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--------------------------------------ACTA Nº. 22--------------------------------------- 
SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2013: Aos vinte e oito dias do 
mês de Junho 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 Artur Manuel 
Cerveira dos Santos, com a seguinte Ordem de Trabalhos: --------------------------- 
1) Votação da Acta n.º 21 - Sessão de 26 de Abril de 2013; -------------------------- 
2) Informação do Presidente da Câmara, nos termos da alínea e) do nº. 1 do 
art.º 53º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei 
nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro; ---------------------------------------------------------------- 
3) Listagem dos Compromissos Plurianuais; ---------------------------------------------- 
4) Revisão Orçamental n.º 2; ------------------------------------------------------------------- 
5) Procedimentos Concursais em curso – Renovação da autotização de 
recrutamento excepcional para abertura de procedimentos concursais – 
Informação n.º 11/SJ/2013; --------------------------------------------------------------------- 
6) Proposta de alteração do Regulamento do Conselho Municipal de Juventude 
do Município de Mealhada; --------------------------------------------------------------------- 
7) Adaptação de Regulamentos Municipais ao Regime Jurídico do 
“Licenciamento Zero” – Proposta n.º 9/2013; ---------------------------------------------- 
8) Desafectação de uma parcela de terreno do Domínio Público Municipal com 
80 m2 – Jorge Manuel Simões Alves; ------------------------------------------------------- 
O 2º Secretário procedeu à chamada dos membros da Assembleia Municipal, 
verificando-se que faltou com justificação o Senhor José Alves Rosa, 
Presidente da Junta de Freguesia de Vacariça. Solicitaram ainda substituição 
os Senhores José Miguel da Rosa Felgueiras, Presidente da Mesa da 
Assembleia Municipal, Sandra Isabel Ferreira Carvalho, Rui Manuel Leal 
Marqueiro, Carlos Alberto Esteves Rodrigues e Homero Cristina Serra, 
Presidente da Junta de Freguesia de Luso, os quais foram substituídos 
respectivamente pelos Senhores Artur Manuel Cerveira dos Santos Dinis, Iris 
Maria Fernandes de Gouveia P. Marques, Manuel Paredes Ferreira, Alvaro 
Martins Madeira e Jorge Campos Carvalho, Secretário da Junta de Freguesia 
do Luso, no seguimento dos pedidos de substituição previamente 
apresentados. A Senhora Inês Alexandra Gomes Várzeas não esteve presente 
na sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Mesa informou que o apoio administrativo à 
Assembleia Municipal passa a ser feito pela Técnica Superior Maria de 
Laçalete Mendes Ferreira e Godinho, uma vez que o Assistente Técnico 
Rodrigo Baptista da Cruz passou à situação de licença sem vencimento pelo 
período de um ano. ------------------------------------------------------------------------------- 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. --------------------------- 
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 dia que passa o desespero aumenta. Olhando à nossa volta vemos 
cada vez mais pessoas com menos apoios sociais, desempregadas, o 
empobrecimento aumenta e a precarização dos reformados e dos 
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trabalhadores é uma constante. Aumenta o número de empresas que abrem 
falência, assiste-se à degradação contínua dos direitos sociais, a escola pública 
está a ser destruída há muito tempo, massificada pela erosão económica, 
entulho de desfavorecidos sem futuro, a definhar à sombra de um ensino 
privado discriminatório semi-estatal, não tendo qualidade para enfrentar um 
mundo cada vez mais globalizado.  O direito à protecção da saúde para todos 
os portugueses está consagrado no artigo 64º da Constituição Portuguesa e é 
dever de todos, e em particular dos nossos governantes, defendê-lo e 
promovê-lo, mas o que assistimos no dia-a-dia, com o obsessivo pretexto da 
crise, é a  uma alarmante e dramática degradação nos últimos meses que está 
a limitar o acesso aos cuidados de saúde a uma parte muito significativa da 
população. Assistimos atónitos ao fanatismo demencial neoliberal de Passos 
Coelho, Vítor Gaspar e Paulo Portas, os tais que continuamente afirmam que 
estão no bom caminho e a preparar a retoma, mas não sabem, ou não querem 
explicar e admitir, talvez por ignorância ou convicção cega, a sequência fria, 
sistemática, encadeada, de deliberações sobre a economia portuguesa que a 
conduziram ao óbvio: à paralisia, à depressão, à miséria, ao abandono. 
destruidores da  vida da maior parte dos portugueses, enquanto parte da 
pequena minoria que é a alta burguesia foge ao Fisco, legalmente, indo pagar 
os impostos à Holanda. Também há uma outra parte que é exímia em colocar 
os seus capitais em «Paraísos Fiscais». ---------------------------------------------------- 
O Memorando da troika e a tão badalada teimosia política governativa 
conduziu-nos a uma situação intolerável, afrontosa, ultrajante, tendo por base 
repugnante o pagamento de uma dívida que, com o avançar dos dias tão 
desastrosos para a nossa economia, se torna ainda mais impagável. O repúdio 
do povo português não é latente perante o latrocínio com que é confrontado 
permanentemente, através dos dislates engulhosos de um Governo 
socialmente isolado, cujas políticas de permanente austeridade são mantidas à 
