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--------------------------------------ACTA Nº. 21--------------------------------------- 
SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2013: Aos vinte e seis dias do 
mês de Abril 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 19 - Sessão de 27 de Dezembro de 2012; ------------------- 
2) Votação da Acta n.º 20 - Sessão de 22 de Fevereiro de 2013; -------------------- 
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) Certificação Legal das Contas de 2012 – Parecer do Auditor Externo; --------- 
5) Aplicação do Resultado Líquido do Exercício Apurado em 2012 - Proposta; -- 
6) Inventário de todos os Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais e 
Documentos de Prestação de Contas do Exercício de 2012; ------------------------- 
7) Revisão Orçamental n.º 1; ------------------------------------------------------------------- 
8) Listagem dos Compromissos Plurianuais; ---------------------------------------------- 
9) Informação da Câmara Municipal, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de 
Fevereiro; -------------------------------------------------------------------------------------------- 
10) 1ª Alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de 2013 – Proposta n.º 
6/2013; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
11) Autorização para Recrutamento Excepcional de Trabalhadores – Proposta 
n.º 7/2013; ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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, 
Manuel Amorim da Silva, Carlos Alberto Alves Pinheiro, Inês Alexandra Gomes 
Várzeas, Rui Manuel Leal Marqueiro, Rui Manuel Castro Frias e Homero 
Cristina Serra, Presidente da Junta de Freguesia de Luso, os quais foram 
substituídos respectivamente pelos Senhores Artur Manuel Cerveira dos 
Santos Dinis, Manuel Paredes Ferreira, Emídio dos Santos, Rui Manuel 
Fonseca Oliveira, Iris Maria Fernandes Gouveia Pessanha Marques, José 
António Pires e Jorge Campos Carvalho, no seguimento dos pedidos de 
substituição previamente apresentados. ---------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Mesa informou que a apresentação do Relatório Anual 
de Actividades da CPCJ, que tinha ficado marcada para esta sessão, será 
adiada para a próxima sessão desta Assembleia Municipal, que se irá realizar 
no mês de Junho. Informou ainda que chegou à Mesa, a proposta de alteração 
ao Regulamento do Conselho Municipal da Juventude do concelho de 
Mealhada e que a mesma será agendada para a próxima sessão desta 
Assembleia, em virtude de não ter sido entregue a tempo de ser distribuído a 
todos os membros desta Assembleia. Referiu também que a próxima sessão 
da Assembleia Municipal ficará já agendada para o dia 28 de Junho de 2013. -- 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. --------------------------- 
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O Senhor Presidente da Mesa deu por iniciada a sessão e perguntou se 
alguém queria se inscrever neste período. Foi inscrito o Senhor Jorge 
Carvalho. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Tomou a palavra o Senhor Jorge Carvalho para ler a intervenção que a seguir 
se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------- 
“A cada instante que passa na nossa vida, somos sempre surpreendidos. A 
vida é uma caixa de surpresas e proporciona tantas dúvidas! Por mais que 
acreditemos no infortúnio ou na má sorte, ainda temos um saldo positivo a ser 
comemorado. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Não acredito em conspirações malignas! Não creio que o universo, na sua 
imensidão e beleza, despenda do valioso tempo para articular o mal contra 
nós. Penso que tudo o que recebemos faz parte de uma troca. Somos a causa 
e o efeito, e colhemos o que plantamos. Mesmo quando os frutos demoram a 
aparecer, eles aparecem! Então, se semeamos coisas boas, os bons frutos 
resultantes dos nossos esforços aparecerão. E o inverso também acontece! 
Com o diferencial de que as más energias se propagam numa outra 
velocidade, ou seja, a colheita da prática do mal chega rapidamente! -------------- 
Desanimar talvez faça parte do teste de resistência que a vida nos coloca, mas 
não estamos aqui para fracassar e entregar os pontos! Estamos sempre em 
prova, mostrando aos outros e principalmente a nós mesmos que somos 
capazes de superar os desafios e nossos limites. Quantas vezes, exaustos, 
pensamos em desistir, acreditando que nada mais de bom acontecerá? 
Quantas vezes pensamos em chorar, desamparados e fragilizados, certos de 
que só nos restaram as lágrimas como consolo? ---------------------------------------- 
Muitas vezes somos obrigados a seguir por outro caminho e buscar uma rota 
nova, provavelmente de fuga ao desespero, mas que não representa o fim e 
nem nos sentencia ao “corredor da morte”. Caminhos novos trazem perspetivas 
e possibilidades. Se mantivermos a esperança e a fé vivas, acreditando que 
todos os dias somos preparados para novos acontecimentos e olhando para os 
desafios como oportunidades para boas descobertas, comprovaremos o quão 
surpreendente e abençoada é a vida. É preciso saber viver! -------------------------- 
Saber viver é saber conviver. E conviver exige um olhar diferenciado a tudo e a 
todos, sem preconceitos ou indisposições. Um olhar curioso, investigativo e, 
acima de tudo, recetivo para que as surpresas nos atinjam na sua totalidade. 
Questionamos a vida, desconfiando de suas intenções e propósitos; rotulamos 
as pessoas, julgando-as e excluindo-as antes mesmo de dar-lhes a 
oportunidade de mostrarem as suas qualidades. Focamos a nossa visão nos 
defeitos porque nos condicionamos a esperar o pior de tudo e todos, embora 
queiramos ser surpreendidos por ações e acontecimentos que reflitam a utopia 
do mundo perfeito e de pessoas perfeitas. Mas, esquecemos (ou não 
queremos aceitar) que o “pacote” das surpresas não é composto somente 
pelas coisas magníficas… Conviver é degustar do bom e ruim, partilhar do 
muito e do pouco de cada um. É encontrar complementos, certezas, dúvidas e 
respostas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Contudo, só encontraremos os nossos caminhos se permitirmos que a vida nos 
mostre as possibilidades e as olharmos com interesse, sem nos cercarmos de 
muros e defesas! As surpresas nascem dessa iniciativa. Repito: saber viver é 
saber conviver… Conviver exige respeito ao máximo, com seus defeitos e 
qualidades; compartilhar experiências e estar recetivo a todas as informações. 
Assim, viver é saber que pouco se sabe. E é esse paradoxo que nos torna 



                                                                                                                                                Folha n.º _____ 
 
                                                                                                                                  ____________________                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
                                                                                                                                                                                                                                                      
 
                                                                                                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                                                                                                  
 
                                                                                                                               
 
