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--------------------------------------ACTA Nº. 20--------------------------------------- 
SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2013: Aos vinte e dois 
dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e treze, 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 1º 
Secretário, o Senhor António Ferreira Ribeiro, pelo 2º Secretário, a Senhora 
Maria de Lurdes de Jesus Cardoso Bastos e pelo membro convidado, o Senhor 
Luís Filipe Tovim Ferreira, com a seguinte Ordem de Trabalhos: -------------------- 
1) Votação da Acta n.º 18 - Sessão de 23 de Novembro de 2012; ------------------- 
2) Votação da Acta n.º 19 - Sessão de 27 de Dezembro de 2012; ------------------- 
3) 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; ---------------------------------------------------------------- 
4) Indicação de membro para o Conselho da Comunidade do Agrupamento de 
Centros de Saúde do Baixo Mondego; ------------------------------------------------------ 
5) Alteração ao Plano Director Municipal de Mealhada; -------------------------------- 
6) Listagem dos Compromissos Plurianuais; ---------------------------------------------- 
7) Relatório Anual de Actividades da Comissão de Protecção de Crianças e 
Jovens de Mealhada; ----------------------------------------------------------------------------- 
O 2º Secretário procedeu à chamada dos membros da Assembleia Municipal, 
verificando-se que faltaram com justificação os Senhores José Alves Rosa e 
Manuel Lindo Cardoso, Presidentes de Junta de Freguesia de Vacariça e Casal 
Comba, respectivamente. Solicitaram ainda substituição os Senhores José 
Miguel da Rosa Felgueiras, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, e 
Homero Cristina Serra, Presidente da Junta de Freguesia de Luso, os quais 
foram substituídos respectivamente pelos Senhores Artur Manuel Cerveira dos 
Santos Dinis e Jorge Campos Carvalho, no seguimento dos pedidos de 
substituição previamente apresentados. ---------------------------------------------------- 
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. ------------------------------------ 
- O Senhor Presidente da Mesa perguntou se alguém queria usar da palavra 
neste período e foram inscritos os Senhores Jacinto Silva e António Neves. ----- 
 - Tomou a palavra o Senhor Jacinto Silva para informar sobre as actividades 
do Conselho Consultivo do Hospital de Anadia, para o qual foi nomeado por 
esta Assembleia Municipal. Informou que foram realizadas duas reuniões, 
sendo que a primeira serviu essencialmente para que todos os membros do 
referido Conselho de conhecessem. A segunda reunião foi a tomada de posse 
dos membros do Conselho Consultivo. Haverá uma terceira reunião onde será 
discutido o facto de alguns Hospitais passarem para as Santas Casas da 
Misericórdia. Como é visível nos jornais, as maiores forças políticas do 
Concelho de Anadia não vêm com bons olhos esta transição. Informou que a 
Santa Casa de Misericórdia de Anadia não se mostrou interessada em arcar 
com a responsabilidade do Hospital, ainda que existam outras Santas Casas 
de Misericórdia com esse interesse, bem como uma empresa privada. É uma 
situação delicada uma vez que estão em causa os direitos adquiridos dos 
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trabalhadores. Sobre a rotina do Hospital, informou que as consultas quase 
voltaram à sua normalidade e que é fácil, neste momento, conseguir uma 
consulta no Hospital de Anadia. --------------------------------------------------------------- 
- Tomou a palavra o Senhor António Neves para entregar a intervenção escrita 
que a seguir de transcreve: --------------------------------------------------------------------- 
“A CDU é uma força política que quer efectivamente contribuir para a discussão 
e resolução dos problemas deste concelho. A CDU é uma política de 
funcionamento democrático e que se assume como um colectivo. Assim sendo, 
não podemos deixar de chamar à atenção para o atraso com que estão a 
chegar os documentos necessários a preparação das sessões. Mesmo que em 
relação à maioria dos documentos não esteja estipulado em regimento um 
prazo, a verdade é que a cuidada preparação das sessões é dificultada pelos 
poucos dias para análise dos conteúdos. O mesmo se passa relativamente às 
atas que recorrentemente chegam em cima da hora, o que não permite que se 
faça a sua apreciação atenta o que depois implica uma maior morosidade dos 
trabalhos desta A.M. ------------------------------------------------------------------------------ 
Outra questão: registamos com agrado a presença do Senhor deputado Bruno 
Coimbra. Apesar da justificação de faltas que impede a perda de mandato, 
consideramos que há incumprimento de um dever de membro da AMM e um 
desrespeito pelos eleitores. Realçamos que a última aparição foi, na sessão 
extraordinária de Antes em que esteve em discussão a liquidação de 