custa da cumplicidade activa do Presidente da República. Os partidos do 
Governo depressa esqueceram as promessas eleitorais e nem a estafada 
metáfora da luz ao fundo do túnel nos convence, porque ele não comporta luz e 
não tem saída acentuando-se, isso sim, o desrespeito por todos os cidadãos e 
pelo contrato social em que se baseia a nossa democracia. A mentira cada vez 
faz mais parte do ADN dos políticos, mas, infelizmente, apoiamos e votamos 
naqueles que continuamente nos mentem e não nos que nos dizem a verdade. 
A sociedade portuguesa habituou-se em demasia em dar-lhes já o desconto e 
com demasiada indulgência, habituou-se a que as promessas não sejam 
cumpridas. -----------------------------------------------------------------------------------------    
Dizia Sócrates que as pessoas precisam de três coisas: prudência no ânimo, 
silêncio na língua e vergonha na cara. É por isso que dentro de mim há um 
enorme silêncio e ele tem sido a fonte das minhas palavras. Prefiro ficar com 
todos os defeitos que as pessoas dizem que eu tenho, do que fingir ser alguém 
que não sou. Essas pessoas deviam pensar muito bem antes de falar mal de 
alguém e, ao mesmo tempo, lembrarem-se que não se recolhe as cinzas com a 
mesma facilidade com que se espalha. Eu nunca conseguiria trocar a minha 
vida por nenhuma outra. E não é pelo que possuo, mas simplesmente por 
aquilo que sou. Os bens materiais vão-se conseguindo com muita luta e 
persistência, mas ninguém compra o carácter e a ética. Sei muito bem que as 
pessoas mudam, enganam-nos, mentem-nos, vilificam-se, intensificam 
vicissitudes e vão embora sem qualquer moralidade. É claro que nestas 
situações nada podemos fazer para mudar actos e acções tão repugnantes e 
de nada nos vale reverberar perante factos consumados.  Porém a vida ensina-
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nos todos os dias, apesar de vivenciarmos histórias já repetidas. É nestas 
alturas que eu mais me apresto em me lapidar como ser humano, trabalhando 
a humildade. E por isso vivo em paz! Como diz a sabedoria popular "não existe 
melhor travesseiro do que a nossa consciência tranquila". Revidar para quê? 
Não é necessário. O tempo, aquele sábio remédio, se encarregará de colocar 
tudo nos eixos novamente e sempre ancorado na justiça divina. As emoções 
estão relacionadas com o tempo e são caracterizadas pela interpretação dos 
factos e pela sua grande versatilidade, pois aparecem e desaparecem com 
enorme rapidez; têm um princípio e um fim. Apresentam uma componente 
cognitiva a que já me habituei a enfrentar com coragem e determinação. --------- 
Por isso, meus caros Amigos, tenho a plena consciência que cumpri sempre o 
meu dever e nunca tive medo de demonstrar o meu descontentamento e 
desacordo com medidas que considero injustas, desnecessárias, intoleráveis e 
continuarei a afirmar que os traidores serão colhidos na sua própria cobiça. ----- 
Valeu a pena! --------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Campos Carvalho ------------------------------------------------------------------------- 
Assembleia Municipal da Mealhada ---------------------------------------------------------- 
Mealhada, 28 de Junho de 2013” ------------------------------------------------------------- 
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 António Neves, Pedro Duarte, Luis 
Brandão e Manuel Cardoso. -------------------------------------------------------------------- 
- Tomou a palavra o Senhor António Neves para ler a intervenção que a seguir 
se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------- 
“Sr. Presidente da Assembleia Municipal, restantes eleitos ------------------------------ 
Após uma greve geral, a CDU não pode deixar de trazer a esta assembleia este 
facto. Os trabalhadores portugueses, ao aderirem a mais esta greve, 
demonstraram a este governo a profunda revolta que os enche. Já não basta 
dizer que a crise em Portugal veio a reboque da crise económica em que se 
encontra mergulhada a Europa ou que a política de austeridade impera. Os 
trabalhadores portugueses já estão fartos destas banalidades. A questão 
essencial é que está a ser posto em causa, ou até mesmo liquidado, o princípio 
que advém do consenso social formado após a 2.- Guerra Mundial de que só a 
justiça social pode evitar as guerras. --------------------------------------------------------- 
Ora os governos do PS, do PSD e do CDS, sozinhos ou coligados, nas últimas 
décadas foram responsáveis pelo declínio e ruína dos sectores produtivos, pela 
quebra da produção, esbanjamento de recursos públicos e privatização de 
empresas e sectores estratégicos, (para favorecer o capital económico e 
financeiro), pelo estrangulamento da economia nacional, com o acumular de 
défices estruturais do aparelho produtivo, pelo retrocesso social, 
empobrecimento do regime democrático e até perda de soberania. ---------------- 
Esses governos, sozinhos ou coligados, nas últimas décadas agravaram a 
exploração dos trabalhadores pelas sucessivas alterações ao Código do 
Trabalho, pelo congelamento dos salários, pelo cerceamento dos direitos 
laborais e sociais, pelo aumento do desemprego e da precariedade, pela 
introdução dos regimes de adaptabilidade (banco de horas e outros...) pela 
redução do valor do pagamento do trabalho extraordinário, redução do número 
de feriados e de dias de férias, pela liberalização dos despedimentos e redução 