                                                                                                                                                                                                                                                               
 
                                                                                                                             
 
                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                            
 
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                              
                                                                                                 
                                                                                                                         
                                                                                                                           
 
  
 
  
 
                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                
                                                                                                                             
                                                                                                                              
  
 
                                                                                                                     
 
     
 
                                                    
 
            
 
                                                                                                                                                                                            
   
  
                                                                                                                              
 
  
                                                                                                                                
                                                                                                                                      
  
 
                                                                                                                                          
 
                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                                                                       
 
  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                            

sábios! Quando assumimos a humildade para expandir as nossas visões e 
conhecimentos, praticamos a lição do convívio e aprendemos a viver melhor. 
Deixamos de esperar demasiado dos outros e exigimos menos de nós. 
Simplesmente deixamos a vida fluir para que ela nos surpreenda! ------------------ 
Por vezes sofremos perdas irreparáveis, mas independente do tipo de perda 
que sofremos, algo novo surge e nos traz esperanças. É preciso acreditar que 
as oportunidades nascem, principalmente, diante das dificuldades. Que a vida 
se renova a todo instante e por mais difícil que seja o nosso momento, algo pior 
poderia ter acontecido. Que não há vida perfeita até darmos conta da própria 
vida. E, por fim, que a gratidão é a melhor forma de reconhecermos os ganhos 
diante de determinadas perdas. E nesta vida de constantes conflitos políticos, 
não nos iludamos em relação às pessoas e não geremos grandes expetativas 
sobre elas. Não nos deixemos iludir porque a ilusão fere muito e isso acontece 
porque quando ela cai, tudo que foi fundado sobre ela, cai junto. ------------------- 
A ingratidão é um dos frutos do egoísmo e sempre revolta os corações 
bondosos. Os ingratos, mais cedo ou mais tarde, terão de prestar contas da 
sua ingratidão. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Meçamo-nos de alto a baixo, procuremos olharmo-nos por fora e por dentro e 
deixemos que a voz da consciência, da ética e estética, da excelsitude e da 
excelência, da virtude e da magnificência nos interrogue. ----------------------------- 
Ao longo de tantos anos que nos confrontamos com ideias diferentes nesta 
vida autárquica, nada nos impediu deixássemos de ter o apego a valores e 
princípios, à racionalidade e ao saber, ao uso do pensamento e ao debate, ao 
cultivo da justiça, da liberdade, da ética e da decência, ao avanço do bem 
comum, da solidariedade, da verdade, à avaliação e reconhecimento do mérito, 
à rejeição do fácil e de tudo aquilo que é falso, da manipulação e alienação, do 
populismo e demagogia. ------------------------------------------------------------------------ 
É preciso saber conviver! É preciso saber viver!” ----------------------------------------- 
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 Guilherme Duarte e António 
Neves. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 - Tomou a palavra o Senhor Guilherme Duarte para informar que no dia 24 de 
Abril de 2013 na reunião da CIM do Baixo Mondego, em representação desta 
Assembleia Municipal. Sobre a referida reunião, informou que a CIM do Baixo 
Mondego será extinta em breve e será criada uma nova CIM (Coimbra) que 
integrará os Municípios da CIM actual e os nove Municípios que integram o 
Pinhal Interior. Informou ainda que foi abordada a importância do Ramal 
Ferroviário Pampilhosa/Figueira da Foz. Informou que estão a decorrer 
conversações sobre este assunto e que existe boa vontade para a viabilidade 
deste Ramal. Referiu que uma das razões para o levantamento dos carris de 
ferro seria o seu mau estado e que este não é um processo que esteja extinto. 
Foram prestadas contas relativas ao ano de 2012, cujo Relatório de Prestação 
de Contas foi aprovado por unanimidade, bem como a Revisão Orçamental n.º 
1. Destacou-se a criação de uma nova rúbrica para a aquisição de material 
para as Corporações de Bombeiros. Foi também aprovada por unanimidade a 
aquisição de material para a Central de Compras e foi ainda aprovado a 
abertura de um procedimento concursal para a contratação de novos técnicos 
que eram necessários. --------------------------------------------------------------------------- 
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- Tomou a palavra o Senhor António Neves para agradecer as informações 
prestadas sobre o Ramal Ferroviário da Pampilhosa/Figueira da Foz. Leu a 
intervenção escrita que a seguir se transcreve: ------------------------------------------- 
“Senhor Presidente da Assembleia Municipal e restantes eleitos, ------------------- 
As eleições autárquicas de 2013, embora ainda distantes, caminham a passos 
largos para o seu início dada a azáfama que se vem verificando nos últimos 
meses, já com alguns candidatos, que nem sabem se o serão, a fazerem – 
como sempre o fizeram – promessas demagógicas e irrealistas. -------------------- 
A preparação das eleições autárquicas que se aproximam, tem lugar no quadro 
de um profundo agravamento da situação social e económica que resulta da 
política de direita e do Pacto de Agressão que, PS, PSD, e CDS assinaram em 
2011 com a troika estrangeira, corporizada no FMI, BCE e Comissão Europeia 
e que representa uma ofensiva sem precedentes aos direitos sociais e laborais, 
ao poder local democrático e às próprias funções sociais do Estado que a 
Revolução de Abril e a Constituição consagram, e que põem clara e 
perigosamente em causa não só o desenvolvimento e progresso social, bem 
como a nossa soberania e a nossa própria independência nacional. --------------- 
As graves consequências dessa ofensiva têm-se traduzido em particular no 
aumento da exploração, do desemprego, da pobreza e das injustiças sociais, 
no encerramento de serviços públicos de proximidade dos cidadãos, na 
destruição do tecido económico, nos cortes dos salários e nos apoios sociais. 
Mas atingem agora, por outro lado, um novo patamar com uma guerra 
declarada aos Serviços Públicos e Funções Sociais do Estado e ao Poder 
Local Democrático, designadamente com o processo em curso de extinção de 
Freguesias e as novas tentativas para pôr em causa o financiamento das 
autarquias e inclusive as suas competências, com as propostas de lei já 
apresentadas na Assembleia da República. ----------------------------------------------- 
Como noutras ocasiões, a luta dos trabalhadores e das populações será 
decisiva para travar todos estes planos ruinosos. ---------------------------------------- 
E neste sentido, insere-se na luta das populações a defesa do Ramal 
Ferroviário Pampilhosa-Figueira da Foz e, tendo em conta o que atrás 
referimos, e já que falamos das próximas eleições autárquicas, valerá a pena 
voltarmos a falar aqui sobre um assunto que tem sido muito divulgado 
ultimamente, e ainda bem, nos meios de comunicação social, local e regional. 
Este projecto reveste-se de grande relevância para a região, tendo em conta 
outras realizações que lhe estão associadas, já em curso ou em estudo, nos 
vários concelhos. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Lembramos que no dia 3 de Abril, último, o PCP questionou o governo sobre o 
Ramal Ferroviário Pampilhosa-Figueira da Foz, devido ao levantamento dos 
carris que a REFER estaria a executar naquele troço, lembrando que o que 
deve ser feito é a reposição dos carris e a modernização da linha, para usufruto 
das populações e da actividade económica dos concelhos por ela servidos, e 
não o seu desmantelamento. ------------------------------------------------------------------ 
Como bem nos recordamos, aquela linha encerrou por motivos de segurança 
em 4 de Janeiro de 2009 e, na altura questionado pelo PCP, o governo 
garantiu que a linha iria reabrir logo que estivesse concluída a intervenção que 
deu origem ao encerramento daquela infraestrutura. Como o tempo foi 
passando sem que nada fosse feito, o PCP voltou novamente a interpelar o 
governo, apresentando no Orçamento de Estado para 2011, uma proposta para 
que se concluíssem as obras e, ao mesmo tempo, que a linha fosse 



