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--------------------------------------ACTA Nº. 19--------------------------------------- 
SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2012: Aos vinte e sete 
dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e doze, reuniu pelas vinte horas e 
trinta minutos, em sessão ordinária, no auditório da Escola Profissional 
Vasconcellos Lebre, a Assembleia Municipal, cuja Mesa foi constituída pelo 
Presidente da Mesa, Senhor José Miguel da Rosa Felgueiras, pelo 1º 
Secretário, o Senhor António Ferreira Ribeiro e pelo 2º Secretário, a Senhora 
Maria de Lurdes de Jesus Cardoso Bastos, com a seguinte Ordem de 
Trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Votação da Acta n.º 17 - Sessão de 28 de Setembro de 2012; ------------------- 
2) Informação do Presidente da Câmara, nos termos da alínea e) do nº. 1 do 
art.º 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) Dissolução da Associação Coimbra Região Digital; ---------------------------------- 
4) Proposta de Alteração do Regulamento do Conselho Municipal de Juventude 
de Mealhada; --------------------------------------------------------------------------------------- 
5) Procedimentos Concursais em Curso – Renovação da Autorização da 
Assembleia Municipal; --------------------------------------------------------------------------- 
6) Autorização Genérica para Dispensa de Autorização da Assembleia 
Municipal; -------------------------------------------------------------------------------------------- 
7) Listagem dos Compromissos Plurianuais; ---------------------------------------------- 
8) Revisão Orçamental nº 2; ------------------------------------------------------------------- 
9) Orçamento e Opções de Plano para 2013; --------------------------------------------- 
10) Mapa de Pessoal para 2013 – Proposta nº 26/2012; ------------------------------- 
11) Delegação de Competências nas Freguesias para 2013; ------------------------- 
12) Adequação da Estrutura Orgânica Municipal à Lei nº 49/2012, de 29 de 
Agosto e Despacho nº 25/2012 – Proposta nº 25/2012; -------------------------------- 
13) Autorização para o Recrutamento Excepcional de Trabalhadores – 
Proposta nº 27/2012; ----------------------------------------------------------------------------- 
14) Fixação de Remuneração dos Chefes de Sector – Proposta nº 28/2012; ---- 
O 1º Secretário procedeu à chamada dos membros da Assembleia Municipal, 
verificando-se que faltou com justificação o Senhor José Alves Rosa, 
Presidente da Junta de Freguesia de Vacariça. Faltou sem justificação a 
Senhora Inês Alexandra Gomes Várzeas. Solicitaram ainda substituição os 
Senhores Bruno Manuel Pereira Coimbra e António Nogueira das Neves, os 
quais foram substituídos respectivamente pelos Senhores Emídio dos Santos e 
Maria Isabel Pinto Ferreira Lemos, no seguimento dos pedidos de substituição 
previamente apresentados. --------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Mesa informou os membros da Assembleia Municipal 
sobre a correspondência que foi recebida desde a última sessão e explicou que 
a presente sessão não se realizou no dia 21 de Dezembro, como previsto, por 
entender que a presente sessão careceria de maior tempo de preparação e de 
análise, em virtude do volume e da importância dos documentos a ser votados.  
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. --------------------------- 
O Senhor Presidente da Mesa deu por iniciada a sessão e perguntou se 
alguém queria inscrever-se neste período. Não havendo quaisquer 
intervenções encerrou o período de intervenção do público. -------------------------- 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA. ------------------------------------ 
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- O Senhor Presidente da Mesa perguntou se alguém queria usar da palavra 
neste período e foi inscrita a Senhora Isabel Lemos. ------------------------------------ 
 - Tomou a palavra a Senhora Isabel Lemos para ler a intervenção escrita que 
a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------- 
“Mais uma vez, a liquidação de freguesias voltou à A.R. (Assembleia da 
República). O país pôde testemunhar a aprovação pelos deputados do PSD e 
CDS na A.R. do projecto de lei urdido pelas suas bancadas e que continha as 
propostas da denominada Unidade Técnica para a Reorganização 
Administrativa do Território (UTRAT). Nada que nos tivesse espantado já que 
era reiteradamente repetida pelo governo, apoiado por aqueles partidos, a 
“necessidade”(!) da diminuição de freguesias, “necessidade”(!) imposta pela 
troika e admitida pelos partidos que assinaram o famigerado “pacto de 
agressão”. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ora, primeiro, dia 7 de Dezembro a lei foi votada na generalidade: passou com 
os votos dos deputados eleitos pelo PSD e CDS que, uma vez mais, 
mostraram a sua conivência e concordância com a liquidação de freguesias. 
Uma semana depois, a 14 de Dezembro, os mesmos deputados impediram a 
aprovação de um projecto de lei do PCP – e, já agora, de outros semelhantes 
apresentados por outros partidos - que revogaria a Lei nº 22/2012, de 30 de 
Maio, que é a lei de base para a extinção de centenas e centenas de 
freguesias. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Mais recentemente, no dia 21, novas votações sobre as propostas na 
especialidade relativas ao projecto de lei com a maioria que suporta o governo 
quer consumar as bárbaras propostas da Unidade Técnica. Nestas 
circunstâncias, o PCP tentou, em cada caso, que não se consumasse esse 
ataque ao poder autárquico. O PCP também apresentou uma proposta de 
alteração ao projecto de lei do PSD e CDS que se referia ao nosso concelho e 
que, se tivesse sido aprovada, evitaria, no concelho da Mealhada, a estúpida 
agregação das freguesias de Ventosa do Bairro, Antes e Mealhada. 
Entregaremos uma cópia da proposta à mesa desta Assembleia que pedimos 
que conste da acta da presente sessão e deixaremos à disposição dos aqui 
eleitos mais alguns exemplares para que possam confirmar que o PCP, na 
A.R., mesmo sem ter deputados eleitos pelo círculo eleitoral de Aveiro, 
continua a bater-se para que não sejam extintas freguesias do concelho. -------- 
Lamentavelmente, os deputados da maioria PSD/CDS, incluindo os eleitos pelo 
círculo eleitoral de Aveiro, votaram contra a proposta do PCP, isto é, deram 
mais um contributo para o desaparecimento das nossas freguesias. O mais 
espantoso – e não nos cansaremos de sublinhar esta responsabilidade! – é 
que um eleito desta Assembleia Municipal, também deputado na A.R., votou a 
extinção daquelas. Terá estado presente; não consta que tenha havido quebras 
de disciplina de voto na bancada do PSD; votou a favor, colocando-se como 
deputado à A.R., a favor do desaparecimento de freguesias do concelho onde 
reside. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Assim, como pode a CDU deixar de aqui denunciar os factos políticos referidos 
e proclamar bem alto a indignação. Será que ainda vale a pena apelar ao eleito 
desta AM, Bruno Coimbra, que, inclusivamente, integra a Comissão do 
Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local da A.R., que seja 
consequente com as muitas posições expressas no concelho da Mealhada 
que, é de lembrar, contribuiu para a sua eleição pelo círculo de Aveiro? Será 
que ainda vale a pena insistir, como temos feito, para que aquele deputado 
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explique à população porque é que está de acordo com a agregação/liquidação 
das freguesias que, manifestamente, o concelho que o ajudou a eleger 
reprova? --------------------------------------------------------------------------------------------- 
O processo em causa ataca grosseiramente a autonomia do poder local, e, já o 
denunciámos, não é mais do que um manifesto de arrogância e de 
autoritarismos que impõe as soluções do governo, num ataque à dignidade do 
poder local quando tenta o colaboracionismo dos órgãos autárquicos, 
nomeadamente, das assembleias municipais. Aqui, nesta Assembleia 
Municipal, não o conseguiu; mas conseguiu a colaboração fácil e zelosa, 
mesmo que envergonhada, dos deputados do PSD e do CDS eleitos por 
Aveiro. Os Políticos e os partidos não são todos iguais e a História julgará os 
seus comportamentos. --------------------------------------------------------------------------- 
De qualquer modo, como o futuro mostrará, a luta das populações e das 
freguesias não vai deixar que este seja assunto encerrado. Os partidos do 
governo e os seus deputados muito gostariam de que não se falasse nesta 
coisa… tão incómoda. Mas não será assim e, estamos convencidos, se os 
autarcas, as autarquias e as populações o quiserem, ainda muita água correrá 
sob as pontes.” ------------------------------------------------------------------------------------- 
Os eleitos da CDU -------------------------------------------------------------------------------- 
E não havendo mais intervenções, o Senhor Presidente da Mesa deu início ao 
Período da Ordem do Dia. ----------------------------------------------------------------------  
1– ACTA Nº 17 – SESSÃO DE 28 DE SETEMBRO DE 2012: - 
- O Senhor Presidente da Mesa referiu que foram entregues algumas 
sugestões de correcção e questionou se alguém queria usar da palavra. Não 
havendo qualquer intervenção, colocou a Acta n.º 17 – Sessão de 28 de 
Setembro de 2012 à votação e a mesma foi aprovada por maioria com vinte e 
quatro votos a favor e duas abstenções, conforme a listagem das votações que 
a seguir se indica: --------------------------------------------------------------------------------- 