das indemnizações, pela diminuição escandalosa das pensões. ------------------------- 
Os mesmos governos, sozinhos ou coligados, nas últimas décadas conduziram-
nos a uma situação cada vez pior. Quase dois anos depois de assinado e 
aplicado aquilo a que a CDU sempre chamou de pacto de agressão confirma-se 
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que este é realmente o principal instrumento da política de direita, na base do 
qual o governo de Passos Coelho e de Paulo Portas tem desenvolvido e continua 
a desenvolver todas as políticas destinadas a aumentar a exploração dos 
trabalhadores, a empobrecer o povo português e a permitir a usurpação da 
nossa soberania nacional. ---------------------------------------------------------------------- 
Foi então contra este percurso suicida, contra o desemprego que é uma 
calamidade social, contra o aprofundamento da recessão económica, contra a 
quebra brutal dos salários e aumento galopante do custo de vida, contra a 
redução generalizada da protecção social, contra a destruição da escola pública 
que os trabalhadores manifestaram o seu profundo desagrado e angústia. ------- 
Mas a greve também foi contra a destruição dos serviços sociais públicos, 
contra a destruição do SNS, dos sistemas de segurança social, da escola pública, 
o serviço de utilidade pública dos CTT, contra o ataque ao poder autárquico, 
contra a destruição das freguesias. ---------------------------------------------------------- 
Sobre a extinção de freguesias, peça central do ataque deste governo ao poder 
local, mais uma vez instamos o sr. deputado Bruno Coimbra (e não desistiremos 
de o fazer, esteja ele presente ou ausente), a explicar por que é que, na 
Assembleia da República, votou pela extinção das freguesias de Antes e de 
Ventosa do Bairro. O também eleito na nossa Assembleia Municipal continua a 
furtar-se à sua obrigação de explicar por que é que se fez co-responsável pelo 
fim daquelas freguesias, ao juntar o seu voto aos dos que aprovaram a lei que as 
liquida. Os munícipes e as populações de Antes e de Ventosa, merecem essa 
explicação, quanto mais não seja, em nome da prestação de contas que alguns 
invocam por propaganda mas à qual "fogem como o diabo foge da cruz". --------- 
Voltando às considerações que fazíamos em torno da greve geral, afirmamos 
que ao contrário do que nos querem fazer crer não estamos perante uma 
inevitabilidade. É preciso querer e a CDU quer: é preciso romper com esta 
política, apostando no crescimento económico, na criação de mais e melhor 
emprego; é preciso dinamizar a economia, valorizar o trabalho, dignificar os 
trabalhadores. É urgente governar para o povo português e não para outros 
interesses que dele se servem, com outro governo e outras políticas. --------------- 
Este governo de direita bafienta, a cujo partido, o PSD, estão ligados aqueles 
que expurgaram o BPN, tem um 12 ministro que lida mal com estas coisas da 
democracia. Quase 40 anos depois do 25 de Abril, são frequentes discursos -
cujo líder da UGT rotulou de passadistas - do tipo: "A greve é um direito 
constitucionalmente consagrado" ou ainda, "não precisamos de greves mas sim 
de trabalhar". Dado que o 12 ministro nutre especial carinho pela Constituição, 
como ele gostaria de mexer-lhe para acabar com este direito inalienável. A sua 
obsessão é tal, que dirá, como dizem os brasileiros: "ai se eu te pego!" ------------- 
É tal o desnorte deste governo que, como já não governa (será que alguma vez 
o fez?), se presta agora às mais ridículas figuras, como foi aquela hilariante 
encenação em que um prodigioso ministro aparece a arrastar um bloco de 
granito em Vila Pouca de Aguiar que, no nosso entender, se consubstancia na 
representação perfeita do peso das políticas desastrosas e criminosas deste 
governo, que os trabalhadores e o povo português carregam no seu dorso. -------
"Está na hora, está na hora..."! --------------------------------------------------------------------
Os eleitos da CDU --------------------------------------------------------------------------------
- Tomou a palavra o Senhor Pedro Duarte para ler a intervenção que a seguir 
se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------- 
“Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Mealhada ----------------------- 
Pedro Nuno Figueiredo Duarte, na qualidade de deputado da Assembleia 
Municipal de Mealhada, pretende apresentar ao actual Executivo da Câmara 
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Municipal de Mealhada uma questão relativa à fixação dos impostos municipais 
a vigorar durante o ano de 2014. -------------------------------------------------------------- 
A Lei n.º 47/2005, de 29 de Agosto, estabelece o regime de gestão limitada dos 
órgãos das autarquias locais e seus titulares, fixando os limites ao quadro de 
competências durante o período de gestão, compreendendo este o período que 
medeia a realização de eleições e a tomada de posse dos novos órgãos 
eleitos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Apesar de ainda não nos encontrarmos no referido período de gestão e de não 
existir uma limitação relativa à fixação de impostos municipais (apesar de existir 
por exemplo, uma limitação relativa à fixação de taxas, tarifas e preços) sou 
defensor da existência de uma clara limitação de âmbito moral e ético, relativo 