                                                                                                                                                Folha n.º _____ 
 
                                                                                                                                  ____________________                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
                                                                                                                                                                                                                                                      
 
                                                                                                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                                                                                                  
 
                                                                                                                               
 
                                                                                                                                                                                                                                                               
 
                                                                                                                             
 
                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                            
 
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                              
                                                                                                 
                                                                                                                         
                                                                                                                           
 
  
 
  
 
                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                
                                                                                                                             
                                                                                                                              
  
 
                                                                                                                     
 
     
 
                                                    
 
            
 
                                                                                                                                                                                            
   
  
                                                                                                                              
 
  
                                                                                                                                
                                                                                                                                      
  
 
                                                                                                                                          
 
                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                                                                       
 
  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                            

modernizada. PS, PSD e CDS, uniram-se para a chumbar. Ainda assim, o PCP 
voltou a apresentar em 19 de Janeiro de 2011 um projecto de resolução onde 
se colocou a necessidade urgente do início das obras. Uma vez mais sem 
sucesso. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Entretanto, e como é do conhecimento desta Assembleia foi criado, no seu 
âmbito, um grupo de trabalho do Ramal, composto por todos os grupos 
municipais que, para além da promoção do debate público que foi realizado na 
Pampilhosa, apresentou várias moções e pedidos de esclarecimento quer à 
REFER quer ao Ministro da Economia, aprovadas por esta Assembleia, no 
sentido da resolução deste problema, dado o seu interesse estratégico para a 
nossa região, quer social, quer económico. ------------------------------------------------ 
Sendo certo que todas estas iniciativas, não por vontade nossa, pelo menos 
até agora, não sortiram grande efeito, também não é menos verdade – e com 
isso nos regozijamos – que nos últimos dias, na nossa região, tem sido dada 
alguma projecção a este assunto, quer em termos institucionais através da 
CIM-BM, quer com exposições públicas de responsáveis políticos dos quatro 
concelhos atravessados pelo Ramal, ou através de artigos de opinião, como foi 
o caso, reconhecemo-lo, do excelente texto do Presidente da Câmara de 
Cantanhede, publicado na comunicação social local e regional no passado de 
12 de Abril. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Por isso queremos acreditar, que tudo o que tem sido dito sobre o assunto, não 
tenha já um cariz eleitoralista com vista às próximas eleições autárquicas, e 
que toda esta demonstrada “boa vontade”, não acabe no dia seguinte à 
realização das mesmas. Por outro lado, também temos presente que nesta 
sucessão de opiniões, uma delas, de uma vereadora do PSD da Câmara 
Municipal da Figueira da Foz – na linha das inevitabilidades que o seu partido 
defende e apresenta diariamente aos portugueses -, chegou a propor em 
reunião de câmara, que o ramal fosse transformado em ciclovia. Esta é uma 
estranha forma de defesa da Linha e dos interessados das populações. ---------- 
Este é um assunto sério e de grande relevância como sabemos. Por isso, 
esperamos que alguns silêncios e alguma inércia que se fizeram sentir durante 
algum tempo sobre este assunto, possam, de alguma forma, ser invertidos e 
que venham dar lugar à exigência e à acção concertada, para bem de um 
projecto que consideramos estruturante para o concelho, para a região e para o 
país. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Os eleitos da CDU, ------------------------------------------------------------------------------- 
António Breda e António Neves --------------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Presidente da Câmara para referir que efectivamente têm 
vindo a público algumas informações sobre o Ramal Ferroviário, na 
comunicação social, na medida em que uma empresa espanhola 
alegadamente legal andava a arrancar carris na zona de Cantanhede para ser 
roubados. A REFER, ao tomar conhecimento do ocorrido, decidiu também ela 
arrancar carris para evitar que fossem também roubados. A ter em conta este 
argumento, que é preocupante, também a linha da Beira Alta ficará ser 
catenária, na medida em que foram roubados 200 metros de catenária e até os 
comboios tiveram que parar por esse motivo. Referiu também que é um pouco 
séptico quanto à boa vontade da REFER na medida em que esta espera que 
as autarquias entreguem estudos que provem a sustentabilidade económica do 
Ramal. Este facto é preocupante, uma vez que já não existe no Mundo uma 
linha de comboios que seja rentável. Isto é o mesmo que exigir que todos os 
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caminhos-de-ferro do país sejam economicamente sustentáveis e todos 
sabemos todos eles dão um grande prejuízo. Encontra-se ainda preocupado 
com o facto de a Estação da Pampilhosa poder vir a perder a paragem do 
comboio entre Lisboa e Porto, uma vez que se esqueceram de modernizar a 
linha e o Alfa Pendular é obrigado a passar a 30 Km/hora por não haver 
condições de segurança. Relativamente ao Ramal da Pampilhosa/Figueira da 
Foz, salientou que não nos podemos prender com o argumento de satisfazer 
os passageiros desta zona. As populações são importantes mas a vantagem 
que esta linha possa ter advém do desenvolvimento económico desta região e 
dos seus extremos, quer do Porto da Figueira da Foz, quer a plataforma da 
Pampilhosa e o que resta da Linha da Beira Alta até Vilar Formoso. Acontece 
que a REFER pretende que a CIM prove que aquela via é efectivamente 
necessária. Evidentemente, não poderemos provar esta necessidade com 
argumentos sentimentais, mas sim com argumentos económicos, o que não é 
credível face à conjuntura económica actual. É da opinião que esta linha é 
fundamental para o desenvolvimento do Porto da Figueira da Foz. Sem esta 
linha, o Porto da Figueira da Foz nunca será um verdadeiro Porto de mar, uma 
vez que o Ramal de Alfarelos se encontra saturado e antiquado. Não é um 
entusiasta nem tem esperanças no sentido de dizer que o problema vai ser 
resolvido, mas reconhece que existe um despertar na CIM para a resolução 
deste problema. Não tem esperança porque a argumentação tem sido sempre 
a mesma por parte da REFER. Recordou que chegou mesmo a ser proposto 
que a gestão da linha do Ramal Ferroviário da Pampilhosa/Figueira da Foz 
fosse feita pelas autarquias. Reiterou que existe efectivamente um agitar da 
situação, entusiasmo e algum optimismo mas não partilha desse entusiamo 
pois entende que ficará tudo na mesma. --------------------------------------------------- 
E não havendo mais intervenções, o Senhor Presidente da Mesa deu início ao 
Período da Ordem do Dia. ----------------------------------------------------------------------  
1– ACTA Nº 19 – SESSÃO DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012: 
- Interveio o Senhor Presidente da Mesa para questionar se alguém queria 
apresentar alguma sugestão de correcção à Acta n.º 19 – Sessão de 27 de 
Dezembro de 2013. As sugestões entregues foram aceites e devidamente 
corrigidas. Não havendo quaisquer intervenções, colocou a referida acta à 
votação e a mesma foi aprovada por maioria com vinte e quatro 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 Paredes Ferreira: ..................................................................... A Favor 
. Emídio dos Santos:.. ............................................................................. A Favor 
. Guilherme José Campos Duarte: ......................................................... A Favor 
. Luís Filipe Tovim Ferreira: .................................................................... A Favor 