VOTAÇÕES 
. José Miguel da Rosa Felgueiras: ......................................................... A Favor 
. Manuel Jacinto Gaspar Silva:............................................................... A Favor 
. António Ferreira Ribeiro: ...................................................................... A Favor 
. Manuel Amorim da Silva:...................................................................... A Favor 

. Carlos Alberto Alves Pinheiro:.. ............................................................Abstenção 
. Guilherme José Campos Duarte: ......................................................... A Favor 
. Luís Filipe Tovim Ferreira:.................................................................... A Favor 
. Inês Alexandra Gomes Várzeas: ......................................................... Faltou 

. Maria de Lurdes de Jesus Cardoso Bastos: ........................................ A Favor 
. António José da Silva Breda:................................................................Abstenção 

. Carlos Alberto Esteves Rodrigues:....................................................... A Favor 

. Emídio dos Santos: .............................................................................. A Favor 

. Rui Manuel Leal Marqueiro: ................................................................. A Favor 

. Joana Margarida de Figueiredo Luís:................................................... A Favor 

. Rui Manuel Castro Frias:...................................................................... A Favor 

. Fernando Manuel Silva Melo:............................................................... A Favor 

. Pedro Nuno Figueiredo Duarte:............................................................ A Favor 

. Alípio de Jesus Gonçalves: .................................................................. A Favor 

. Sandra Isabel Ferreira Carvalho: ......................................................... A Favor 

. Maria Isabel Pinto Ferreira Lemos: ...................................................... A Favor 

. Luís Miguel Pereira Brandão: ............................................................... A Favor 

. Benjamim Nogueira de Almeida: .......................................................... A Favor 
. Delfim Manuel Neves Martins:..............................................................Abstenção 

. Manuel Lindo Cardoso: ........................................................................ A Favor 
. Homero Cristina Serra:......................................................................... Não votou 
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. José Barroso da Cunha Felgueiras: .....................................................A Favor 

. Vítor Manuel Alves de Matos:...............................................................A Favor 
. José Alves Rosa:.................................................................................. Faltou 

. José Manuel Rodrigues Martins: ..........................................................A Favor 
O Senhor Homero Serra, Presidente da Junta de Freguesia de Luso não votou 
por ter chegado a esta sessão, depois da votação do presente ponto. -------------   
2- INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL: ---------------------- 
Esta informação escrita do Senhor Presidente da Câmara consta na Ordem de 
Trabalhos distribuída a todos os membros desta Assembleia Municipal e foi 
acompanhada dos elementos relativos à informação cultural, ambiental, 
educativa, desportiva e situação financeira do Município. ------------------------------ 
- O Senhor Presidente da Mesa perguntou aos senhores membros da 
Assembleia Municipal, se queriam colocar alguma questão sobre a informação 
apresentada. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Luís Brandão para mencionar que não se verificou a 
realização de qualquer reunião do Conselho Municipal de Segurança no 
decorrer do presente ano de 2012. Enquanto membro deste órgão fiscalizador, 
apelou a que sejam realizadas as 3 reuniões obrigatórias daquele órgão, ao 
contrário do que aconteceu no presente ano. Referiu que já alertou para este 
facto diversas vezes e que o Senhor Presidente da Câmara defende que são 
reuniões pouco interessantes e pouco profícuas. Neste sentido, mencionou que 
no Verão passado teve o cuidado de falar com algumas entidades do Concelho 
da Mealhada da Protecção Civil e que lhe foi transmitido que as referidas 
reuniões são de facto relevantes e que deveriam efectivamente ocorrer. Como 
a última reunião do Conselho Municipal de Segurança ocorreu em Dezembro 
de 2011, referiu que o Senhor Presidente da Mesa deveria ter levado a 
proposta de alteração ao Regulamento à discussão, o que por lapso não 
aconteceu. Sublinhou que o referido Regulamento deverá obter um parecer 
consultivo deste órgão, pelo que solicitou que este processo seja concluído 
para que o Regulamento entre de facto em vigor. Sobre as contas do 
Município, alertou para a grandeza do volume de depósitos bancários 
existentes em nome do Município, no valor de 8 milhões e 300 mil euros. É 
importante ter uma situação financeira confortável. No entanto, parece ser um 
montante “obsceno” tendo em conta que é o dinheiro dos impostos das famílias 
e das empresas deste concelho. Referiu que não sublinhou este facto por ser 
da oposição e recordou as palavras do Senhor Jorge Bento, Presidente da CIM 
– Baixo Mondego, ao verificar a existência de juros enquanto analisava uns 
documentos. As suas palavras foram: “Temos depósitos a prazo. É uma 
vergonha.”. Obviamente, não é favor que haja dívidas, mas sim que seja feito 
investimento reprodutivo e que sirva os munícipes e que não fique nos bancos 
por ficar. Tem-se verificado efectivamente um aumento substancial nos 
depósitos bancários. Relativamente à promoção de actividades físicas neste 
concelho, referiu que a oferta deste tipo de actividades é limitada. À 
semelhança dos meses anteriores, referiu que na informação presente neste 
documento não consta qualquer iniciativa da Câmara Municipal para os 
munícipes, pelo que a maioria das actividades descritas têm iniciativa por 
entidades externas a este concelho e são vocacionadas para pessoas que não 
são deste concelho. Assim, é da opinião que a taxa de ocupação dos 
equipamentos desportivos do concelho não é satisfatória. Deu como exemplo o 
Pavilhão Municipal do Luso, onde estaria prevista a receita de 11.216 euros e 
foram arrecadados, até à data, 4.168 euros. Considerou que este equipamento 



