para 2010 na actual c onjuntura financeira, tendo em vista 
reduzir o esforço das famílias. Mas só a actual Câm ara Municipal da Mealhada parece 
antever um ano de 2011 ainda pior que 2008 ou 2009,  pois só nesse ano ocorrerá o 
impacto maior destas deliberações (em sede de IRS e  Derrama). Triste sina esta que o 
actual executivo traça para o Concelho da Mealhada.  Nem os especialistas mais sépticos 
acreditam que esta crise se prolongue no tempo como  vaticina o actual executivo. 
Aguardemos o veredicto dos mealhadenses, obtendo a legitimidade política que falta na 
presente data a este executivo para “vincular” os ó rgãos autárquicos futuros. Não 
rejeitamos as nossas responsabilidades, mas não tom amos de “assalto” as 
responsabilidades daqueles que o povo irá escolher para seus legítimos representantes 
daqui a 3 semanas. Entendemos como imoral e eticame nte reprovável este apressado e 
precipitado exercício dos poderes tributários com e feitos vinculativos nos exercícios 
futuros, servindo-se dos mesmos como mera “propagan da eleitoral”.Apelamos à 
honestidade politica desta Assembleia Municipal, su bmetendo a apreciação o adiamento 
dos pontos 5), 6) e 7) da presente ordem de trabalh os para a próxima Assembleia 
Municipal. Pela Bancada do PSD, o deputado municipa l a) Pedro Nuno Figueiredo 
Duarte”. ------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Assembleia usou da palavra para dizer que a presente 
proposta, terá que ser submetida à votação da Assembleia, o que se verificou 
de imediato. -----------------------------------------------------------------------------------------
Efectuada a votação, verificou-se que a Assembleia rejeitou, por maioria, com 
17 (dezassete) votos contra e 5 (cinco) votos a favor, a proposta apresentada 
pela bancada do PSD, para adiamento dos pontos 5, 6 e 7 da Ordem do Dia. -- 
Seguidamente, a Assembleia passou à análise do ponto em questão – imposto 
municipal sobre imóveis para 2010 – tendo o senhor Presidente da Câmara 
referido que entende que há toda a legitimidade quer do executivo, quer desta 
assembleia em analisar estes assuntos, porque como foi bem dito, apenas no 
período eleitoral, ou seja após a eleição dos órgãos é que não pode ser 
exercido determinado tipo de funções ou de competências dos órgãos 
autárquicos. Quanto à realização de outra sessão da Assembleia, esta poderá 
ser nos termos da lei, realizada em Novembro ou Dezembro e a comunicação 
da fixação da taxa do IMI tem que ser feita até ao fim do mês de Novembro. O 
senhor Presidente disse ainda que se congratula por esta Assembleia não 
permitir que estes assuntos fiquem por resolver até ao final do ano. A proposta 
do executivo que foi aprovada por unanimidade, está distribuída para que todos 
possam analisar, agradecendo que se pronunciem sobre isso. ---------------------- 
O senhor Presidente da Assembleia colocou a Proposta remetida pela Câmara 
Municipal à votação, verificando-se que a Assembleia, por maioria, com 17 
(dezassete) votos a favor, 1 (um) voto contra e 2 (duas) abstenções, deliberou 
aprovar a aplicação das Taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), no 
valor de 0,6% e 0,2% respeitantes às alíneas b) e c) respectivamente, 
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referentes ao ano de 2009 e a cobrar no ano de 2010. ---------------------------------
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. -------------------  
6 – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL DE IRS PARA 2010. 
 Pelo senhor Presidente da Mesa foi posto o presente assunto à consideração 
dos membros da Assembleia, não havendo qualquer intervenção. ------------------
Submetido à votação, a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com 18 
(dezoito) votos a favor, 1 (um) voto contra e 2 (duas) abstenções, Aprovar a 
fixação em 3% da participação no IRS dos sujeitos passivos, de acordo com a 
proposta aprovada pela Câmara Municipal na sua reunião de 13 de Agosto de 
2009. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. ------------------- 
7 – DERRAMA PARA 2010. 