. Rui Manuel Fonseca Oliveira: ............................................................... Abstenção 
. Maria de Lurdes de Jesus Cardoso Bastos: ......................................... A Favor 

. António José da Silva Breda: ................................................................ Abstenção 

. António Nogueira Neves:…………………………………………………..Abstenção 
. Carlos Alberto Esteves Rodrigues: ....................................................... A Favor 
. Bruno Manuel Pereira Coimbra: ........................................................... A Favor  
. Iris Maria Fernandes Gouveia Pessanha Marques: ............................. A Favor 
. Joana Margarida de Figueiredo Luís: ................................................... A Favor 

. José António Pires: ............................................................................... Abstenção 
. Fernando Manuel Silva Melo: ............................................................... A Favor 
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. Pedro Nuno Figueiredo Duarte: ............................................................ A Favor 

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

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

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

. 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 

2– ACTA Nº 20 – SESSÃO DE 22 DE FEVEREIRO DE 2013: 
- Interveio o Senhor Presidente da Mesa para questionar se alguém queria 
apresentar alguma sugestão de correcção à Acta n.º 20 – Sessão de 22 de 
Fevereiro de 2013. As sugestões entregues foram aceites e devidamente 
corrigidas. Não havendo quaisquer intervenções, colocou a referida acta à 
votação e a mesma foi aprovada por maioria com vinte e quatro 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 Paredes Ferreira: ..................................................................... Abstenção 
. Emídio dos Santos:............................................................................... A Favor 
. Guilherme José Campos Duarte: ......................................................... A Favor 
. Luís Filipe Tovim Ferreira: .................................................................... A Favor 

. Rui Manuel Fonseca Oliveira: ............................................................... Abstenção 
. Maria de Lurdes de Jesus Cardoso Bastos: ........................................ A Favor 
. António José da Silva Breda: ............................................................... A Favor 
. Carlos Alberto Esteves Rodrigues: ....................................................... A Favor 
. Bruno Manuel Pereira Coimbra: ........................................................... A Favor  
. Iris Maria Fernandes Gouveia Pessanha Marques: ............................. A Favor 
. Joana Margarida de Figueiredo Luís: ................................................... A Favor 

. José António Pires: ............................................................................... Abstenção 
. Fernando Manuel Silva Melo: ............................................................... A Favor 
. Pedro Nuno Figueiredo Duarte: ............................................................ A Favor 
. Alípio de Jesus Gonçalves: .................................................................. A Favor 
. Sandra Isabel Ferreira Carvalho: ......................................................... A Favor 
. António Nogueira Neves: ...................................................................... A Favor 
. Luís Miguel Pereira Brandão: ............................................................... A Favor 
. 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 