                                                                                                                                                Folha n.º _____ 
 
                                                                                                                                  ____________________                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                                                                                                                                                
 
                                                                                                                                                                                                                                                            
 
                                                                                                                                                                                                                                                  
 
                                                                                                                               
 
                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                             
 
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                            
 
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                              
                                                                                                 
                                                                                                                         
                                                                                                                           
 
  
 
  
 
                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                
                                                                                                                             
                                                                                                                              
  
 
                                                                                                                     
 
     
 
                                                                          
 
            
 
                                                                                                                                                                                            
   
  
                                                                                                                                                                                    
 
  
                                                                                                                                
                                                                                                                                      
  
 
                                                                                                                                          
 
                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
  
 
                                                                                                                                                                                                                                          

é pouco utilizado e sugeriu que, no próximo ano, sejam promovidas mais 
iniciativas e actividades para a população em geral e não apenas ligadas a 
clubes. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Interveio o Senhor Presidente da Câmara para referir que gostaria de ser 
esclarecido sobre qual teria sido a entidade que integra a Protecção Civil a 
tecer tais considerações. Mencionou que não importa se reuniões do Conselho 
Municipal de Segurança são agradáveis ou não, mas para ouvir estatística, 
mais vale receber essa informação em casa e tem o mesmo efeito. Seria sim 
profícua se houvesse informação das circunstâncias dos acidentes, se houve 
alguma responsabilidade das infra-estruturas municipais, etc. Sublinhou que o 
Senhor Comandante da GNR apenas transmite o que lhe é permitido transmitir 
e que o Conselho Municipal de Segurança não tem qualquer poder senão 
ouvir. São reuniões sem interesse, onde a maioria das pessoas convocadas 
faltam até, mas era bom que se alterasse esta legislação de “faz de conta”, na 
medida em que este Conselho não tem qualquer poder de intervenção. Sobre a 
situação financeira da Câmara, referiu que não gostaria de levar pancada por 
não dever nada a ninguém e por ter depósitos bancários. Sugeriu ao Senhor 
Luís Brandão para não olhar apenas para os saldos, mas sim também para o 
montante dos compromissos assumidos. Considerou que não é vergonha ter 
depósitos a prazo. Vergonha é dever dinheiro aos credores. Infelizmente, hoje 
ouve coisas que nunca pensou ouvir depois do 25 de Abril, como por exemplo 
a existência de tutores da Administração Central nas Câmaras Municipais. 
Nenhuma das Câmara Municipais do país deveria permitir a entrada do 
“benemérito” da Administração Central para ver se está tudo bem. É que a 
Administração Central não é exemplo para ninguém, nem para as Câmaras 
Municipais mais endividadas, quando tem um Ministério das Finanças que não 
acerta uma previsão que seja. Felizmente que o nosso concelho tem um saldo 
de tesouraria que permite o lançamento de obras. Caso contrário estaria como 
alguns municípios que não podem lançar uma obra que seja. Sobre a 
promoção das actividades físicas no concelho, nomeadamente sobre o 
Pavilhão Municipal do Luso, referiu que o aludido pavilhão está 
permanentemente ocupado, estando até a servir de escola primária. 
Considerou que o pavilhão é de extrema importância para a economia da Vila 
do Luso. Quanto às pessoas de fora que visitam este concelho, referiu que fica 
muito animado com esse facto. Naturalmente poderia ser feito mais, mas neste 
momento as actividades promovidas são mais vocacionadas para as crianças e 
para os mais idosos. ------------------------------------------------------------------------------ 
- Interveio o Senhor Vereador Júlio Penetra para agradecer a importância dada 
à área do desporto e da actividade física. Reparou que, na verdade, não foi 
transmitido tudo o que foi feito no concelho a nível desportivo. Enunciou a 
actividade física levada a cabo quando terminou a Semana da Mobilidade, a 
realização de algumas actividade dedicadas às famílias, ao rastreio alimentar 
com actividade física incorporada. Ainda em final de Dezembro, haverá uma 
caminhada. Sobre a taxa de ocupação dos pavilhões, desafiou o Senhor Luís 
Brandão a procurar um espaço, dentro do um horário desejável, para verificar a 
taxa de ocupação dos pavilhões municipais do concelho. Lembrou ainda que, 
para além da ocupação das escolas, o pavilhão do Luso tem também 2 ou 3 
clubes residentes, o que preenche muito o horário disponível. ----------------------- 
- Interveio a Senhora Isabel Lemos para ler a intervenção escrita que a seguir 
se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------- 
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“A propósito da informação que é competência legal do presidente da Câmara 
prestar a esta Assembleia, a CDU pretende expressar algumas observações e 
preocupações. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Uma primeira questão tem a ver com o peso que as despesas relacionadas 
com Educação já têm na actividade da Câmara. Falamos de avultadas 
despesas com equipamentos educativos, alguns ainda em fase de projecto, 
com a manutenção de equipamentos, com transportes, com acção social 
escolar, com actividades de enriquecimento curricular, com recursos 
humanos… As questões da Educação são obviamente importantes mas este 
crescendo de responsabilidades, ainda por cima em contexto de asfixia 
financeira das autarquias é algo que muito nos preocupa. As questões da 
Educação são obviamente importantes mas nós discordamos da progressiva 
desresponsabilização que sucessivos governos têm promovido, em particular, 
transferindo competências e responsabilidades para o nível autárquico e, ainda 
pior, fazendo-o em regra sem a transferência de meios financeiros adequados 
às responsabilidades assim alijadas. Um dos exemplos mais antigos é o da 
responsabilidade sobre os transportes escolares. Nos últimos anos, a tentação 
de “chutar” para as câmaras é cada vez maior e não faltam as que embarcam 
neste jogo perigoso. E estamos certos: a vocação das autarquias não é 
tomarem conta da área da Educação. ------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal da Mealhada foi, na altura do primeiro governo de José 
Sócrates, campeã na pressa de subscrever um protocolo de transferência de 
competências na área da Educação. O balanço desse entusiasmo, parece-nos, 
ainda está por fazer. E é vendo que, a seguir aos passos dados pelos governos 
do PS, surgem já novos passos pretendidos pelo governo do PSD/CDS, que 
expressamos desde já a preocupação e discordância pela tentativa já 
anunciada de ensaiar o quase integral despejo de responsabilidades nos 
diferentes sectores da Educação e Ensino não superiores para o domínio 
municipal. A experiência do governo já foi anunciada para Cascais. Esperamos 
que, desta vez, a pressa, a conivência política e, por vezes, alguma 
inconsciência um pouco megalómana, não volte a fazer das suas, convertendo 