freguesias preparada pela troika, pelo governo, por Relvas, pelo seu peão de 
braga, o ido Paulo Júlio, com o apoio e a conivência activa dos deputados à AR 
do PSD e do CDS, incluindo Bruno Coimbra. Uma vez que aqui está, 
aproveitamos a raríssima oportunidade  para reclamar a V.ª Ex.ª a explicação 
há muito devida no concelho: por que é que está de acordo e apoiou com o seu 
voto, por várias vezes, a agregação/extinção de freguesias no concelho, em 
concreto o desaparecimento, como tal, das freguesias de Antes e Ventosa do 
Bairro, contrariamente a tudo o que foi pronúncia por cá registada, 
extemporânea ou tempestiva. A propósito, lembramos que, apesar de aprovada 
a lei com o voto de deputados como Bruno Coimbra, de ela ter sido, sem 
surpresas, promulgada pelo PR, continuamos a verificar o prosseguimento da 
luta contra essa iniquidade, dando prova de que, ao contrário do que o governo 
e não só gostariam, não está posta uma pedra sobre o assunto… sucedem-se 
as acções envolvendo autarquias e populações que não se acomodam; aliás, a 
continuação da luta resultante do inconformismo das autarquias e das 
populações será p caminho para corrigir tão flagrante disparate; um contributo 
decisivo resultará da desejável queda deste governo PSD/CDS, desejável para 
que seja possível corrigir este erro mas também para alterar o rumo de 
catástrofe que imprimiu a Portugal e à enorme maioria dos portugueses. --------- 
A última nota: A nossa perplexidade para não dizer indignação, porque é disto 
que se trata, face à desonestidade crescente do PSD. Efectivamente, há dias 
foi publicado no JM um artigo de um membro da concelhia do PSD com 
recomendações à CMM para mitigar o empobrecimento das pessoas. Como se 
não fosse o PSD com ou sem o CDS mas também o PS, com as suas políticas, 
os responsáveis por tal facto. A esse propósito, reiteramos os eixos centrais da 
política alternativa aprovados recentemente pelo XIX Congresso do PCP: é 
necessário travar a destruição de postos de trabalho, o vertiginoso 
encerramento de empresas, o saque dos recursos nacionais, o 
empobrecimento acelerado da população, através da alteração radical da 
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política fiscal, rompendo com o escandaloso favorecimento da banca, da 
especulação financeira, dos lucros dos grupos económicos nacionais e 
estrangeiros e aliviando a carga fiscal sobre a classe trabalhadora. É 
necessária uma política que promova a efectiva tributação dos ganhos 
mobiliários, do património de luxo e da especulação bolsista. É necessário um 
programa de substituição de importações por produção nacional, medidas de 
verdadeira redução dos custos dos factores de produção: energia, transportes, 
comunicações, crédito; o controlo das importações; a valorização do mercado 
interno como componente do crescimento económico por via do aumento dos 
salários e das pensões, o apoio às micro, pequenas e médias empresas e ao 
sector cooperativo, envolvendo recursos nacionais e comunitários; a 
diversificação das relações económicas, comerciais e de cooperação com 
outros povos. É então urgente uma dinamização de um programa de estímulo 
ao investimento público e à modernização das forças produtivas que responda 
a necessidades e défices estruturais no aparelho produtivo e logístico do país, 
nas infra-estruturas de investigação e desenvolvimento científico, nos 
equipamentos sociais necessários ao bem-estar da população.” -------------------- 
- Tomou a palavra o Senhor Benjamim Almeida, Presidente da Junta de 
Freguesia de Antes, para informar que a Junta de Freguesia já constituiu um 
advogado para apresentar, nos tribunais competentes, uma acção para impedir 
a extinção da Freguesia de Antes. ------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente da Mesa pediu perdão e referiu que o atraso das actas se 
deveu a um problema com os respectivos ficheiros e o backup dos mesmos 
apenas permitiu recuperar a acta n.º 18. Assim, referiu que o ponto 2 seria 
retirado da presente Ordem de Trabalhos pelos motivos apresentados. ----------- 
E não havendo mais intervenções, o Senhor Presidente da Mesa deu início ao 
Período da Ordem do Dia. ----------------------------------------------------------------------  
1– ACTA Nº 18 – SESSÃO DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012: 
- Não havendo qualquer intervenção, colocou a Acta n.º 18 – Sessão de 23 de 
Novembro de 2012 à votação e a mesma foi aprovada por maioria com vinte e 
três votos a favor e três abstenções, conforme a listagem das votações que a 
seguir se indica: ----------------------------------------------------------------------------------- 

VOTAÇÕES 
. Artur Manuel Cerveira dos Santos Dinis: ............................................. 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:.......................................................... A Favor 
. Maria de Lurdes de Jesus Cardoso Bastos: ........................................ A Favor 