3- 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. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Interveio o Senhor António Neves para apresentar a seguinte a intervenção 
escrita que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------- 
“Senhor Presidente, ------------------------------------------------------------------------------ 
Ao abrigo do artigo 22º do Regimento desta Assembleia, dirigimo-nos ao 
Senhor Presidente da Câmara Municipal para lhe colocar a seguinte questão, 
que gostaríamos ver respondida: ------------------------------------------------------------- 
- No decurso das obras que estão a ser realizadas na Avenida Dr. Manuel 
Lousada, foram desligados os candeeiros de iluminação pública, praticamente 
em toda a extensão das referidas obras o que, além das dificuldades que cria 
na mobilidade das pessoas, coloca também um problema acrescido de 
segurança de pessoas e bens, não só dos moradores e lojas comerciais, mas 
também dos condutores que estacionam as suas viaturas no parque de 
estacionamento da Estação, que fica praticamente às escuras. --------------------- 
Não sabemos o tempo de duração da intervenção, mas seria de bom-tom, 
equacionar-se a reposição da iluminação, pelo menos provisoriamente. Cremos 
que este problema não será de difícil resolução, quer em termos materiais, 
quer em termos de custos. ---------------------------------------------------------------------- 
Há também informação, por parte dos comerciantes dessa rua, de prejuízos 
por quebra de vendas devido às dificuldades de acesso aos seus 
estabelecimentos, uma situação que deveria ter sido assegurada no início das 
obras. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Neste sentido, gostaríamos que V.ª Ex.ª nos informasse se tem conhecimento 
destes assuntos, se estarão a ser resolvidos ou se existe algo que o 
impossibilite. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Os eleitos da CDU, -------------------------------------------------------------------------------
António Breda e António Neves” -------------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Luís Brandão para, em primeiro lugar, dar as boas vindas 
ao Senhor José Pires que se encontra pela primeira vez nesta Assembleia 
Municipal e à Senhora Vereadora Marilisa Duarte, que se encontra presente 
em substituição da Senhora Vereadora Leonor Lopes. Referiu que existe um 
pormenor legal que não estará a ser cumprido pela Câmara Municipal e que se 
prende com o Estatuto do Direito de Oposição. Nesta Lei, é referido que o 
Executivo Camarário é obrigado a entregar à oposição, até ao mês de Março, 
um relatório de avaliação do grau de observância, respectivos aos direitos e 
garantias dessa mesma Lei. Salientou que a Lei é relativamente cumprida e 
que a oposição é ouvida aquando da elaboração do Orçamento. No entanto, 
entende que é uma imposição que deverá ser respeitada, não por este 
Executivo, mas sim pelos futuros. Parabenizou a criação do Gabinete Técnico 
Florestal e recordou que esta já tinha sido uma proposta dos Vereadores do 
PSD, há já dois mandatos, e que naquela data foi chumbada, infelizmente. Este 
assunto faz lembrar o Plano Nacional de Defesa da Floresta contra incêndios, 
que foi revisto em 2011, bem como o Plano Nacional de Emergência da 
Protecção Civil (PNEPC). Neste sentido, questionou qual é o ponto de situação 
do PNEPC, uma vez que em 2010 foi despoletado um sinal de 
actualização/revisão deste documento e não houve nenhum desenvolvimento 
desde essa altura. Sobre a informação “Obras em fase de projecto”, referiu que 
consta desse documento o Centro Escolar de Mealhada – Reformulação, em 
vez de constar apenas Centro Escolar de Mealhada, de acordo com a 
documentação de Fevereiro. Neste sentido, questionou o que terá acontecido 
para esta alteração e qual o seu ponto de situação. Sobre a Requalificação do 
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Luso – Fase 2, questionou qual o ponto de situação das obras, quais serão as 
próximas ruas a ser intervencionadas e quando. Referiu que as pessoas mais 
prejudicadas sentem que existe falta de informação. Neste sentido sugeriu que 
deveria haver uma comunicação mais aproximada da população, mais 
personalizada junto das pessoas que eventualmente serão mais lesadas com 
as obras. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Interveio a Senhora Joana Luís para solicitar esclarecimentos sobre qual será 
o futuro da Fundação da Mata do Bussaco, dadas as últimas notícias 
legislativas que têm vindo a público. --------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor José Barroso Felgueiras, Presidente da Junta de 
Freguesia de Mealhada, para referir que não se pode falar sobre os eventuais 
prejuízos dos comerciantes da rua que está a ser requalificada. É preciso ter 
paciência para que as coisas deem os seus frutos. -------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Presidente da Câmara para referir que não é possível 
efectuar requalificações urbanas sem prejudicar os comerciantes e os 
habitantes locais. Referiu ainda que o prejuízo das referidas lojas não deverá 
ser exclusivamente por culpa das obras, porque senão não teriam fechado 
algumas antes do início da requalificação. Acredita que haja efectivamente 
alguns prejuízos, mas é da opinião que as requalificações exigem também 
algum sacrifício por parte de todos. É da opinião que as pessoas deveriam ficar 
contentes com o facto de vir a ter saneamento e rede de águas pluviais. Sobre 
o Estatuto do Direito de Oposição, referiu que não concorda com a elaboração 
do referido relatório, precisamente por ser um relatório unilateral. Referiu que o 
legislador desta Lei nunca foi autarca. Discorda por completo que a Câmara 
Municipal tenha que fazer o próprio relatório a evidenciar como trata a 
oposição, porque a sua elaboração não seria imparcial. Quanto ao Plano de 
Emergência da Protecção Civil, referiu que o mesmo foi elaborado por uma 
empresa, foi apreciado pela Comissão Municipal e encontra-se este momento 
na Comissão Nacional da Protecção Civil para apreciação e eventuais 
alterações. Referiu que ficou maravilhado com uma notícia do âmbito da 
protecção civil ao ouvir que os Comandantes Distritais iriam ser acabar. Vai 
existir um por região e é da opinião que mesmo assim são demais. Referiu 
ainda que se esqueceram que existe um Comandante por concelho, mas que 
na Mealhada não existe porque o Presidente da Câmara recusou-se a nomear 
um Comandante e não sabe se poderá vir a ter consequências disso. 
Finalmente, uma medida positiva do Governo. Sobre o Centro Escolar da 
Mealhada, referiu que houve alterações que foram mandadas introduzir no 
projecto inicial pela Direcção Regional de Educação do Centro mas que não 
correspondiam às reais necessidades. Assim, a Câmara impôs que as 
alterações fossem repostas, o que atrasará naturalmente as obras, à 
semelhança do que aconteceu com o Centro Escolar do Luso. Sobre o 
Gabinete Técnico Florestal, referiu que a Câmara Municipal não tem um 
gabinete deste género, embora apareça na documentação como tal. Existe 
efectivamente um Engenheiro Florestal mas gabinete florestal não existe na 
medida em que, para existir, teria que ser apoiado e subsidiado pelo Ministério 
da Agricultura. Assim sendo, estaria mais ao serviço do Ministério da 
Agricultura do que da Câmara Municipal e essa não é a intenção deste 
Executivo. Quem quiser ter influência que pague. Sobre a Fundação Mata do 
Buçaco, referiu que não consegue adivinhar o futuro e esclareceu que a única 
coisa que o Presidente Câmara pode fazer em relação à Fundação é propor a 
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nomeação do Presidente do Conselho de Administração à Câmara Municipal. 
Tudo o resto compete ao referido Conselho de Administração. A célebre 
Portaria de 8 de Março tem causado algumas “dores de cabeça” e 
preocupações, na medida em que o Ministério da Finanças entendeu retirar o 
apoio que a Administração Central dava à Mata do Buçaco e proibir todas as 
entidades públicas de apoiar financeiramente a Fundação da Mata do Buçaco. 
Assim, a Câmara Municipal ficou impossibilitada de apoiar financeiramente, 
contratualizar serviços e de dar apoios que se traduzam em encargos para a 