novamente a Câmara Municipal da Mealhada em instrumento de estratégias 
desresponsabilizadoras/municipalizadoras das políticas em vigor. É caso para 
dizer: “cada macaco no seu galho” e é a estado central que compete assegurar 
funções sociais como a Educação. ----------------------------------------------------------- 
Registada, a tempo, a preocupação, faltam ainda duas notas relacionadas com 
a actividade do município. ---------------------------------------------------------------------- 
Uma primeira tem a ver com o que entendemos continuar a ser uma 
insuficiência destas informações. Insistimos que o preceituado nos art.ºs 53.º e 
68.º da Lei n.º 169/99, republicada pela Lei n.º 5-A/2002 continua a não 
merecer a melhor atenção por parte de quem tem competência de aqui nos 
trazer as ditas informações. Como já alertámos, a Assembleia Municipal tem de 
se pronunciar sobre a actividade da Câmara, nomeadamente, nas fundações 
em que participa. No entanto, não nos parece que haja relato suficiente da 
actividade da Câmara no que diz respeito à Fundação Mata do Buçaco, algo 
que ainda mais se justificaria quando, como é público, o governo decidiu cortar 
despesa por esse lado. Tirando uma declaração ou outra do Sr. Presidente da 
Câmara, entretanto lida nos jornais, ficam por saber o pensamento, a acção e 
as perspectivas de futuro que a Câmara tem sobre esta questão e as 
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implicações que tudo isto pode ter para a conservação e valorização da Mata 
do Buçaco. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
A última nota, tendo a ver com actividade autárquica, é claramente dirigida ao 
Sr. Presidente desta Assembleia porque entendemos que lhe caberia 
providenciar para alterar algo que já por várias vezes foi aqui falado. O 
BOLETIM MUNICIPAL que chega trimestralmente a casa dos munícipes 
continua a não fazer qualquer eco das discussões, tomadas de posição, 
pronunciamentos e outras actividades da Assembleia Municipal. A CDU 
lamenta que isto continue a ser assim, ainda por cima quando importantes 
discussões e pronunciamentos têm tido lugar neste órgão autárquico, das 
quais, entendemos haveria que fazer o necessário eco público, desde logo 
através dos meios municipais. Diríamos até que, com o empobrecimento 
editorial do concelho, ditado pelo fim de um dos semanários aqui publicados, a 
divulgação da actividade e decisões da Assembleia Municipal através do 
Boletim Municipal e da página electrónica do município torna-se ainda mais 
importante e necessária. ------------------------------------------------------------------------ 
Tendo este assunto já passado por outras sessões, voltamos a fazer o 
necessário apelo ao Sr. Presidente da Assembleia para que providencie a 
divulgação e, se possível, o prestígio deste órgão autárquico, através dos 
meios a que aludimos. --------------------------------------------------------------------------- 
Os eleitos da CDU.” ------------------------------------------------------------------------------ 
- Interveio o Senhor Presidente da Câmara para esclarecer que a Câmara 
Municipal da Mealhada não tem participação na Fundação Mata do Bussaco. 
Referiu que o decreto-lei ainda em vigor define que a Câmara Municipal 
apenas nomeia o Presidente do Conselho de Administração e que a Fundação 
tem gestão própria, mesmo que seja uma das entidades fundadoras. Referiu 
que a nova legislação vem reduzir o número de membros do Conselho de 
Administração mas que multiplica os custos com o pessoal, quando 
supostamente teria em vista a redução de custos. A título de exemplo, a 
remuneração do Presidente do Conselho de Administração seria equiparada à 
remuneração de um Director da Administração Central. A nova legislação 
asfixiaria a Fundação Mata do Buçaco. As avaliações efectuadas foram muito 
mal elaboradas pela falta de tecnicismo, tendo em conta que houve fundações 
a ser avaliadas em anos que não tiveram qualquer actividade. Sobre o Boletim 
Municipal, referiu que deveria ser a Assembleia Municipal a indicar e a informar 
o que gostaria de ver publicitado no Boletim Municipal. -------------------------------- 
- Interveio o Senhor Presidente da Mesa para referir que iria ele própria decidir 
sobre os conteúdos a publicar no Boletim Municipal que iria estar atento a esta 
necessidade. --------------------------------------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Luís Brandão para questionar quanto custou a criação da 
Fundação Mata do Buçaco e solicitou melhores esclarecimentos sobre o papel 
da Câmara Municipal na referida Fundação. ---------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Presidente da Câmara para referir que foram precisos 
cerca de 300 mil euros. Enalteceu que a Câmara Municipal ficou impedida de 
efectuar transferências para a Fundação pelo que apenas pode ajudar com 
apoios logísticos, cedência de funcionários e actividades de voluntariado. ------- 
3- DISSOLUÇÃO DA ASSOCIAÇÃO COIMBRA REGIÃO 
DIGITAL: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
- Interveio O Senhor Presidente da Câmara para referir que a referida 
Associação geria a existência de pontos de internet, banda larga no concelho. 
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Esclareceu que a Associação entrou em colapso quando começaram a existir 
problemas entre a principal Câmara Municipal aderente e o gestor da referida 
Associação. É da opinião que este era um bom serviço prestado aos 
munícipes. No entanto, a Assembleia-Geral decidiu extinguir a Associação e 
vem por isso pedir autorização a esta Assembleia para que se possa proceder 
com a extinção da Associação, à semelhança do procedimento levado a cabo 
aquando da sua criação. ------------------------------------------------------------------------ 
- Interveio o Senhor Luís Brandão para questionar como ficará o ponto internet 
situado no Jardim da Mealhada, em frente ao edifício da Câmara Municipal. ---- 
- O Senhor Presidente da Câmara expôs que deixará de existir o referido ponto 
internet. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não havendo mais intervenções, o Senhor Presidente da Mesa colocou o 
presente ponto à votação e o mesmo foi aprovado por unanimidade. -------------- 
4 – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DO CONCELHO 
DE MEALHADA: ---------------------------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Presidente da Câmara para referir que foram efectuadas 
algumas alterações ao presente Regulamento, pelo que se coloca à disposição 
para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que subsistam. ------------------------- 
- Interveio o Senhor Luís Brandão para questionar qual a opinião sobre este 
tipo de órgão, uma vez que é apenas um órgão consultivo e que não se reúne, 
ao contrário do que deveria ter acontecido aquando da elaboração do 
Orçamento Municipal. Concorda com todo o Regulamento que foi proposto, 
mas que existe um item que foi retirado da última proposta de Regulamento 
(Artº 4º) e até da própria Lei. Acontece que a falta deste item impede que as 
organizações de escuteiros façam parte deste Conselho Municipal. Questionou 
assim se seria algum lapso, ou se seria mesmo vontade que isso aconteça. 
Devido a este lapso, sugeriu que a presente proposta deveria ser retirada da 
Ordem de Trabalhos e que não deveria ser votada. Ainda, deu conta que a 
presente legislação obriga a que este Conselho Municipal reúna 4 vezes por 
ano e não apenas 2 vezes como explanado na presente proposta de 
Regulamento, pelo que não se encontra de acordo com a lei. ------------------------ 
- Interveio o Senhor Presidente da Câmara para referir que o presente 
Conselho Municipal não reuniu e não foi ouvido na elaboração do Orçamento 
Municipal, nos termos da lei, por existir apenas um membro no Conselho com 
direito a voto. --------------------------------------------------------------------------------------- 
- Interveio a Senhora Joana Luís para referir que o disposto na alínea b) do 
Art.º 4º da presente proposta de Regulamento não se encontra de acordo com 
o regime jurídico dos conselhos municipais de juventude, pelo que considera 
que esta alínea também deveria ser corrigida. -------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Presidente da Câmara para referir que a presente proposta 
será então retirada da presente discussão para que possa ser devidamente 
corrigida. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
5 – PROCEDIMENTOS CONCURSAIS EM CURSO – 
RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL: ----------------------------------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Presidente da Câmara para esclarecer que o presente 
pedido de autorização visa apenas que os concursos que ainda se encontram 
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em curso possam continuar os seus trâmites legais para que possam ser 
devidamente concluídos. ------------------------------------------------------------------------ 
Não havendo mais intervenções, o Senhor Presidente da Mesa colocou o 
presente ponto à votação e o mesmo foi aprovado por unanimidade. -------------- 
O Senhor Luís Brandão não votou a presente proposta por se ter ausentado 
temporariamente da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------- 
7 – LISTAGEM DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS: ---------- 
- O Senhor Presidente da Mesa perguntou se alguém queria usar da palavra 
sobre este ponto e não havendo qualquer intervenção deu início ao ponto 