ao exercício de funções politicas em final de mandato dos órgãos autárquicos. - 
Importa lembrar que em Setembro próximo teremos Eleições Autárquicas, 
exercício do qual sairá um novo Executivo Camarário e uma nova Assembleia 
Municipal, e naturalmente um novo Programa de Actividades e de 
Investimentos e consequentemente, uma nova Linha de Financiamento, com 
destaque óbvio para a fixação dos impostos municipais a que o Município tem 
direito. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Nestes termos, defendo que as opções do actual Executivo, por se encontrar a 
3 meses do seu término, não devem prejudicar o Exercício do Próximo 
Executivo, desde logo no seu inicio, onde se destaca a preparação do 
Orçamento para 2014. Esta minha preocupação sai ainda mais reforçada 
quando são públicas as divergências nesta matéria, entre o candidato do 
Partido Socialista e membro da actual Assembleia Municipal (Dr. Rui 
Marqueiro) e as opções recentes do actual executivo, liderado pelo mesmo 
Partido Politico. ------------------------------------------------------------------------------------ 
No caso do IMI, o impacto financeiro seria já sentido no próximo ano, enquanto 
as deliberações relativas à participação do Município no IRS e a Derrama de 
IRC, teriam o respectivo impacto financeiro deferido para 2015, ou seja muito 
além do prazo de validade deste Executivo. ----------------------------------------------- 
Nestes termos, e atento o momento de fixação de impostos municipais em 
anos anteriores, questiono se até à realização das próximas Eleições 
Autárquicas, o actual Executivo tem prevista a fixação para o ano de 2014, dos 
impostos municipais a que tem direito, designadamente: ------------------------------ 
• Imposto Municipal sobre Imóveis (imposto relativo ao ano de 2013, a cobrar 
em 2014); ------------------------------------------------------------------------------------------- 
• A participação variável de IRS (imposto relativo ao ano de 2014, a cobrar em 
2015); ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• A Derrama de IRC (imposto relativo ao ano de 2014, a cobrar em 2015); ------- 
O Deputado Municipal, Pedro Duarte. ------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Presidente da Mesa para referir que houve alteração no 
modo como foi enviada a Ordem do Dia aos membros da Assembleia, pois uma 
vez que houve alteração no apoio administrativo, e os documentos para envio 
só ficaram prontos na passada quarta-feira, optou-se por fotocopiar os 
documentos e enviar em papel aos senhores membros da Assembleia. -----------  
- Interveio o Senhor Luis Brandão, referindo que o Senhor Presidente da Mesa 
tirou-lhe “as palavras da boca” ao explicar o envio em papel dos documentos 
da Ordem do Dia, pois a sua inscrição para intervir foi nesse sentido. Chamou a 
atenção para o facto de os documentos não estarem disponíveis no site da 
Câmara Municipal, pois estava somente o Edital da Ordem de Trabalhos, pelo 
que espera que para a próxima sessão já esteja a situação normalizada. 
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Referiu ainda, que em relação à intervenção do Senhor António Neves, que as 
freguesias não acabaram. ---------------------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Presidente da Câmara para responder às questões 
apresentadas pelo Senhor Pedro Duarte tendo referido que naturalmente o 
actual executivo embora em pleno uso das suas competências até ao dia das 
próximas eleições, não irá tomar decisões que vinculem o próximo executivo 
em matéria de impostos. Mas também se o fizesse a última palavra cabe 
sempre a esta assembleia com a actual ou próxima constituição. -------------------  
- Interveio o Senhor Manuel Cardoso, para fazer uma referência à Feira de 
Artesanato e Gastronomia da Mealhada, e dar os parabéns à Câmara 
Municipal e à equipa que trabalhou na sua organização, que foi um êxito. 
Quanto ao local escolhido, não sabe se foi escolhido como alternativa ou se 
será para continuar, mas na sua opinião é o ideal para este tipo de evento e 
agradeceu a forma como todas as associações foram recebidas pela 
organização da feira. -----------------------------------------------------------------------------    
E não havendo mais intervenções, o Senhor Presidente da Mesa deu início ao 
Período da Ordem do Dia. ----------------------------------------------------------------------  
1– ACTA Nº 21 – SESSÃO DE 26 DE ABRIL DE 2013: -------- 
- Interveio o Senhor Presidente da Mesa para questionar se alguém queria 
apresentar alguma sugestão de correcção à Acta n.º 21 – Sessão de 26 de 
Abril 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 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 Amorim da Silva: …………….……………………………………A Favor 
. Guilherme José Campos Duarte: ......................................................... A Favor 
. Maria de Lurdes de Jesus Cardoso Bastos: ........................................ A Favor 
. António José da Silva Breda: ............................................................... A Favor 
. Alvaro Martins Madeira:…………………………………………………...A Favor 
. Bruno Manuel Pereira Coimbra: ........................................................... A Favor 
. Manuel Paredes Ferreira: ..................................................................... A Favor 
. Joana Margarida de Figueiredo Luís:................................................... A Favor 