Pelo senhor Presidente da Mesa foi posto o presente assunto à consideração 
dos membros da Assembleia. ------------------------------------------------------------------ 
Não havendo qualquer intervenção, a Assembleia Municipal deliberou por 
maioria, com 18 (dezoito) votos a favor, 1 (um) voto contra e 2 (duas) 
abstenções, Aprovar o lançamento de uma Derrama para o ano de 2010, à 
taxa de 1,0% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC, nos termos da 
proposta aprovada pela Câmara Municipal na sua reunião de 13 de Agosto de 
2009. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. ------------------- 
Interveio de seguida o senhor Pedro Duarte para fazer a seguinte declaração 
de voto: “Queria exercer o direito de justificação do meu sentido de voto, que o 
meu voto contra em qualquer uma das propostas – Imposto Municipal sobre 
Imóveis, Participação Variável de IRS e Derrama para 2010, traduz um sentido 
contrário àquele que o executivo resolveu tomar, no sentido de decidir ainda 
tomar esta decisão num momento para o qual entendi, baseado na proposta 
que encabecei e apresentei, não haver necessidade de ser tomado nesta 
mesma Assembleia, devendo a mesma ser deferida para os próximos para os 
próximos órgãos autárquicos”.------------------------------------------------------------------ 
8 – REVISÃO ORÇAMENTAL Nº. 2. 
O senhor Presidente da Mesa colocou o assunto à consideração dos membros 
da Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Interveio, devidamente autorizada, a senhora vice-presidente, para referir que 
nesta Revisão o objectivo foi integrar o saldo de gerência, reforçando algumas 
rubricas e incluir a Associação Willuso, uma vez que se tornava necessário 
incluir esta rubrica no Orçamento, para as etapas seguintes da mesma 
Associação.------------------------------------------------------------------------------------------
Não tendo havido qualquer outra intervenção, foi efectuada a votação, tendo a 
Assembleia Municipal deliberado por maioria, com 2 (duas) abstenções, 
aprovar a 2ª. Revisão ao Orçamento de 2009. --------------------------------------------
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. ------------------- 
9 – REGULAMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE 
MEALHADA.           
O senhor Presidente da Mesa colocou o assunto à consideração da 
Assembleia, não tendo havido qualquer intervenção. ----------------------------------- 
Colocado à votação, a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com 5 
(cinco) abstenções, aprovar o Regulamento de Água do Município de 
Mealhada, cujo Projecto foi aprovado pelo executivo em reunião de 25 de 
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Junho de 2009 e submetido à apreciação publica nos termos do Código 
Administrativo, sem ter havido quaisquer reclamações durante o prazo 
estabelecido. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. ------------------- 
10 – PROJECTO DE REGULAMENTO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE JUVENTUDE. 
O senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao senhor Presidente a 
Câmara, que começou por dizer que, quanto a este projecto como é sabido, a 
Câmara Municipal tinha seis meses para alterar o anterior regulamento e 
adaptá-lo à nova legislação, fê-lo dentro dos prazos e está a submetê-lo à 
assembleia municipal. Como tiveram oportunidade de ver, é pràticamente uma 
transcrição do que está na lei e será o próprio Conselho que depois terá 
oportunidade de o analisar e, eventualmente, de propor a sua alteração se não 
estiver de acordo com algumas matérias. É agora apresentado no sentido de 
pôr o Conselho a funcionar de acordo com as novas regras. ------------------------- 
Interveio o senhor Luís Brandão para referir que, finalmente e após ter sido 
ultrapassado o prazo para entrar em vigor o Conselho Municipal de Juventude, 
chega a esta assembleia um projecto para ser discutido e aprovado e 
posteriormente ser colocado em prática. A aprovação visa cumprir a lei que 
rege as competências das autarquias e o artigo 25º. da lei 8/2009, de 18 de 
Fevereiro. Portanto, a alteração ao anterior Concelho tinha que ser feita até 1 
de Setembro de 2009 e apenas 17 dias antes foi levado a reunião de Câmara, 
ou seja, tiveram seis meses para o fazer, visto que a lei saiu em 18 de 
Fevereiro. Quando a oposição se manifestou nas últimas sessões da 
Assembleia Municipal, era para que o texto fosse atempadamente analisado e 
corrigido, até com o seu próprio apoio e para isso se disponibilizou, disse. 
Referiu ainda que tem alguns reparos a fazer ao texto, por achar que houve 
alguns lapsos. Espera que os reparos sejam acolhidos, mas que não impedem 
a rápida colocação em prática deste novo organismo de juventude municipal. 