seguinte. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
8 – REVISÃO ORÇAMENTAL Nº 2: -------------------------------------------- 
- O Senhor Presidente da Mesa colocou este ponto à discussão e remeteu o 
uso da palavra ao Senhor Presidente da Câmara. --------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Presidente da Câmara para sublinhar que esta revisão 
orçamental resulta do aproveitamento do saldo de gerência do ano anterior, 
para integrar a receita e figurar no saldo de gerência do corrente ano. ------------ 
Não havendo mais intervenções, o Senhor Presidente da Mesa colocou o 
presente ponto à votação e o mesmo foi aprovado por unanimidade, em 
cumprimento do disposto na alínea b) do nº 2 do art.º 53º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 
imediatos, nos termos do n.º 3, do art.º 92º, da já citada lei. -------------------------- 
- Interveio a Senhora Isabel Lemos para apresentar a Declaração de Voto que 
a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------- 
“Por razões de ordem política, ponderadas e, na altura, objecto de declaração, 
a CDU absteve-se na votação do Orçamento para 2012; agora, a CDU vota a 
favor da presente proposta de revisão orçamental por estarmos perante uma 
questão de ordem técnica que importa resolver e não perante uma opção de 
outra ordem. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Os eleitos da CDU, ------------------------------------------------------------------------------- 
António Breda e Isabel Lemos” ---------------------------------------------------------------- 
9 – ORÇAMENTO E OPÇÕES DE PLANO PARA 2013: -------- 
- Interveio a Senhora Vice-Presidente da Câmara para referir que o Orçamento 
proposto assenta nos princípios fundamentais que nortearam as políticas e 
acções deste executivo no decorrer dos últimos mandatos. O presente 
orçamento reflecte a aposta do executivo em investimentos estruturantes e 
qualificantes para o concelho, numa política promotora de coesão, equidade e 
desenvolvimento equilibrado. Face a este contexto de grave crise económica e 
financeira, reforçámos as medidas de acção social, baixámos as taxas e os 
impostos. Este orçamento permitirá um maior apoio ao desenvolvimento do 
empreendedorismo local e à economia local, aposta no desenvolvimento de 
actividades tendo em vista o bem-estar da população do concelho. Tem como 
principais obras a requalificação das Zona Urbana da Vila do Luso (2ª Fase) e 
da Cidade de Mealhada, bem como a requalificação das sedes de freguesia, 
cujos projectos se encontram avançados. Também tem como objectivo dar vida 
à Agenda XXI Local e colocar em prática as várias considerações da população 
recolhidas, ao assumir políticas sociais, económicas e ambientais mantendo a 
estratégia de eficácia e sustentabilidade financeira que caracterizou este 
executivo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Interveio o Senhor Luís Brandão para sublinhar que as receitas correntes de 
2013 sofreram um aumento significativo relativamente a 2012, uma vez que o 
valor de receita respeitante à ocupação de via pública triplicou. Relativamente 
aos valores cabimentados, questionou duas rubrica similares, uma para a 
remodelação dos Paços do Concelho e outras para as obras para os novos 
Paços do Concelho, e se esta remodelação está de acordo com o projecto que 
foi apresentado. Salienta que os valores transferidos pelo estado FEF (fundo 
de equilíbrio financeiro) manter-se-ão, Referiu que gostaria que a filosofia de 
enquadramento/justificação das rubricas fosse incluída com os números do 
Orçamento. A informação constante no Orçamento deveria ser mais clara e a 
sua explicação deveria ser anexa ao mesmo. Considera que este Orçamento é 
previsível, não tem nada de novo e que faltam alguma explicações quanto a 
algumas despesas. Expôs que aquando da votação do Orçamento da CIM, o 
Senhor Doutor Jorge Bento teve o cuidado de explicar as despesas da CIM que 
estavam previstas, tendo em conta que era um Orçamento muito mais 
previsível que este. Referiu que o PSD apresentou 11 propostas para o 
Orçamento e gostaria de saber se algumas ou todas as suas propostas foram 
incluídas, pelo menos aquelas que não são tão perceptíveis no documento. 
Enumerou as referidas propostas para as diversas áreas de intervenção, 
nomeadamente a atribuição de uma cota de 250 euros a reformados para 
gastar na área da saúde, avançar com o projecto do regadio de forma a 
potenciar a actividade agrícola, criar uma equipa técnica de angariação de 
empresas para integrar as Zonas Industriais do concelho de Mealhada, 
impulsionando assim a economia local. Quanto à mobilidade, referenciou o 
programa da Agenda XXI Local. Elucidou que os transportes públicos não 
chegam a todas as localidades do concelho e sugeriu que o Município deveria 
assegurar uma rede de transportes, com menor dimensão e com um itinerário 
estipulado, para essas localidades, sublinhando que o Município do Oliveira do 
Bairro já dispõe de uma rede de transportes idêntica e que poderia ser 
importante estudar este sistema. Relativamente ao comércio, referiu que a 
localização dos mercados é um problema e que deveria ser solucionado. 
Invocou ainda assim que um processo de orçamento participativo seria 
importante para o desenvolvimento e resolução de diversas questões e para 
uma política de aproximação das populações. O Impulso Jovem poderia ajudar 
na diminuição do desemprego jovem no concelho. A Câmara Municipal poderia 
ajudar as associações locais a empregar jovens estagiários. Os custos com 
este apoio, para associações desportivas e juvenis, seriam na ordem dos 
12500 euros na contratação de 20 estagiários. Referiu que estas ideias não 
seriam para implementar no imediato mas para impulsionar no futuro. ------------ 
- Interveio a Senhora Vice-Presidente da Câmara para esclarecer que a receita 
referente à Ocupação da Via Pública é relativa aos direitos de passagem de 
tubos subterrâneos da LusitâniaGás. Assegurou que as obras em curso têm o 
seu reforço financeiro assegurado e que não iriam iniciar uma obra de 10 
milhões de euros e deixar o próximo executivo em eventuais apuros 
financeiros. Referiu que este é um orçamento com dotação de meio ano, uma 
vez que em Abril virá a primeira revisão orçamental. ------------------------------------ 
- Interveio a Senhora Isabel Lemos para questionar onde é que foram feitos os 
reforços na acção social. Terá sido a nível financeiro na habitação social? 
Referiu ainda que faltam evidenciar os projectos que podem garantir novas 
dinâmicas empreendedoras e geradoras de emprego capazes de inverter a 
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tendência e aumentar os níveis de ânimo e confiança da nossa população. 
Referiu ainda que não existem grandes restrições financeiras, que são rodeios 
para não investir devidamente nestas áreas, pelo que considera que as razões 
para tal deveriam ser devidamente explícitas. --------------------------------------------- 
- Interveio a Senhora Vice-Presidente da Câmara para esclarecer que o 
executivo está a fazer tudo para tentar inverter o choque do impacto da crise na 
população. A Câmara Municipal elaborou um protocolo com a Universidade de 
Coimbra para ajudar os jovens ao ministrar um curso de empreendedorismo. 
Também foi atribuído o prémio Ideia de Negócio, que mobilizou variadíssimas 
ideias de negócio de vários munícipes. Estas são iniciativas de real apoio ao 
empreendedorismo, ao comércio local e ao emprego. Estão também em curso 
alterações ao plano territorial para melhorar a promoção e o desenvolvimento 
do empreendedorismo na região, no sentido de destinar espaços aos novos 
empreendedores para que possam desenvolver os seus negócios. ---------------- 
- Interveio o Senhor Carlos Rodrigues para referir que as pessoas que já têm 
empresas estão em dificuldade em rentabilizar o seu negócio e manter os seus 
postos de trabalho. O turismo do Luso encontra-se parado e alertou que é 
necessário trazer pessoas de fora para dinamizar a região. Referiu que é 
necessário trazer empresas para as zonas industriais do concelho e criar 
emprego na região. Assim, questionou o que é que o executivo está a fazer em 
prol do turismo do Luso. ------------------------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Carlos Pinheiro para referir que gostaria que as coisas 
fossem assim tão fáceis. Gostaria que os senhores da Universidade fossem 
realmente empresários que conhecessem as reais dificuldades empresariais 
existentes. Considera que é necessário criar uma relação de interdependência 
entre as empresas locais no sentido de proporcionar a necessidade de 
desenvolvimento de actividade nas empresas que já existem e nas que 
venham no futuro. Considera que o preço das Zonas Industriais são muito 
caros e isso explica a dificuldade de preenchimento da lotação existente nas 
condições de mercado actuais. Lembrou que a realidade mudou e que é 
necessário adequar os preços dos terrenos a um valor condicente com a 
realidade actual. Solicitou esclarecimentos sobre o Espaço Inovação e sobre o 
Posto das 4 Maravilhas. Na área da agricultura, considera que a criação da 
referida represa seria muito útil, num contexto de apoio a novos agricultores. É 
uma faculdade que dispomos mas que, não estando pronta, não podemos 
dispor da água que temos quando necessitamos dela. --------------------------------- 
- Interveio a Senhora Vice-Presidente da Câmara para referir que a criação de 
um espaço de beleza, saúde e bem-estar é fazer alguma coisa pelo 