. Maria Isabel Pinto Ferreira Lemos: ...................................................... A Favor 

. Carlos Alberto Esteves Rodrigues:.......................................................Abstenção 

. Bruno Manuel Pereira Coimbra: ...........................................................Abstenção 
. 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: ........................................................... Não votou 
. 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 
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. Benjamim Nogueira de Almeida: ..........................................................A Favor 

. Delfim Manuel Neves Martins:..............................................................A Favor 
. Manuel Lindo Cardoso: ........................................................................ Faltou 

. Jorge Campos Carvalho: ......................................................................A Favor 

. 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 Pedro Duarte 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 António Neves para apresentar a seguinte a intervenção 
escrita que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------- 
“Na última reunião desta assembleia foi decidida a inclusão no Boletim 
Municipal, dos assuntos referentes à A.M. como aliás está estipulado no 
regimento deste órgão, artigo 57º, ponto 3. Ora a CDU, através do seu membro 
António Neves, fez chegar ao Sr. Secretário a sua discordância relativamente 
ao entendimento feito por ele próprio da inserção apenas das deliberações. 
Para nós tal seria muito redutor do trabalho e do papel desta Assembleia. Por 
analogia, a C.M.M. não faz isso mesmo, isto é não se limita apenas a divulgar 
deliberações. Com tanta ou mais propriedade deverá a actividade desta 
assembleia ser levada ao conhecimento dos munícipes. Como é evidente nem 
tudo pode figurar no Boletim Municipal, reconhecemo-lo, mas também não 
podemos ficar apenas na enumeração seca das decisões, como se de um 
simples edital se tratasse. ----------------------------------------------------------------------- 
Assim sendo, propomos a constituição de um grupo de trabalho constituído por 
um elemento designado pelas várias forças municipais com assento neste 
órgão e que terá como missão a redacção consensual dos conteúdos que 
acharem relevantes para a inclusão no Boletim Municipal. ---------------------------- 
A ser aprovada a presente proposta, não se compreenderia que algum dos 
outros grupos municipais, à semelhança do que aconteceu com o PS sobre o 
ramal ferroviário Pampilhosa-Figueira da Foz, não encontrasse entre os seus 
eleitos, e apesar do número destes, um elemento para integrar o grupo de 
redacção. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Os eleitos da CDU, ------------------------------------------------------------------------------- 
António Breda e António Neves” -------------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Presidente da Mesa para alertar que a proposta integrada 
na intervenção anterior, terá que ser redigida e apresentada como proposta 
para que possa ser colocada à votação. ---------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor António Neves para ler a intervenção escrita que a seguir 
se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------- 
“Dirijo-me ao Sr. Presidente da Câmara para referir o seguinte: --------------------- 
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O artigo 32º ponto 1, do regimento desta assembleia, diz que, da informação 
escrita prestada pelo Presidente da Câmara tem de c onstar, 
obrigatoriamente, as seguintes matérias:  ---------------------------------------------- 
a) (Apenas nos iremos referir a esta alínea) A actividade desenvolvida pela 
Câmara Municipal e os resultados obtidos nas associações e federações de 
municípios, nas cooperativas, fundações e outras entidades de cariz 
empresarial, designadamente ao nível do seu envolvimento nessas entidades e 
quais os efeitos ou frutos que daí advêm. -------------------------------------------------- 
Como na informação escrita de V.ª Ex.ª, para esta sessão, nada é referido em 
relação, por exemplo, à Fundação Mata do Buçaco e, tendo em conta os 
enormes estragos causados pelo temporal de Janeiro, último, e não só, 
gostaríamos de saber se existe alguma informação relevante de que esta 
assembleia possa ter conhecimento sobre aquela participada. ----------------------- 
Os eleitos da CDU, ------------------------------------------------------------------------------- 
António Breda e António Neves” -------------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Luís Brandão para a alertar que a proposta apresentada 
pela CDU deveria ter sido previamente apresentada no período Antes da 
Ordem do Dia ou, antes de apresentar qualquer proposta, os grupos municipais 
deveriam ter reunido para previamente discutir sobre a referida questão. 