Câmara Municipal à Fundação. Referiu que esta medida é absolutamente 
inconstitucional na medida em que a Mata do Buçaco está classificada como 
Património Nacional e constitucionalmente compete ao Estado garantir a 
salvaguarda do património. Referiu que solicitou aos Grupos Parlamentares, à 
Comissão de Agricultura da Assembleia da República, à Senhora Ministra da 
Agricultura e ao Senhor Secretário de Estado das Florestas para ser recebido 
para tratar sobre este assunto. O único membro do Governo que respondeu foi 
o Senhor Secretário de Estado, que teve a amabilidade de se deslocar aqui ao 
concelho de Mealhada. Foi referido pelo Senhor Secretário de Estado que não 
era intenção do Governo que a Câmara Municipal fosse impedida de apoiar 
financeiramente a Mata do Buçaco. Tendo em conta o que foi falado na 
reunião, considera-se que houve efectivamente uma falha de atenção quanto 
ao conteúdo do próprio texto da Resolução do Concelho de Ministros e foi 
sugerido que a Câmara Municipal pedisse oficialmente ao Gabinete do Senhor 
Secretário de Estado um esclarecimento daquela parte da referida Resolução, 
a qual já foi solicitada e brevemente obteremos a esperada resposta. No 
entanto, referiu, enquanto esta questão não for devidamente esclarecida, que 
não autorizará qualquer tipo de apoio à Fundação Mata do Buçaco, sob pena 
de vir a ser responsabilizado financeiramente por esse acto. ------------------------- 
- Interveio o Senhor Jorge Carvalho para referir que já teve um estabelecimento 
há uns anos atrás, também aquando da realização de obras no Luso, e que 
não foi por causa dessas obras que o seu negócio não singrou. Salientou que 
essas obras foram até muito benéficas para a população, apesar de todo o lixo 
que entrava pela porta do seu estabelecimento. Assim, referiu que as obras 
que estão agora a decorrer no Luso têm que ser elogiadas porque servem para 
melhorar a qualidade de vida de todos os habitantes e parabenizou o Executivo 
Camarário pelo trabalho realizado. Sobre a sua intervenção no período 
destinado ao público, referiu que tem o direito à palavra enquanto cidadão 
deste concelho e como representante da Junta de Freguesia do Luso, pelo que 
apenas exerceu o seu direito. ------------------------------------------------------------------ 
- Interveio o Senhor António Neves para elucidar que a sua intervenção foi mal 
interpretada. Apenas trouxe a esta Assembleia um problema que foi constatado 
no local, nomeadamente referente à falta de iluminação pública no parque de 
estacionamento da Estação. Referiu que é possível colocar iluminação 
provisória naquele local sem grandes encargos. Falou também dos acessos 
aos estabelecimentos comerciais que estão a ser prejudicados pela falta 
desses mesmos acessos, relatados pelos próprios comerciantes. Estas são 
questões que deveriam ter sido acauteladas antes do início das obras. Referiu 
que se sentiu vilipendiado e questionou se valerá a pena levantar este tipo de 
questões nesta Assembleia. -------------------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Bruno Coimbra para esclarecer que o Senhor Secretário 
de Estado tem uma interpretação muito benevolente sobre o disposto na 
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Resolução do Conselho de Ministros, sobre a Fundação Mata do Buçaco. 
Referiu que a interpretação da Câmara Municipal sobre este tema é a correcta. 
E tendo em conta o alto rigor das suas contas, por mais vontade que exista de 
apoiar financeiramente a Fundação Mata do Buçaco, não faria sentido acorrer 
a uma ingerência deste género. Acredita que este assunto ainda fará correr 
muita tinta e referiu que todos estarão a remar para o mesmo lado na medida 
em que existe manifesta injustiça para com a Câmara Municipal e para com a 
Fundação. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Vereador Calhoa para esclarecer que o parque de 
estacionamento da Estação não é propriedade da Câmara Municipal, mas sim 
da REFER. A REFER entende que não é necessário, nem permite que seja 
colocada qualquer iluminação naquele local. Os candeeiros daquela Av. foram 
todos desligados no seguimento da remodelação, em termos energéticos, que 
vai ser efectuada. A iluminação que existia era muito antiga, não iluminava 
quase nada e era perigosa. Por isso vai ser toda arrancada para que se possa 
colocar iluminação LED, mais moderna e a pensar na poupança energética. 
Sobre as eventuais quebras de vendas dos comerciantes, referiu que tem 
estado em contacto com o Presidente da Junta de Mealhada e com os 
comerciantes locais. Sabe quem é o comerciante queixoso e assegurou que 
foram criadas as melhores alternativas, desde a primeira hora, para minimizar 
os prejuízos dos comerciantes. Referiu também que se encontra em 
conversações com a REFER sobre a construção de um acesso directo do 
parque para a Av. Dr. Manuel Lousada, estando neste momento a aguardar 
uma resposta daquela entidade. Sobre o Centro Escolar da Mealhada, referiu 
que se pode verificar o aumento da sua dotação nos documentos que foram 
entregues. Obviamente que esta situação atrasou a obra, como aconteceu com 
o Centro Escolar do Luso, mas vai avançar certamente. Sobre a requalificação 
da Vila do Luso, referiu que, se na Mealhada tem havido uma compreensão 
extrema por parte de todas as pessoas, no Luso também, apesar de algumas 
excepções. Reconheceu que, apesar de não existirem reclamações, existe 
algum transtorno no acesso das crianças ao ATL por causa das obras. 
Sublinhou que os comerciantes daquela zona já estão avisados, tiveram o 
cuidado de preparar a obra por fases e de ter um mês de Agosto mais 
tranquilo. Mencionou que vão ser intervencionadas as ruas do Mercado, das 
Termas e concluir com a rua que vai do Centro de Saúde até à Av. Emídio 
Navarro e que os comerciantes já estão avisados de todas as fases da referida 
obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor António Neves para referir que não está contra as obras 
mas reiterou que a instalação de iluminação teria que ser necessariamente 
instalada dentro do parque e, tratando-se de uma solução provisória, os custos 
seriam reduzidos a valeria certamente a pena optar por esta solução. ------------- 
4- CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS DE 2012 – 
PARECER DO AUDITOR EXTERNO: ----------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Presidente da Mesa para perguntar se alguém queria usar 
da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Interveio a Senhora Íris Marques para referir que a bancada do PS, depois de 
analisar o relatório do Auditor Externo, enalteceu o trabalho desenvolvido pelo 
executivo da Câmara Municipal e ao pessoal na sua generalidade pelas 
actividades desenvolvidas. --------------------------------------------------------------------- 
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5- APLICAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 
APURADO EM 2012 - PROPOSTA: -------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Presidente da Mesa para perguntar se alguém queria usar 
da palavra sobre este ponto 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 produção de efeitos imediatos. -- 
6- INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E 
OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS E DOCUMENTOS DE 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2012: ------------ 
- Interveio o Senhor Presidente da Mesa questionou aos senhores membros da 
Assembleia Municipal se gostariam de usar a palavra neste ponto. ----------------- 
- Interveio a Senhora Joana Luís para questionar qual o motivo pelo qual 
continua a haver problemas no registo de alguns imóveis que são propriedade 
do município. --------------------------------------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Luís Brandão para enaltecer o aspecto gráfico e explícito 
do Relatório de Gestão de 2012. Sendo o ano de 2013 um ano de viragem na 
política autárquica e sendo a ultima vez que analisamos uma Prestação de 
Contas neste mandato, considera que devemos valorizar o rigor da Câmara 
Municipal, mais que meramente analisar taxas de execução. Salientou um 
aumento ligeiro das despesas de capital e a diminuição também ligeira das 