desenvolvimento do Luso. Foram melhorados os negócios existentes, o Centro 
do Luso foi requalificado e ainda se encontra em requalificação, as termas 
foram requalificadas e, devido a todos estes esforços, também o Grande Hotel 
do Luso procedeu à sua requalificação. Referiu ainda que a Câmara Municipal 
procedeu à compra de alguns terrenos na freguesia do Luso e tudo isto é sinal 
de que o Executivo está efectivamente a fazer algo pelo Luso. Existem ainda 
parcerias institucionais que visam o desenvolvimento económico e o 
investimento na região. Ao Senhor Carlos Pinheiro, referiu que tem havido 
procura de novos mercados, de novos investidores, tendo até ocorrido uma 
reunião com o AICEP nesse sentido. Considera que os terrenos das Zonas 
Industriais são dos munícipes e não de quem vem de fora com promessas 
milagrosas, à semelhança de outros municípios, e que depois não as cumprem. 
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Referiu que o Senhor deputado, enquanto Presidente da ACIM, sabe muito 
bem quais as dificuldades existentes para atrair investimento e 
empreendedores, pelo que não deveria ter a postura que quem tudo sabe só 
porque também é empresário. Sobre o edifício das Maravilhas, referiu que será 
um espaço destinado a promover o turismo do nosso concelho, onde será 
exposto tudo aquilo que temos e tudo aquilo que se faz no concelho. 
Relativamente ao Espaço Inovação, referiu que será um espaço criado para as 
novas empresas, com novas ideias, numa espécie de incubadora empresarial, 
mas sem o ser propriamente. Será um espaço onde os novos empresários 
poderão estar a desenvolver o seu negócio e a interagir para o 
desenvolvimento de novas ideias, conceitos e conhecimento. ------------------------ 
- Interveio o Senhor Pedro Duarte para apresentar a intervenção escrita que a 
seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------- 
“Na proposta do orçamento para 2013 que nos é apresentada, incluem-se duas 
das mais importantes receitas municipais: IMI e Participação Variável de IRS, 
sendo que devido ao cumprimento das regras previsionais previstas no 
POCAL, o respectivo valor será manifestamente inferior àquele que será 
efectivamente cobrado em 2013. ------------------------------------------------------------- 
Após ter promovido uma intervenção sobre este tema na Assembleia Municipal 
de Setembro de 2012, o Sr. Presidente da Câmara Municipal apresentou um 
direito de resposta publicado no Jornal da Mealhada de 10-10-2012, o que me 
leva a apresentar a interpelação que se segue nesta Assembleia Municipal, 
que por ser o local apropriado para o efeito. ----------------------------------------------- 
Ostentando o lugar que ocupa enquanto Presidente da Câmara, o Sr. Carlos 
Cabral acha que tem sempre razão sobre qualquer assunto de que fale. Eu, só 
falo quando acho ter razão! --------------------------------------------------------------------- 
Carlos Cabral defende que os impostos municipais (IRS, Derrama e IMI) 
fixados pelo Município para 2013 foram reduzidos aos mínimos legais. Mas 
julgava eu ter ficado demonstrado na Assembleia Municipal de 28-09-2012, que 
isso não acontecerá, responsabilidade exclusiva do executivo municipal. --------- 
Não agradado com a minha intervenção na referida Assembleia Municipal e 
que originou uma manchete de um jornal local, o Sr. Presidente da Câmara 
acusou-a de ser falsa, injusta e difamatória (vide Jornal da Mealhada de 10-10-
2012). Mas na sua resposta não comprovou em que é que isso aconteceu! 
Assim devolvo-lhe, respeitosamente, a qualificação que me endereçou! ---------- 
A taxa de IMI para 2013 será de 0,3% (superior à taxa de 0,2% que foi cobrada 
em anos anteriores) devido, não ao actual governo PSD, mas ao anterior 
Primeiro-Ministro e líder do PS, José Sócrates, ao incluir esta medida no 
Memorando assinado com a Troika. --------------------------------------------------------- 
Ainda assim, desde que a mesma foi apresentada em sede de Orçamento de 
Estado para 2012 (em meados de Outubro de 2011) o Sr. Presidente da 
Câmara não acautelou a subida deste imposto em 50% no nosso município. ---- 
A fazer fé nas intervenções de não carregar os Mealhadenses com mais 
impostos, o Sr. Presidente da Câmara teve 13 meses para aplicar o disposto 
no n.º 2 do artigo 12º da Lei das Finanças Locais. O que fez neste município? 
Nada! Mas não deixou de fazer parecer que não é possível exigir menos 
impostos municipais! ----------------------------------------------------------------------------- 
Mesmo quanto ao IRS, a taxa fixada para 2013 de 0% (dos 5% a que tem 
direito) só será sentida pelo Mealhadenses aquando da liquidação deste 
imposto em 2014. Na liquidação de 2013 (relativa ao não de 2012) vigorará a 
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taxa de 3%, que havia sido fixada na Assembleia Municipal realizada em Junho 
de 2011, no Luso. --------------------------------------------------------------------------------- 
Por força das alterações promovidas em sede de IRS, aquando da 
apresentação do Orçamento de Estado para 2012 (lembrem-se em meados de 
Outubro de 2011), o valor de IRS que será cobrado irá aumentar 
significativamente, sendo que também o Município verá aumentar na mesma 
proporção, a parte daquele imposto que lhe será destinada por lei. ----------------- 
Coloca-se então a questão: Podia o Município aliviar o IRS que os 
Mealhadenses irão pagar em 2013? Claro que podia, se entre o anúncio do 
Orçamento de Estado para 2012 (meados de Outubro de 2011) e 31-12-2011, 
tivesse alterado a taxa de 3% que entretanto havia sido fixada em Junho de 
2011. O que fez o Sr. Presidente da Câmara? Nada! ----------------------------------- 
Há uma linha que me separa do Sr. Presidente da Câm ara: a linha que 
separa a verdade da mentira! E neste caso, que ment e é o Sr. Presidente 
da Câmara! ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Eu reafirmo: Os impostos municipais não vão baixar em 2013, resultado 
da inacção, senão mesmo incompetência do Sr. Presid ente da Câmara e 
restantes vereadores do Executivo Municipal! ---------------------------------------- 
Por último, tenho que informar o Sr. Presidente da Câmara que nunca fui 
militante do PSD, nem de qualquer outro partido político. Fui somente, eleito na 
qualidade de independente, pelas listas do PSD, para um órgão autárquico 
local. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dizer-lhe ainda, que o Sr. Presidente da Câmara teria de provar a afirmação 
expressa de que este é o Governo que eu apoiei e ajudei a eleger. Julgava eu 
que o voto era secreto, mas parece que não! Faço uma confissão: Não votei 
PSD nas últimas eleições legislativas, logo só nos seus sonhos me vê colado à 
máquina do PSD e colado ao actual Governo. -------------------------------------------- 
Acusações falsas, injuriosas e difamatórias, fê-las o Sr. Presidente da Câmara, 
e de uma forma no mínimo infeliz e indecente, pois nesta matéria, o Sr. 
Presidente da Câmara não apresentou um só argumento que contrarie a minha 
afirmação. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Com o seu comportamento, ofendeu os mealhadenses qu e em 2013 
pagarão mais IMI e mais IRS, do que aquele que pode riam pagar se visse 
esta Assembleia como um local sério de debate polít ico e não como um 
frete!”  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Deputado Municipal, --------------------------------------------------------------------------- 
Pedro Duarte --------------------------------------------------------------------------------------” 
- Interveio o Senhor Carlos Pinheiro para referir que o Espaço Inovação terá 
um custo de 1 milhão e 600 mil euros, o que é muitíssimo dispendioso. Assim 
sugeriu que, em vez deste edifício, que se procurem outras alternativas, sob o 
risco de ter mais um edifício como os que estão no Parque da Cidade, sem 
utilização. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Presidente da Câmara para referir que ficou a saber que 
os munícipes deste concelho irão pagar mais impostos por culpa do Presidente 
da Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
- Interveio a Senhora Vice-Presidente da Câmara para referir que o executivo 
camarário não anda avulso a pedir sugestões na rua para os seus 
equipamentos. Pediu desculpa pela sua intervenção mais efusiva e justificou 
que terá que existir sempre um preço para a utilização dos equipamentos 
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municipais. Senão o município teria que construir um edifício para cada família 
de forma a garantir equidade social. --------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Rui Marqueiro para lembrar e fazer referência a uma 
proposta apresentada por si na sessão desta Assembleia do mês de Setembro 
de 2011, precisamente sobre a descida os referidos impostos, e que a bancada 
do PSD manifestamente votou contra. ------------------------------------------------------ 
- Interveio o Senhor Pedro Duarte para referir que a opção tomada pela 
bancada do PSD, aquando da referida votação, visou dar um voto de confiança 
ao executivo e ao cumprimento do seu programa, pelo que seria necessário a 
arrecadação destes meios para a prossecução das obras previstas. --------------- 
Não havendo mais intervenções, o Senhor Presidente da Mesa colocou o 
presente ponto à votação e o mesmo foi aprovado por maioria, conforme a lista 
de votações que a seguir se indica: ---------------------------------------------------------- 