. Rui Manuel Castro Frias: ………………………………………………….Abstenção  
. Fernando Manuel Silva Melo: ............................................................... A Favor 
. Pedro Nuno Figueiredo Duarte: ........................................................... A Favor 
. Alípio de Jesus Gonçalves: .................................................................. A Favor 
. Iris Maria Fernandes de Gouveia p. Marques: ..................................... A Favor 
. António Nogueira das Neves: ……………………………………….……A Favor 
. Luís Miguel Pereira Brandão: ............................................................... A Favor 
. Benjamim Nogueira de Almeida: .......................................................... A Favor 
. Delfim Manuel Neves Martins: ............................................................. A Favor 
. Manuel Lindo Cardoso: ........................................................................ A Favor 
. Jorge Campos Carvalho: ...................................................................... A Favor 
. José Barroso da Cunha Felgueiras: ..................................................... A Favor 
. Vítor Manuel Alves de Matos: .............................................................. A Favor 
. José Manuel Rodrigues Martins: .......................................................... A Favor 

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. ------------------------------ 
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- O Senhor Presidente da Mesa perguntou aos senhores membros da 
Assembleia Municipal, se queriam colocar alguma questão sobre a informação 
apresentada. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Pedro Duarte, referindo que antes de colocar duas 
questões concretas ao Executivo, gostaria de informar um assunto que diz 
respeito ao porto da Figueira da Foz. Teve conhecimento através duma notícia 
publicada por órgãos da comunicação social, que um conjunto de portos 
marítimos da europa iria receber investimentos no âmbito do programa europeu 
de estruturação de apoio às linhas marítimas e verificou que do conjunto dos 
319 portos europeus, 14 eram portugueses, mas lamentavelmente o porto da 
Figueira da Foz não integrava a referida lista, pelo que gostaria de chamar a 
atenção de todos para esse facto. ------------------------------------------------------------ 
O Senhor Pedro Duarte voltou a intervir para apresentar as seguintes 
intervenções escritas, que a seguir se transcrevem: ------------------------------------ 
“Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Mealhada. ----------------------- 
Pedro Nuno Figueiredo Duarte, na qualidade de deputado da Assembleia 
Municipal de Mealhada, requer à Câmara Municipal de Mealhada a prestação 
de informação relativa ao processo de venda de lotes de terreno na Zona 
Industrial da Pedrulha – 2ª Fase (cujo prazo de apresentação de propostas 
terminou no passado dia 3 de Junho), designadamente quanto ao número de 
lotes que o Executivo perspectiva alienar com o referido procedimento 
concursal e qual a respectiva receita. -------------------------------------------------------- 
O Deputado Municipal, Pedro Duarte”. ------------------------------------------------------ 
“Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Mealhada. ----------------------- 
Pedro Nuno Figueiredo Duarte, na qualidade de deputado da Assembleia 
Municipal de Mealhada, pretende apresentar ao actual Executivo da Câmara 
Municipal de Mealhada uma questão relativa ao Imposto Municipal sobre 
Imóveis. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Imposto Municipal sobre Imóveis constitui uma das mais importantes fontes 
de financiamento da Câmara Municipal, e que segundo os elementos 
apresentados no documento relativo à Posição Atual do Orçamento da Receita 
do ano de 2013, a cobrança liquida deste imposto até à data de  
12-06-2013 atingiu cerca de 802 mil euros (802.457,26 €). ---------------------------- 
Sendo certo que este valor resulta da cobrança da primeira prestação do 
imposto do ano de 2012 (vencida em Abril último) e quando ainda estão por 
cobrar as 2ª e 3ª prestações (a vencer nos meses de Julho e Novembro) e 
tendo por base o impacto financeiro da Avaliação Geral dos Prédios Urbanos 
no nosso concelho, bem como o aumento da taxa de imposto de 0,2% para 
0,3%, é expectável que a receita deste imposto venha a ter uma subida muito 
pronunciada até ao final do presente ano. -------------------------------------------------- 
Convém ainda ter presente que nos termos do artigo 119.º do Código do IMI, a 
Autoridade Tributária e Aduaneira disponibiliza anualmente às Câmaras 
Municipais (até final de Março) a informação relativa às notas de cobrança dos 
prédios da respectiva área geográfica, contendo informação como o valor 