Continuou, dizendo que há questões que necessitam de alteração, começando 
por referir, por exemplo, a alínea c) do artº. 20º., que se refere ao artigo 11º. e 
não é, é o artº. 12º., ou seja, copiaram a lei, mas esqueceram-se que 
enxertaram lá um artigo no meio, antes do artº. 11º., alterando logo toda a 
sequência. Referiu também a falta da página 11 do regulamento, que deve 
referir coisas que também estão na lei.  Continuou referindo que a Câmara 
enxertou o artº. 5º. que não está na lei, mas que vem já do anterior Conselho, 
que fala da duração dos mandatos e de quem pode pertencer ao presente 
conselho municipal de juventude. Existe na lei, um conjunto de entidade que 
podem pertencer, só que há aqui algumas coisas que chocam, como por 
exemplo, no ponto 2 do artº. 5º. fala-se que ninguém pode, representando uma 
associação juvenil, tendo 30 anos, pertencer ao conselho municipal de 
juventude. No entanto, esqueceram-se que as regras aprovadas pelo actual 
governo, para as associações juvenis, referem que uma associação pode ser 
classificada como RNAJ (registo nacional de associações juvenis) se a maioria 
dos seus sócios e dirigentes tiverem idade igual ou inferior a 30 anos. Há aqui, 
por isso, uma diferença, porque o regulamento do conselho municipal de 
juventude diz que uma pessoa com 30 anos não pode fazer parte, uma 
associação RNAJ pode ter todos os sócios com 30 anos e está dentro da lei e 
tem 30 anos e não pode pôr ninguém como representante, porque o 
regulamento choca com a lei. Entende que o regulamento devia ser alterado, 
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daí ter referido que podiam ter consultado algumas associações como ajuda 
para a sua elaboração. Disse esperar que estes pequenos problemas sejam 
resolvidos sem levar muito tempo, para que o conselho municipal de juventude 
se possa pronunciar em tempo útil, quanto aos assuntos em que deve ser 
ouvido. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara interveio para dizer que, apesar do que disse 
o Dr. Luís Brandão, quanto ao atraso no cumprimento da lei, há uma orientação 
da Associação Nacional de Municípios, com uma exortação aos municípios 
para não constituírem os conselhos municipais de juventude, chegando a por-
se o problema da inconstitucionalidade deste órgão. ------------------------------------
Seguidamente, o senhor Presidente da Assembleia colocou este regulamento à 
aprovação da Assembleia, verificando-se que o Regulamento do Conselho 
Municipal de Juventude do Município de Mealhada foi aprovado por maioria, 
com 5 (cinco) abstenções. ----------------------------------------------------------------------  
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. ------------------- 
Esgotada a Ordem de Trabalhos, o senhor Presidente da Assembleia interveio 
para colocar à consideração da Assembleia, um assunto que tem a ver com a 
distribuição feita no início desta sessão, de um Parecer do Auditor Externo, 
respeitante à posição Financeira do Município de Mealhada em 30 de Junho de 
2009, que a Assembleia Municipal tem que analisar, mas que foi recebido pelos 
serviços de apoio já a Ordem de Trabalhos tinha sido elaborada e distribuída. 
Assim, se entenderem dever apreciar este Parecer, a lei permite mas exige 
uma maioria qualificada para a apreciação, pelo que se dois terços dos 
membros da Assembleia aqui presentes entenderem em sentido afirmativo, 
será apreciado hoje. Se entenderem não o permitir, será deixado para a 
próxima Assembleia. Pelo senhor Pedro Paiva, do PSD, foi referido que não 
teve oportunidade de analisar o Parecer e é de opinião que o mesmo seja 
apreciado na próxima Assembleia. -----------------------------------------------------------
Pelo senhor Miguel Felgueiras, em nome da bancada socialista, foi referido não 
haver qualquer inconveniente na apreciação deste Parecer nesta sessão, por 
lhes merecer toda a segurança e idoneidade do Revisor Oficial de Contas, por 
achar importante esta apreciação sobre o primeiro semestre das contas 
municipais, que é relativo ao mandato deste executivo. -------------------------------- 
Foi de seguida efectuada a votação, verificando-se que por maioria, com 18 
(dezoito) votos a favor e 4 (quatro) abstenções, foi deliberado apreciar o 
Parecer do Auditor Externo. -------------------------------------------------------------------- 
Não havendo qualquer intervenção sobre o Parecer, e porque não tem que 
merecer aprovação e apenas apreciação, foi entendido que após analise do 
mesmo, continua sólida a situação financeira do município e que todos se 
congratulam com isso. ---------------------------------------------------------------------------  
Interveio ainda o senhor Pedro Duarte, para questionar quanto à 
exposição/reclamação da senhora Arquitecta Inês Sacadura, que foi distribuída 
nesta sessão, bem como de uma carta do senhor médico veterinário Dr. José 
Veiga. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Assembleia informou que estes documentos foram 
entregues já a Agenda tinha sido feita e, por isso, foram distribuídos apenas 
hoje, no entanto, se entenderem analisá-los, isso poderá ser feito.------------------ 