VOTAÇÕES 
. José Miguel da Rosa Felgueiras: .........................................................A Favor 

. Manuel Jacinto Gaspar Silva: ...............................................................Abstenção 
. António Ferreira Ribeiro:.......................................................................A Favor 
. Manuel Amorim da Silva:......................................................................A Favor 

. Carlos Alberto Alves Pinheiro:.. ............................................................Abstenção 
. Guilherme José Campos Duarte: .........................................................A Favor 
. Luís Filipe Tovim Ferreira: ....................................................................A Favor 
. Inês Alexandra Gomes Várzeas:.......................................................... Faltou 

. Maria de Lurdes de Jesus Cardoso Bastos:.........................................A Favor 
. António José da Silva Breda:................................................................Abstenção 

. Carlos Alberto Esteves Rodrigues:.......................................................A Favor 
. Emídio dos Santos:...............................................................................Abstenção 

. Rui Manuel Leal Marqueiro: .................................................................A Favor 

. Joana Margarida de Figueiredo Luís:...................................................A Favor 
. Rui Manuel Castro Frias: ......................................................................Abstenção 

. Fernando Manuel Silva Melo: ...............................................................A Favor 
. Pedro Nuno Figueiredo Duarte:............................................................Contra 
. Alípio de Jesus Gonçalves: ..................................................................A Favor 
. Sandra Isabel Ferreira Carvalho: .........................................................A Favor 

. Maria Isabel Pinto Ferreira Lemos:.......................................................Abstenção 

. Luís Miguel Pereira Brandão: ...............................................................Abstenção 
. Benjamim Nogueira de Almeida: ..........................................................A Favor 
. Delfim Manuel Neves Martins:..............................................................A Favor 
. Manuel Lindo Cardoso:.........................................................................A Favor 
. Homero Cristina Serra: .........................................................................A Favor 

. José Barroso da Cunha Felgueiras: .....................................................Abstenção 
. Vítor Manuel Alves de Matos:...............................................................A Favor 
. José Alves Rosa:.................................................................................. Faltou 