Solicitou esclarecimentos ao executivo sobre a construção de um muro de 
suporte de terras, em Várzeas, mencionado no documento das obras em fase 
de concurso. Questionou se esta construção se deveria a alguma derrocada de 
terras na localidade. Referiu ainda que as estradas de toda a aldeia de Várzeas 
se encontram em péssimo estado. Lembrou o projecto de requalificação das 
vias do Luso, que foi apresentado no Casino do Luso, bem como o projecto de 
requalificação das vias de Várzeas. Referiu que é uma situação complicada 
quando se leva todo este tempo a colocar um projecto em prática, mesmo que 
seja muito bom, considerando que Várzeas tem as piores estradas do 
concelho. Compreende que alcatroar para depois arrancar o alcatrão e colocar 
paralelos não seria a melhor opção. No entanto sugeriu que, com a integração 
do saldo de gerência, se desse andamento à resolução deste problema, até 
porque existem na localidade estradas com lama. Sobre o Regulamento do 
Conselho Municipal da Juventude, questionou se nos últimos dois meses não 
houve oportunidade de corrigir o referido Regulamento, depois de não ter sido 
votado na última sessão desta Assembleia por problemas técnicos. Em termos 
culturais, considera que a actividade da Câmara Municipal é muito curta, tendo 
em conta o que percepciona no respectivo documento. Considera que existe 
pouca interacção com as associações locais neste âmbito. Considera que a 
Câmara poderá ter uma atitude mais proactiva e sugeriu que fosse incluído nos 
contratos com entidades externas de renome, uma cláusula que viabilizasse o 
encontro dessas entidades com as associações locais da mesma área. Por 
exemplo, quando o Município contratasse um grupo de actores para um 
espetáculo, proporcionar que esse grupo de actores tenha um encontro, ou 
ministre um workshop, com as instituições de teatro locais. Seria extremamente 
enriquecedor para essas instituições e gratificante para os artistas que nos 
visitam, contribuinte em grande escala para o desenvolvimento cultural do 
nosso concelho. ----------------------------------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Presidente da Câmara para referir, sobre a Mata do 
Buçaco, que na altura do temporal, a primeira preocupação se prendeu com a 
desobstrução das estradas. A Câmara Municipal foi a primeira entidade a 
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aparecer no local para a referida desobstrução. Enalteceu os funcionários 
municipais pela forma como trabalharam e como se emprenharam, 
especialmente num ambiente terrível e que se assemelhava a uma situação de 
guerra. Expôs que recebeu um relatório preliminar volumoso sobre tudo o que 
se passou na Mata do Buçaco, mas ainda não o conseguiu ler todo. Referiu 
ainda que tem mantido algumas conversas com o Presidente da Fundação e 
que tem acompanhado o desenvolvimento do referido relatório. Neste sentido, 
assim que o documento esteja efectivamente pronto, referiu que o remeterá à 
Assembleia para consulta. Considera ainda que é impossível a Câmara 
Municipal fornecer informações actualizadas sobre a actividade das entidades 
onde a Câmara se encontra representada. Existem algumas entidades que têm 
um acompanhamento diário, mas existem outras em que apenas vão às 
Assembleia Gerais e naturalmente que os respectivos relatórios estarão 
sempre à disposição dos membros da Assembleia para consulta. Sobre a 
actividade cultural, agradeceu a sugestão mas fica impressionado com o facto 
de não haver ninguém pertencente às associações locais nos espetáculos 
proporcionados pela Câmara Municipal, das respectivas áreas culturais. Assim, 
considerou que se as associações não se interessam em ir ver os espetáculos, 
também não terão muito interesse em ouvir os artistas e empresários do ramo 
que visitam o nosso concelho. ----------------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Vereador José Calhoa para referir que o muro de suporte 
de terra de Várzeas é o muro que fica na estrada de acesso a Anadia. Registou 
que houve um abatimento na estrada e que foi reparada com a colocação de 
tapete. Uma vez que o problema voltou a acontecer, foi efectuada uma análise 
ao local e foi verificada a existência de infiltrações e que o muro da parte de 
baixo está a ceder. Como é um paredão com alguma altura, decidiram bloquear 
a estrada naquele troço para a construção do referido muro. Quanto à aldeia de 
Várzeas, referiu que foi apresentado o projecto de arquitectura, que estão feitas 
as especialidades e que todas as redes existentes nas vias terão que ser 
substituídas. O projecto ainda não se encontra em concurso apenas por uma 
questão de legalidade do orçamento, pelo que, assim que exista a revisão 