patrimonial tributário e sobretudo o imposto devido por cada prédio. --------------- 
É natural que a liquidação do ano de 2012 ainda possa sofrer alterações, 
devido ao término da Avaliação Geral dos Prédios Urbanos no concelho para 
além de Dezembro de 2012, todavia a existirem alterações, é expectável que 
daí possa resultar uma nova subida no total do imposto liquidado. ------------------ 
Nestes termos, solicito que o actual Executivo Municipal, apresente a esta 
Assembleia Municipal, a previsão da cobrança do IMI de 2013, constante da 
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informação que lhe é facultada nos termos do citado artigo 119.º do Código do 
IMI. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Deputado Municipal, Pedro Duarte”. ------------------------------------------------------ 
- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal para informar que o 
resultado da Hasta Pública, que terminou no passado dia 3, foi a alienação de 
mais três lotes da 2ª Fase da Zona Industrial da Pedrulha e que relativamente à 
receita do IMI solicitará esses dados à Divisão Financeira da Câmara 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor António Neves para apresentar a intervenção escrita, que a 
seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------
“Sr. Presidente da Câmara Municipal ---------------------------------------------------------- 
Dirigimo-nos a V.Exa para referir o seguinte: ----------------------------------------------- 
- Pelo menos neste mandato autárquico, temos verificado que aquando da 
elaboração das actas de reunião e minutas de deliberações do executivo 
camarário, a colocação e disposição dos nomes das senhoras vereadoras é 
sempre feita nos últimos lugares, dando a ideia aos menos atentos que elas 
terão um papel secundário o que não corresponde minimamente à verdade. 
Ora, por uma questão de cortesia e consideração, homenageando e fazendo jus 
ao relevante papel das mulheres na sociedade em geral e nas autarquias em 
particular, a menos que exista alguma regra que o não permita, o que seria 
absurdo, sugeríamos a V.Exa que em actas e deliberações futuras, os seus 
nomes possam figurar em primeiro lugar nesses documentos e outros. ------------ 
Num tempo em que se luta e se caminha para a igualdade de género, achamos 
que estas questões embora parecendo pequenas têm grande significado e por 
isso podem e devem ser corrigidas. --------------------------------------------------------- 
Os eleitos da CDU”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal para responder à intervenção, 
tendo informado que os nomes dos membros do Executivo Municipal são colocados 
pelo lugar de eleição, daí a razão pela qual são colocadas em último lugar as senhoras 
vereadoras. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3- LISTAGEM DOS 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. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
4- REVISÃO ORÇAMENTAL Nº 2: ---------------------------------------------- 
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 informar que nada tinha a 
acrescentar sobre o assunto. ------------------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Jorge Carvalho para felicitar o Senhor Presidente e 
restantes membros do Executivo, pois na revisão orçamental verificou-se que a 
Câmara Municipal vai cumprir com o que foi reinvidicado pelo povo do Luso, 
que eram as obras em Várzeas. Foi com agrado que viu as noticias no Boletim 
Municipal e comunicação social, que noticiavam o avanço das obras, pelo que 
deu os parabéns e agradeceu a decisão da Câmara Municipal. ---------------------- 
Interveio o Senhor Pedro Duarte para perguntar ao Senhor Presidente, qual a 
razão da retirada de um milhão de euros referentes à obra do novo edifício da 
Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------- 
- O Senhor Presidente da Câmara Municipal respondeu que tal obra engloba no 
conjunto do seu projecto outras obras, como a recuperação urbanística da 
envolvente que está em curso. ---------------------------------------------------------------- 
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- Interveio o Senhor Presidente da Mesa para perguntar se mais 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. -- 
5- PROCEDIMENTOS CONCURSAIS EM CURSO – 
RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE RECRUTAMENTO 
EXCEPCIONAL PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTOS 
CONCURSAIS – INFORMAÇÃO N.º 11/SJ/2013: ------------------- 
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 informar que os procedimentos 
concursais têm um prazo de seis meses para se desenvolverem, mas tal prazo 
não é suficiente pois só a um deles concorreram mais de cento e cinquenta 