O senhor Pedro Duarte interveio de novo, dizendo que gostaria de saber qual a 
opinião da Câmara sobre estes documentos, nomeadamente quanto à 
reclamação da senhora Arquitecta Inês Sacadura. -------------------------------------- 
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O senhor Presidente da Assembleia interveio para esclarecer que tem 
informações por parte do senhor Presidente da Câmara, já posteriores à 
entrada do documento na Assembleia Municipal, no que se refere à carta do 
senhor veterinário reclamante, que o senhor veterinário entregou o assunto às 
autoridades judiciais, pedindo a intervenção do Ministério Público e que o 
senhor Presidente sabe disso porque foi instado pelo Ministério Público a 
prestar esclarecimentos. Por isso, entende mesmo que não deve ser discutido 
este assunto por estar no âmbito da Justiça. ---------------------------------------------- 
Quanto ao caso da senhora arquitecta, não sabe se está no âmbito da Justiça, 
porque recebeu a carta que viram e se entenderem discutir esse assunto, terão 
que fazer uma votação, para saber se pode ser discutido nesta sessão, uma 
vez que não foi agendado. Assim, submeteu o assunto à aprovação da 
Assembleia que, por maioria, com 18 (dezoito) votos a favor, 3 (três) votos 
contra e 2 (duas) abstenções, deliberou analisar a reclamação. --------------------- 
Interveio o senhor Pedro Duarte para referir que seria conveniente que por 
parte da Câmara Municipal, fosse esclarecido este assunto. ------------------------- 
O senhor Presidente da Câmara esclareceu que não conhece o documento, 
cujo assunto também foi analisado em reunião de Câmara, por ter sido ali 
levado por um senhor vereador a quem o mesmo foi dirigido. Disse tratar-se de 
uma senhora arquitecta, que era uma funcionária contratada a termo, e foi 
decidido não renovar o contrato. A carta que a senhora arquitecta enviou e que 
teve oportunidade de ler na altura, tece algumas considerações que, a seu ver 
são ofensivas, porque alega que a causa de não renovação do contrato, terá 
sido porque entretanto, engravidou. O senhor Presidente disse que considera 
ofensivo este facto, da senhora dizer que não lhe renovaram o contrato por 
estar grávida. A decisão de não renovação do contrato aconteceu, nos termos 
da lei, após informação da ex-Chefe de Divisão e do actual Chefe de Divisão 
da senhora. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Interveio o senhor Pedro Paiva para referir que espera e quer acreditar que não 
houve qualquer motivo relacionado com a gravidez da senhora, porque quer 
estar num Município que cumpre as regras, porque é do conhecimento de 
todos que, nomeadamente nas empresas privadas, a Mulher sofre alguns 
problemas com estas situações e não lhe agradaria e julga que a ninguém, que 
qualquer pessoa sofresse uma situação destas. Independentemente da 
posição da Câmara relativamente à senhora, quer deixar vincado que se 
solidariza com estas situações e gostava que não acontecessem e que as 
senhoras tivessem as mesmas oportunidades exactamente que os homens na 
sua carreira profissional. ------------------------------------------------------------------------ 
Interveio o senhor Luís Brandão para referir apenas, caso surja alguma 
situação mais complicada com este processo, que não conhece em pormenor, 
mas por uma questão legal e por estarem numa Assembleia Municipal, que tem 
o papel de esclarecer e levantar as questões, em representação do povo, que 
gostava de saber se, quando entregaram a carta à senhora, quinze dias antes 
de terminar o contrato, ela já tinha informado que estava grávida. Isto pelo facto 
de a Câmara ter que comunicar á Comissão de Igualdade a intenção de a 
demitir, se soubesse que estava grávida. Se ela conseguir provar que tinha 
informado a Câmara, da gravidez, a Câmara é obrigada, antes de a mandar 
embora, a comunicar à Comissão para a Igualdade essa intenção de a demitir. 
Esta é uma situação importante, para futuro, porque a senhora pode ir para 
Tribunal. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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O senhor Presidente da Câmara interveio para referir que subscreve na íntegra 
aquilo que foi aqui dito pelo Dr. Pedro Paiva. Agora, também é inadmissível 
que se escondam outras questões com a dignidade da gravidez. -------------------
Não havendo mais intervenções, 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 António Fonseca Costa para interpelar o 
senhor Presidente da Câmara, relativamente a uma questão pendente em 
Tribunal, por um processo que o senhor Presidente lhe mandou instaurar há 
cerca de 10 anos. Não sendo o culpado dos factos ocorridos, vem exigir do 
senhor Presidente da Câmara um pedido público de desculpas. -------------------- 
O senhor Presidente da Assembleia informou o senhor munícipe que este não 
é o local próprio para o que está a reclamar, por não ser um assunto incluído 
na ordem do dia desta assembleia. ---------------------------------------------------------- 
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. ----------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