orçamental, a obra será lançada em concurso. ------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Jorge Carvalho para referir que a Câmara Municipal e a 
Junta de Freguesia do Luso já têm conhecimento da situação da aldeia de 
Várzeas. Referiu que tem andado pela aldeia de Várzeas e a situação não é 
tão dantesca como aquela que é proferida pelo Senhor Luís Brandão. Referiu 
que conhece o projecto, considera que é um projecto maravilhoso e que a 
Câmara está empenhadíssima em requalificar aquela aldeia. ------------------------ 
- Interveio o Senhor Presidente da Mesa para referir que lhe foi delegada a 
responsabilidade para fazer uma proposta dos conteúdos a incluir no Boletim 
Municipal. Entendeu que deveriam ser colocadas apenas as deliberações e 
enviou um email aos grupos municipais do concelho dando conta da sua 
proposta. Entendeu que houve uma aceitação da sua proposta por parte dos 
elementos do PS e do PSD. No entanto, a CDU considera que a 
disponibilização das deliberações no Boletim Municipal não é suficiente, pelo 
que entregou a proposta que a seguir se transcreve: ----------------------------------- 
“Propomos a constituição de um grupo de trabalho constituído por um elemento 
designado pelas várias forças municipais com assento neste órgão e que terá 
como missão a redacção consensual dos conteúdos que acharem relevantes 
para a inclusão no Boletim Municipal. ------------------------------------------------------- 
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Os eleitos pela CDU ------------------------------------------------------------------------------ 
António Breda e António Neves “-------------------------------------------------------------- 
Colocou a presente proposta à consideração. -------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Rui Marqueiro para considerar que não é necessário 
colocar no Boletim Municipal algo mais para além das deliberações, pelo que 
tem noção dos custos e expensas municipais, embora entenda as 
necessidades de agitação e propaganda da CDU. --------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Carlos Pinheiro para referir que já existe uma acta da 
assembleia municipal e que não há a necessidade de reproduzir uma segunda 
acta para o Boletim Municipal. Além disso, questionou qual seria a fronteira dos 
membros para decidir sobre o que seria produzido no texto a desenvolver pelo 
grupo de trabalho. Neste sentido, considerou que seria muito mais objectivo 
publicitar apenas as deliberações, pelo que tudo o resto estará reproduzido em 
acta. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor António Neves para esclarecer que esta proposta não visa 
um tratamento de excepção. Sublinhou que o grupo de trabalho seria composto 
por um membro de cada grupo municipal e que seria reproduzido um 
documento consensual apenas com as matérias relevantes. Considerou que o 
ponto 3 do art.º 57º do regimento prevê o resumo dos assuntos tratados em 
assembleia municipal, o que nos leva a um âmbito maior do que a simples 
publicação das deliberações. Deu o exemplo do assunto sobre a extinção de 
freguesias que passou completamente à margem do cidadão comum, pelo que 
o Boletim Municipal pode ser um veículo importante para chegar esse tipo de 
informação às pessoas. ------------------------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Presidente da Mesa para referir que, apesar da sua 
proposta, não quer dizer que não sejam publicados assuntos que possam 
trazer valor acrescentado, à semelhança de uma intervenção do Senhor Pedro 
Duarte sobre o IMI. No entanto, pode acontecer que cada um dos elementos 
pode solicitar que a sua intervenção conste em acta e no Boletim Municipal e 
não seria o grupo municipal a decidir sobre isso. ----------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Rui Marqueiro para referir que se a proposta fosse para 
colocar duas sou três linhas sobre a deliberação, ainda poderia ser 
considerada. A reprodução de tudo o que se passa na assembleia municipal 
seria excessivo, apesar de, eventualmente existir algumas matérias decisivas e 
que mereçam algo mais que a deliberação. Sobre a extinção de freguesias, 
referiu que a comunicação social reproduziu de forma clara que esta 
assembleia rejeitou, por unanimidade, a extinção de freguesias. -------------------- 
- Interveio o Senhor Luís Brandão para referir que concorda com a proposta da 
CDU e que há já muito tempo que o PSD tem falado na necessidade de se 
publicitar a vida da Assembleia Municipal no Boletim Municipal. No entanto, 
tendo em conta o critério editorial do Boletim e para que seja feito um resumo 
capaz destas reuniões, teria que ser feito um resumo extensíssimo, o que não 
é o mais atractivo para as pessoas lerem. Apesar de considerar que a 