candidatos, pelo que se pede a renovação. ------------------------------------------------ 
- Interveio o Senhor Jorge Carvalho para referir que compreendeu as palavras 
do Senhor Presidente da Câmara, e sendo uma pessoa que paga bem e a 
horas é natural que apareça um número tão elevado de concorrentes, por isso 
apoia e concorda com o pedido de renovação da autorização. ----------------------- 
- Interveio o Senhor Presidente da Mesa para perguntar se mais 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. – 
AUSÊNCIA DE DEPUTADO MUNICIPAL – O Senhor Deputado Municipal, 
Manuel Amorim da Silva ausentou-se da sessão, pelas 21 horas e 40 minutos. 
6- PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DO MUNICÍPIO 
DE MEALHADA: ---------------------------------------------------------------------------- 
- 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. -- 
7- ADAPTAÇÃO DE REGULAMENTOS MUNICIPAIS AO 
REGIME JURÍDICO DO “LICENCIAMENTO ZERO” – 
PROPOSTA N.º 9/2013: -------------------------------------------------------------- 
- 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 dizendo que tudo está escrito e que 
se trata de juntar num único regulamento o que tem estado em vigor para 
inclusão na plataforma do chamado balcão único do Licenciamento Zero. -------- 
- Interveio o Senhor Pedro Duarte para perguntar ao Senhor Presidente da 
Câmara Municipal, se da parte dos mais interessados, os mais visados pela 
aplicação destas taxas, os sectores comerciais, empresariais, e que estão mais 
sujeitos ao pagamento das taxas, especialmente a da publicidade, se alguma 
empresa ou particular foram apresentadas algumas sugestões sobre o assunto 
em questão. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
- O Senhor Presidente respondeu que não. ------------------------------------------------ 
- O Senhor Pedro Duarte voltou a intervir, para perguntar ao Senhor Presidente 
da Câmara, se à publicidade, por exemplo cartazes, outdoors, painéis, que 
muitas vezes vai para o lixo, é cobrada uma taxa, a exemplo de outros 
municípios que o fazem por questões ambientais. --------------------------------------- 
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- O Senhor Presidente informou que não, mas que têm sido instaurados 
processos de contra-ordenações. ------------------------------------------------------------- 
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. -- 
8- DESAFECTAÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO DO 
DOMINIO PÚBLICO COM 80 M2 – JORGE MANUEL 
SIMÕES ALVES: ---------------------------------------------------------------------------- 
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 esclarecer, conforme consta 
da informação que se trata da legalização de uma situação que ocorreu de boa 
fé em que há cerca de dez ou doze anos o munícipe a pedido da Câmara 
Municipal permutou oitenta metros quadrados de terreno para alargamento da 
estrada Mealhada-Vacariça-Lameira de São Pedro com oitenta metros que 
deixaram de servir para a estrada. Mas estes pertencem ao domínio público 
pelo que se pede a desafectação para passarem ao domínio privado da 
Câmara Municipal e assim ser realizada legalmente. ----------------------------------- 
- Tomou a palavra o Senhor António Neves referindo que a intervenção do 
Senhor Presidente da Câmara Municipal já respondeu à questão que seria 
colocada pelos eleitos da CDU, no entanto e uma vez que já estava inscrito iria 
ler a intervenção que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------
“Senhor Presidente da Câmara Municipal ------------------------------------------------------ 
Dirigimo-nos a V.Exa para lhe colocarmos a seguinte questão: ------------------------- 
- O ponto n2 8 da Ordem de Trabalhos desta Assembleia, apesar dos vários 
documentos em anexo que o suportam, desde desenhos, minutas, informações, 
correspondência e outros, suscitam-nos alguma dificuldade de análise e 
compreensão desta questão, tendo até em conta o tempo decorrido desde o 
seu início até à presente data. ----------------------------------------------------------------- 
Neste sentido, e dado que se está perante a desanexação, ou não, de uma 
parcela de terreno do domínio público municipal para o domínio privado, 
pedimos a V.Exa que nos faça uma breve síntese do que está aqui em causa, não 
só para o pleno esclarecimento desta matéria mas também para a formação 
responsável do nosso sentido de voto. ------------------------------------------------------ 
Os eleitos da CDU” -------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 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 maioria, com vinte e três 
votos a favor e uma abstenção conforme a listagem das votações que a seguir 
se indica: ------------------------------------------------------------------------------------ 