. José Manuel Rodrigues Martins: ..........................................................A Favor 
 A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 
imediatos, nos termos do n.º 3, do art.º 92º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------- 
- Interveio a Senhora Isabel Lemos para apresentar a Declaração de Voto que 
a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------- 
“A CDU absteve-se na votação das propostas do Orçamento e Opções do 
Plano para 2013. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Apresentamos sumariamente as razões para o sentido de voto dos eleitos da 
CDU. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A autarquia da Mealhada, como as restantes, está sob um processo de 
progressiva asfixia financeira que já vem dos governos anteriores, através de 
sucessivas reduções de transferências de meios, do alijamento progressivo de 
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encargos pelo poder central e por causa das dificuldades crescentes na 
realização de receitas num quadro de perigosa obsessão pela austeridade que 
atinge pequenas e médias empresas e a generalidade dos contribuintes. Vai 
valendo ainda o equilíbrio financeiro que reconhecemos no caso da Mealhada 
mas que, apesar dele, não fica à margem dos cortes. São as opções dos 
governos, anteriormente do PS e, em 2012 e para 2013, do PSD e do CDS, 
obedecendo ao pacto de agressão estrangeira assinado e politicamente 
suportado por aqueles dois partidos. --------------------------------------------------------- 
A CDU não votou contra as propostas apresentadas a esta Assembleia por 
entender as dificuldades e condicionamentos impostos à definição de 
prioridades e à construção do orçamento autárquico nas condições actuais, 
resultantes em grande medida do Orçamento de Estado aprovado há dias na 
Assembleia da República com os votos contra do PCP, do BE e do PEV. -------- 
A CDU decidiu também não votar a favor por entender que este seria um sinal 
errado de aceitação de inevitabilidades em que não acreditamos e que, aliás, 
suscitam, como sabe esta Assembleia, a nossa empenhada luta. Essas 
dificuldades são, em larga medida, o resultado das opções de quem tem 
governado o país em alternância, hoje mais do que nunca, sujeitando-se a 
imposições que vêm de fora e fazendo as suas opções de classe pelos 
grandes interesses financeiros. ---------------------------------------------------------------- 
Este orçamento e plano traduzem uma situação ainda mais grave do que o 
previsto para este ano que agora termina. ------------------------------------------------- 
Não queremos, nem é isso que esperam os que nos elegeram, identificar-nos 
com quem aplica em Portugal, obedientemente ou hesitantemente, as políticas 
ditadas pela troika estrangeira e não vemos nos eleitos locais sinais de 
distanciamento verdadeiro em relação ao rumo de declínio e catástrofe ao qual 
estão a conduzir o país. ------------------------------------------------------------------------- 
Não basta gerir bem o estado de coisas: urge romper. --------------------------------- 
Os deputados da CDU, -------------------------------------------------------------------------- 
António Breda e Isabel Lemos” ---------------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Jacinto Silva para apresentar a sua declaração, 
justificando a sua abstenção com o facto de entender que este Orçamento 
poderia ter ido mais além, apesar de respeitar as opções do executivo 
camarário. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
6 – AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA DISPENSA DE 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: ------ 
O Senhor Presidente da Mesa questionou se alguém queria usar da palavra e, 
não havendo qualquer intervenção, colocou o presente ponto à votação e o 
mesmo foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------ 
10 – MAPA DE PESSOAL PARA 2013 – PROPOSTA Nº 
26/2012: --------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Mesa questionou se alguém queria usar da palavra e, 
não havendo qualquer intervenção, colocou o presente ponto à votação e o 
mesmo foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------ 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. ------------------- 
11 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS 
PARA 2013: ------------------------------------------------------------------ 
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O Senhor Presidente da Mesa questionou se alguém queria usar da palavra e, 
não havendo qualquer intervenção, colocou o presente ponto à votação e o 
mesmo foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------ 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. ------------------- 
12- PROPOSTA N.º 25/2012 – ADEQUAÇÃO DA 
ESTRUTURA ORGÂNICA MUNICIPAL À LEI N.º 49/2012, 
DE 29 DE AGOSTO E DESPACHO Nº 25/2012: ----------------- 
O Senhor Presidente da Mesa colocou este ponto à discussão e remeteu o uso 
da palavra para o Senhor Presidente da Câmara. --------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Presidente da Câmara para esclarecer que a entrada em 
vigor desta lei visa essencialmente a redução do número de cargos dirigentes 
nas estruturas orgânicas. ----------------------------------------------------------------------- 
Não havendo mais intervenções, o Senhor Presidente da Mesa colocou o 
presente ponto à votação e a Proposta n.º 25/2012 foi aprovada por 
unanimidade, em cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 25º da Lei 49/2012, 
de 29 de Agosto, e tendo em conta o previsto na alínea a) do art.º 6º do 
Decreto-Lei 305/2009, de 29 de Outubro, fixando o n.º máximo legalmente 
permitido, de 6 Unidades Orgânicas Flexíveis a criar pela Câmara Municipal de 
Mealhada. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. ------------------- 
13- AUTORIZAÇÃO RECRUTAMENTO EXCEPCIONAL DE 
TRABALHADORES – PROPOSTA Nº 27/2012: ------------------ 
O Senhor Presidente da Mesa colocou este ponto à discussão e remeteu o uso 
da palavra para o Senhor Presidente da Câmara. --------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Presidente da Câmara para esclarecer que esta abertura 
de concurso para a contratação de pessoal se deve à necessidade de 
regularização dos contratos a termo certo. ------------------------------------------------- 
Não havendo mais intervenções, o Senhor Presidente da Mesa colocou o 
presente ponto à votação e o mesmo foi aprovado por unanimidade. -------------- 
14- FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS CHEFES DE 
SECTOR – PROPOSTA Nº 28/2012: --------------------------------- 
O Senhor Presidente da Mesa colocou este ponto à discussão e remeteu o uso 
da palavra para o Senhor Presidente da Câmara. --------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Presidente da Câmara para referir que, com a nova 
legislação, os Chefes de Sector da Administração Local deixaram de poder 
auferir as despesas de representação a que tinham direito, mesmo 
considerando que os funcionários da Administração Local não são diferentes 
dos funcionários da Administração Central. A nova legislação permite também 
a fixação do vencimento destes funcionários até ao 6º escalão da tabela 
remuneratória, compensando assim este corte. Assim, a presente proposta visa 
apenas compensar os Chefes de Sector do Município pelo referido corte. -------- 
- Interveio a Senhora Joana Luís para questionar qual o valor do vencimento de 
um Chefe de Sector na Câmara Municipal. ------------------------------------------------ 
- Interveio o Senhor Presidente da Câmara para referir que os referidos 
funcionários ficarão a ganhar sensivelmente o mesmo que ganhavam 
anteriormente, havendo no entanto um ligeiro aumento no vencimento dos 
Chefes de Sector com menor tempo de serviço. ----------------------------------------- 
Não havendo mais intervenções, o Senhor Presidente da Mesa colocou o 
presente ponto à votação e o mesmo foi aprovado por unanimidade. -------------- 
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Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. ------------------- 
E, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual se lavrou a 
presente acta, que vai ser assinada por mim, ___________________________ 
Rodrigo Manuel Ribeiro Baptista da Cruz, Assistente Técnico, nomeado por 
Despacho 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. --------------------------------------------------------- 
________________________________________________________________________________ 
 
 