publicação das deliberações é um pouco redutor, referiu que é a opção 
preferível, apelando ainda que poderá ser alvo de alguma evolução com o 
decorrer do tempo. -------------------------------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor António Neves para reforçar que o Boletim Municipal é um 
meio de informação que chega a casa das pessoas de forma gratuita e que 
nem todas as pessoas têm condições para comprar jornais todos os dias. ------- 
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Não havendo mais intervenções, colocou a presente proposta à votação e a 
mesma foi rejeitada por maioria com dois votos a favor, vinte e três votos 
contra e duas abstenções. ---------------------------------------------------------------------- 
4- INDICAÇÃO DE MEMBRO PARA O CONSELHO DA 
COMUNIDADE DO AGRUPAMENTO DE CENTROS DE 
SAÚDE DO BAIXO MONDEGO: --------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Presidente da Mesa para referir que recebeu três 
propostas e que a seguir se indicam: -------------------------------------------------------- 

Proposta A 
“A bancada do Partido Socialista propõe o membro desta Assembleia 
Municipal, Guilherme José Campos Duarte para o ACES – Baixo Mondego. ---- 
Pela bancada --------------------------------------------------------------------------------------, 
Manuel Amorim da Silva” ------------------------------------------------------------------------ 

Proposta B 
“Eu, Jorge Campos Carvalho, membro desta Assembleia Municipal, venho 
propor o Senhor Manuel Jacinto Silva como membro para o Conselho da 
Comunidade do Agrupamento dos Centros de Saúde do Baixo Mondego. ------- 
Mealhada, 22 de Fevereiro de 2012, --------------------------------------------------------- 
Jorge Campos Carvalho” ------------------------------------------------------------------------ 

Proposta C 
“A bancada do Partido Social-Democrata indica no âmbito do ponto 4 da ordem 
de trabalhos, da presente sessão ordinária da Assembleia Municipal de 
Mealhada: Indicação de membro para o Conselho da Comunidade d o 
Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego , o deputado: Manuel 
Jacinto Gaspar da Silva. ------------------------------------------------------------------------- 
Mealhada, 22 de Fevereiro de 2013, --------------------------------------------------------- 
Os elementos do PSD --------------------------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Jacinto Silva para referir que tem um bom relacionamento 
com os membros desta assembleia e acima de qualquer politiquice. Assim, por 
respeito a isso e por respeito, consideração e amizade ao Senhor Guilherme 
Duarte, retira a sua proposta (Proposta C) e solicitou ao Senhor Jorge Carvalho 
que retire também a sua proposta (Proposta B). ----------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Jorge Carvalho para referir que retira a sua proposta por 
respeito ao Senhor Jacinto Silva. ------------------------------------------------------------- 
Não havendo mais intervenções, o Senhor Presidente da Mesa colocou o 
presente ponto à votação por escrutínio secreto, tendo a Proposta A sido 
aprovada por maioria com treze votos Sim, cinco votos Não e nove votos em 
branco. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
5 – ALTERAÇÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE 
MEALHADA: ----------------------------------------------------------------------------------- 
Senhor Presidente da Mesa informou que foi distribuída cópia do parecer da 
CCDR do Centro sobre o presente ponto em discussão aos membros desta 
Assembleia e remeteu o uso da palavra para o Senhor Vereador José Calhoa. - 
- Tomou a palavra o Senhor Vereador José Calhoa para referir que a presente 
alteração ao PDM actual recaiu principalmente sobre os Parques Industriais do 
concelho. Referiu que tem saído legislação variada e que tem sido difícil 
actualizar e fazer corresponder as necessidades que os empresários hoje 
sentem ao actual PDM. Com as recentes alterações da legislação foram 
alteradas as tipologias e as classes das indústrias e que estavam a constringir 
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alguns investimentos. As alterações ao PDM recaíram sobre as regras de 
edificabilidade, o uso compatível com o estatuto e ocupação do solo e uma 
clarificação da classificação das Zonas Industriais Urbanas. Este processo 
decorreu dentro dos trâmites legais com normalidade, não houve registo de 
qualquer consideração no período de discussão pública e a própria CCDR veio 
apresentar o seu parecer favorável à presente alteração. ----------------------------- 
- Interveio o Senhor José Barroso Felgueiras para questionar qual a data mais 
aproximada para o começo e para a conclusão das obras na Rua Dr. José 