. Artur Manuel Cerveira dos Santos Dinis: ............................................. A Favor 

. Manuel Jacinto Gaspar Silva: ............................................................... A Favor 

. António Ferreira Ribeiro: ...................................................................... A Favor 

. Guilherme José Campos Duarte: ......................................................... A Favor 

. Maria de Lurdes de Jesus Cardoso Bastos: ........................................ A Favor 

. António José da Silva Breda: ............................................................... A Favor 
. Alvaro Martins Madeira:…………………………………………………...A Favor 
. Bruno Manuel Pereira Coimbra: ........................................................... A Favor 
. Manuel Paredes Ferreira: ..................................................................... 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: ............................................................ Abstenção 
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. Alípio de Jesus Gonçalves: .................................................................. A Favor 

. Iris Maria Fernandes de Gouveia p. Marques: ..................................... A Favor 

. António Nogueira das Neves: ……………………………………….……A Favor 

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

. Benjamim Nogueira de Almeida: .......................................................... A Favor 

. Delfim Manuel Neves Martins: ............................................................. A Favor 

. Manuel Lindo Cardoso: ........................................................................ A Favor 

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

. José Barroso da Cunha Felgueiras: ..................................................... A Favor 

. Vítor Manuel Alves de Matos: .............................................................. A Favor 

. José Manuel Rodrigues Martins: .......................................................... A Favor 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos. – 
- O Senhor Pedro Duarte, pediu a palavra, referindo que e para terminar a sua 
intervenção nesta sessão, gostava de lembrar a ausência do Assistente 
Técnico Rodrigo Cruz, que ao longo destes anos esteve ao serviço desta 
assembleia e espera, a nível pessoal que regresse a esta casa, pois para além 
de ser um amigo, desempenhou muito bem as suas funções, pelo que deseja 
as maiores felicidades. --------------------------------------------------------------------------- 
- O Senhor Jorge Carvalho, pediu a palavra, referindo que, aproveitando as 
palavras do Dr. Pedro Duarte, quer relembrar o Rodrigo Cruz, com emoção, 
como pessoa e um bom amigo. Pelas informações que tem ele está bem, pois 
muitas vezes está em contacto, via skype, pelo que lhe deseja as maiores 
felicidades. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
E, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, pelas 22 horas e 15 
minutos, da qual se lavrou a presente acta, que vai ser assinada por mim, 
___________________________ Maria de Laçalete Mendes Ferreira e 
Godinho, Técnica Superior, nomeada 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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