despesas correntes nas contas do Município. Elogiou e reconheceu o rigor das 
contas do município, bem como a correcta atitude de pagar a tempo e horas 
aos seus fornecedores e as consequentes vantagens que isso tem. Elogiou 
também a cobertura de saneamento e rede de águas pluviais existem no 
concelho, bem como a forte aposta na Educação. No entanto, considera que 
poderia ter sido feito mais e melhor, à semelhança de outros municípios que 
também têm as suas contas em dia. Referiu que era importante que este 
executivo deixasse um sinal claro para o futuro e que o próximo executivo 
camarário tenha como prioridade a manutenção deste rigor. Neste sentido, o 
PSD votará favoravelmente à aprovação deste documento. Pelo que leu nos 
jornais, entendeu que o candidato do Partido Socialista às próximas eleições 
autárquicas considera que o rigor financeiro não seria uma prioridade. No 
entanto, o candidato do PSD tem uma postura completamente diferente e 
concorda com a atitude do actual executivo camarário no que respeita aos 
gastos dos dinheiros públicos, como teve oportunidade de o mencionar em 
reunião com o actual Presidente da Câmara Municipal. Salientou que a 
bancada do PSD votará a favor, não por estar de acordo com tudo o que foi 
feito pelo executivo, mas sim como um sinal para que o concelho da Mealhada 
continue com a mesma gestão financeira rigorosa para manter a boa imagem 
do concelho e que reforça a nossa força junto dos parceiros desta região e do 
concelho a que pertencemos. ------------------------------------------------------------------ 
- Interveio a Senhora Vice-Presidente da Câmara para referir que o executivo 
não está apenas a apresentar o relatório de actividades de 2012, mas 
sobretudo a apresentar um balanço de toda a actividade no município, deste 
executivo, durante os últimos mandatos. Este Relatório mostra, não só a 
actividade de 2012, mas também a continuidade de filosofia e de política ao 
longo destes anos. Referiu que foi traçada uma linha de desenvolvimento que 
foi seguida nestes sucessivos mandatos e à medida que ia sendo interpelada, 
referiu que nunca fizeram nem intensificaram obras em ano de eleições. Hoje o 
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concelho tem um nível desenvolvimento integrado e sustentado graças a esta 
linha de desenvolvimento. Concorda que existem municípios em melhores 
condições do que nós, mas salientou que foi criada uma plataforma sustentada 
e sustentável. O nosso território demonstra um desenvolvimento coeso onde 
todas as vertentes estão interligadas, não só a nível territorial mas também a 
nível social. Hoje temos uma rede social que nos orgulha e quem está 
envolvido em colectividades sabe o esforço que custou para manter esta rede 
social em acção. Reforçou que população activa pode estar descansada 
quanto aos seus descendentes e ascendentes graças a esta rede social 
integrada. Referiu que o suporte da Câmara Municipal, em termos de educação 
tem sido sempre as IPSSs à sua estrutura que está entrosada com a 
sociedade. Esta estrutura coesa é muito mais importante do que simples obras 
que brilham mas que no final não têm utilidade para as suas populações. 
Gostaria que tivesse sido feita referência ao grau de execução do município de 
Mealhada na última sessão da Assembleia Intermunicipal. Não é todos os dias 
que um concelho da nossa dimensão esteja logo a seguir ao concelho de 
Coimbra. Referenciou que obtivemos um desempenho extraordinário em 
relação a outros concelhos, tanto da região do Baixo Mondego como da região 
do Baixo Vouga. Relativamente à questão sobre os imóveis que não se 
encontram inscritos na propriedade do município, referiu que a justificação se 
encontra na Pág. 82 do Relatório de Gestão. Enquanto os espaços que foram 
ocupados não estiverem devidamente legalizados, a Câmara não poderá 
efectuar os respectivos registos na Conservatória. Relativamente à ligeira 
diminuição da despesa corrente, referiu que não ficaria assim tão contente com 
esta redução, porque não nos podemos esquecer que aquilo que faz girar os 
nossos equipamentos e a animação de espaços é o investimento corrente, bem 
como as despesas com a educação. Em relação à educação, hoje pesam 
muito as despesas de capital, porque temos a construção de Centros Escolares 
em curso. Mas não nos podemos esquecer que depois de concluídas as obras, 
são as despesas correntes que permitem a sustentação de um 
desenvolvimento integrado e sustentado, como é o exemplo das AEC 
(Actividades de Enriquecimento Curricular). ----------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Pedro Duarte para questionar, tendo em conta a afirmação 
da Senhora Vice-Presidente: “nunca fizemos nem intensificámos obras em ano 
de eleições” – e a título de prestação de contas deste ano, quanto é que é 
suposto sobrar para o próximo exercício. Relativamente à taxa de execução da 
Câmara Municipal e tendo por base um elemento sobre a execução do Plano 
Plurianual de Investimentos de 2012, referiu que a taxa de execução de 44% 
espelha bem a execução da dita sucessão de mandatos deste executivo. -------- 
- Interveio a Senhora Vice-Presidente da Câmara para esclarecer que algumas 
das obras lançadas em 2011 e em 2012 só agora estão em execução, o que 
tão teve grandes reflexos na execução no ano de 2012. No entanto, está ciente 
que a taxa de execução efectiva é muito superior à que foi mencionada pelo 
Senhor deputado municipal. Referiu que este executivo irá deixar muito mais 
do que aquilo que foi deixado quando entraram para o executivo no primeiro 
mandato, para além da obra que já foi realizada. Referiu ainda que o futuro 
executivo, seja ele qual for, não terá grandes problemas para iniciar o seu 
mandato com tranquilidade. -------------------------------------------------------------------- 
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 produção de efeitos imediatos. – 
- Interveio o Senhor Sousa Leal, Auditor Externo, para agradecer a todos os 
membros desta Assembleia Municipal toda a elevada consideração e a atenção 
que foi prestada ao seu trabalho. Agradeceu ainda a todo o executivo e às 
representantes do Gabinete de Economia, toda a abertura demonstrada, toda a 
paciência com que foi atendido e a prontidão com que responderam às suas 
solicitações. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
7- REVISÃO ORÇAMENTAL Nº 1: ---------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Mesa colocou este ponto à discussão e passou a 
palavra ao Senhor Presidente da Câmara. ------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Presidente da Câmara para referir que a presente revisão 
orçamental se deve à aplicação de parte do Saldo de Gerência do ano anterior. 
- Interveio o Senhor Jorge Carvalho para solicitar ao executivo que não se 
esqueça da aldeia de Várzeas. Referiu que tem lá passado algumas vezes e 
não gostaria que este executivo saísse sem que seja lá efectuada qualquer 
interveção, uma vez que foi prometido e espera que se concretize. ---------------- 
- Interveio o Senhor Presidente da Câmara para esclarecer que as obras na 
aldeia de Várzeas estão espelhadas nesta revisão orçamental. --------------------- 
Não havendo mais intervenções, o Senhor Presidente da Mesa colocou o 
presente ponto à votação e o mesmo foi aprovado por maioria com vinte e seis 
votos a favor e uma abstenção, 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 Paredes Ferreira: ..................................................................... A Favor 
. Emídio dos Santos:.. ............................................................................. A Favor 
. Guilherme José Campos Duarte: ......................................................... A Favor 
. Luís Filipe Tovim Ferreira: .................................................................... A Favor 
. Rui Manuel Fonseca Oliveira: ............................................................... A Favor 
. Maria de Lurdes de Jesus Cardoso Bastos: ......................................... A Favor 
. António José da Silva Breda:................................................................ A Favor 
. Carlos Alberto Esteves Rodrigues: ....................................................... A Favor 