Cerveira Lebre, uma vez que os comerciantes se encontram receosos com os 
prejuízos que possam vir a ter. ---------------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Luís Brandão para referir que ficou surpreendido com as 
alterações verificadas no PDM. Estava convencido, tal como outras pessoas, 
que as referidas alterações fossem mais abrangentes e não se limitassem 
apenas à parte industrial. Questionou como é que estava a decorrer o processo 
PDM referente às obras particulares e habitacionais. Questionou, ainda, se a 
taxa de ocupação da Zona Industrial da Pedrulha era de apenas 30%, que é 
um número manifestamente baixo. Tendo em conta a documentação recebida, 
verificou que a Zona Industrial de Barcouço iria ser deslocalizada para outro 
local e questionou qual seria esse local. Referiu que há já muitos anos se ouve 
falar de zonas industriais como as de Barrô e Barcouço e questionou quando é 
que seriam efectivamente uma realidade, uma vez que são realmente 
necessárias. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Vereador José Calhoa para esclarecer, não esquecendo a 
questão colocada pelo Senhor José Barroso Felgueiras, que as obras que 
estão a decorrer na Av. Dr. Manuel Lousada têm uma duração prevista de 3 
meses. O impacto que as obras na Rua Dr. José Cerveira Lebre terão na 
população não será menos complicado que as obras da Av. Manuel Lousada, 
uma vez que as redes terão que ser todas substituídas, nomeadamente as 
águas pluviais. Existem obviamente pessoas que se queixam dos transtornos, 
mas a aceitação tem sido óptima pela generalidade das pessoas. Assim, prevê 
que a referida obra terá uma duração prevista de 3 meses. Sobre as questões 
do Senhor Luís Brandão, referiu que este ponto de trata efectivamente de uma 
alteração ao actual PDM. A legislação que tem surgido nos últimos anos, 
relativamente à classificação das actividades económicas, tem sido oscilante. 
Por isso, houve necessidade de alterar e de adequar à legislação em vigor. As 
presentes alterações incidem principalmente na Zona Industrial da Pedrulha e 
esclareceu que é a 2ª fase da referida Zona Industrial que tem uma ocupação 
de 30%. Informou ainda que estão a ser construídas naquele local 4 unidades e 
uma quinta unidade prestes a começar. Foram já vendidos mais 2 lotes que 
ainda não começaram. Sobre a Zona Industrial de Barcouço, referiu que na sua 
localização actual existem algumas nascentes de água, para além de a zona 
ser incomportável em termos de custos, tendo em conta os declives que lá 
existem. Assim, a solução passará pela deslocalização da Zona Industrial para 
a Antiga Estrada de Aveiro. No entanto, existem várias condicionantes, 
nomeadamente a RAN e a REN, que só poderão ser desbloqueadas com a 
revisão do PDM. Informou ainda que a Feira de Santa Luzia já tem um local 
definido, nomeadamente na Estrada do Ribeiro que liga Santa Luzia a 
Barcouço. Relativamente à Zona Industrial de Barrô, referiu que todo aquele 
processo se encontra concluído e pronto para passar à fase seguinte, 
nomeadamente à aquisição dos terrenos para implantação da Zona Industrial. - 
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Não havendo mais intervenções, o Senhor Presidente da Mesa colocou a 
Alteração do Plano Director Municipal de Mealhada à votação e a mesma foi 
aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. ------------------- 
6 – LISTAGEM 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. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
7 – RELATÓRIO ANUAL DAS ACTIVIDADES DA COMISSÃO 
DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE 
MEALHADA: ----------------------------------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Vereador Júlio Penetra para referir que este relatório foi 
remetido à Assembleia Municipal para informação e solicitou, mediante 
informação prévia, o agendamento de uma apresentação presente relatório 
para a próxima sessão desta Assembleia. ------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor António Neves para ler a intervenção escrita que a seguir 
de transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------- 
“Uma primeira nota sobre o relatório da CPCJR, prende-se com a não 
existência de um índice de abreviaturas e acrónimos o que dificulta a leitura e 
compreensão do documento. (ex: DSS??) Parecendo uma questão menor, não 
o é e parece-nos de fácil correcção no futuro. --------------------------------------------- 
Transparece da leitura do relatório agora em análise, nomeadamente no ponto 
2 – Modalidade Alargada , a uma ausência de dinâmica da respectiva 
Comissão Alargada, confessada no ponto 2.2.5., a ausência de um plano de 
acção e até sem grande preocupação de prevenção (ponto 2.5.1.). 
Vislumbramos algumas razões: indisponibilidade de agenda e impossibilidade 
de presenças prendem-se certamente com o facto de alguns dos seus 
elementos que são trabalhadores não poderem faltar aos respectivos trabalhos. 
Sem pôr em causa a abnegação e o trabalho das pessoas envolvidas neste 
projecto, resta-nos perguntar: - é esta a importância que se dá a um órgão tão 
relevante na defesa das condições de vida e do futuro das nossas crianças e 
jovens? Mas há mais. Na verdade confrontamo-nos com uma governação 
criminosa que tem levado, como há dias dizia a Caritas Europeia, a que um 
quarto das nossas crianças sejam pobres… Há poucos dias decorreu uma 
audição parlamentar de iniciativa do PCP sobre a fome das crianças, onde foi 
dado conta que a profunda crise económica e social com que o País está 
confrontado, assim como o seu contínuo agravamento, tem tido impactos 
brutais na vida de milhares de famílias, particularmente sobre as crianças e 
jovens. Inúmeras organizações sociais, escolas e hospitais pediátricos dão 
conta de situações de carências alimentares graves, de condições mínimas de 
sobrevivência e do aumento do número de crianças e jovens em risco. Por 
outro lado, desde Agosto de 2010, cerca de 70 mil crianças perderam o abono 
de família e muitos milhares viram o ser valor reduzido. A estas situações, 
segundo a Sociedade Portuguesa de Pediatria, junta-se o facto de cada vez 
mais famílias terem dificuldades em cumprir as necessidades básicas das 
crianças, e a Ordem dos Nutricionistas dá mesmo conta de uma quebra de dez 
por cento na venda de leite artificial para crianças até um ano e de 6,6 por 
cento em crianças até três anos. Paralelamente, duplicou o número de bebés 
retidos nos hospitais, por incapacidade da família assegurar o superior 
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interesse da criança e, informou o Ministério da Educação e Ciência, mais de 
13 mil crianças estão sinalizadas nas escolas com carências alimentares. ------- 
É este o negro quadro, traçado aqui em linhas gerais. Então, aqui e agora, 
exortamos os eleitos dos partidos que pactuaram com a troika a dizer aos seus 
eleitores que, ou estão do lado dessas políticas ou colocam-se contra elas, ao 
lado das crianças e jovens que estão a ser empobrecidas, desrespeitadas e 
destruídas… ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Os eleitos da CDU -------------------------------------------------------------------------------- 
António Breda e António Neves” -------------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor José Barroso Felgueiras para referir que o trabalho dos 
assistentes sociais é um trabalho em que andam de porta em porta e uma 
coisa revoltante é ver que as pessoas não querem ser apoiadas. ------------------- 
- Interveio o Senhor Jacinto Silva para referir que concorda com muito o que foi 
dito pelo Senhor António Neves, mas considera que a troika não terá culpa dos 
maus hábitos adquiridos da população e da má formação que alguns pais têm. 
Deu o exemplo da raspadinha, além de outras, que tem sido um fenómeno 
nacional. Referiu que a maioria das pessoas que gasta 10 ou 20 euros/dia a 
comprar raspadinhas são geralmente de baixa condição social, o que é um 
facto curioso. Referiu que existe a necessidade de mudar a mentalidade sobre 
muitas situações e a mentalidade dos pais, onde são as crianças que mais 
sofrem com isso. Referiu que pode ser feita muita coisa, apesar de saber que 
não é fácil mudar hábitos. Assim, considera que todo o trabalho que é levado a 
cabo pela CPCJ em prol das crianças deste concelho, já é muito, tendo em 
conta que não é fácil tentar mudar os hábitos e as mentalidades das pessoas. - 
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. --------------------------------------------------------- 
________________________________________________________________________________ 
 
 