. Bruno Manuel Pereira Coimbra: ........................................................... Não Votou  
. Iris Maria Fernandes Gouveia Pessanha Marques: ............................. A Favor 
. Joana Margarida de Figueiredo Luís: ................................................... A Favor 
. José António Pires: ............................................................................... A Favor 
. Fernando Manuel Silva Melo: ............................................................... A Favor 

. Pedro Nuno Figueiredo Duarte: ............................................................ Abstenção 
. Alípio de Jesus Gonçalves: .................................................................. A Favor 
. Sandra Isabel Ferreira Carvalho:.......................................................... A Favor 
. António Nogueira Neves: ...................................................................... A Favor 
. Luís Miguel Pereira Brandão: ............................................................... A Favor 
. 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 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos. -- 
O Senhor Bruno Coimbra não votou por se ter ausentado temporariamente da 
presente sessão da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------ 
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8 – LISTAGEM COMPROMISSOS PLURIANUAIS: ------------------- 
O Senhor Presidente da Mesa perguntou se alguém queria usar da palavra 
sobre este ponto e não havendo quaisquer intervenções deu início ao ponto 
seguinte. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
9 – INFORMAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, NOS TERMOS 
DA LEI N.º 8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO: --------------------------- 
O Senhor Presidente da Mesa perguntou se alguém queria usar da palavra 
sobre este ponto e não havendo quaisquer intervenções deu início ao ponto 
seguinte. ---------------------------------------------------------------------------------------------
10 – 1ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL PARA O ANO 
DE 2013 – PROPOSTA N.º 6/2013:-------------------------------------------
- Interveio o Senhor Presidente da Câmara para esclarecer que esta alteração 
visa a criação de um posto de trabalho na carreira de Assistente Técnico, na 
medida em que a Divisão Financeira teve um desfalque de 3 funcionários nos 
últimos 2 anos e que por isso é necessário proceder a este preenchimento. 
Referiu ainda que é proposta a criação de 33 postos de trabalho para a carreira 
de Técnico Superior, que se referem à contratação de 33 professores no 
âmbito das AECs. Esta alteração vem permitir à Câmara Municipal a 
possibilidade de abertura de concursos para a respectiva contratação, sem 
influenciar com os actuais 33 postos de trabalho preenchidos, cumprindo assim 
a Lei e para evitar a ratificação por parte da Assembleia Municipal, à 
semelhança do que aconteceu no ano anterior e que foi alvo de crítica. ----------- 
Não havendo mais qualquer intervenção, o Senhor Presidente da Mesa 
colocou o presente ponto à votação e o mesmo foi aprovado por unanimidade.- 
O Senhor Bruno Coimbra não votou por se ter ausentado temporariamente da 
presente sessão da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------ 
11 – AUTORIZAÇÃO PARA RECRUTAMENTO 
EXCEPTCIONAL DE TRABALHADORES – PROPOSTA N.º 
7/2013:------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Presidente da Câmara para esclarecer que a presente 
proposta vem no seguimento da alteração ao Mapa de Pessoal que foi 
previamente aprovada e visa solicitar a autorização da Assembleia Municipal 
para que a Câmara Municipal possa proceder á abertura dos respectivos 
concursos para a contratação de trabalhadores para os postos de trabalho 
mencionados no ponto anterior. --------------------------------------------------------------- 
Não havendo quaisquer intervenções, o Senhor Presidente da Mesa colocou o 
presente ponto à votação e o mesmo foi aprovado por unanimidade. Informou 
ainda que a próxima sessão desta Assembleia Municipal será agendada para o 
dia 28 de Junho de 2013. ----------------------------------------------------------------------- 
E, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual se lavrou a 
presente acta, que vai ser assinada por mim, ___________________________ 
Maria de Laçalete Mendes Ferreira e Godinho, em substituição do funcionário 
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. --------------------------------------------------------- 
__________________________________________________________________ 
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