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--------------------------------------ACTA Nº. 23--------------------------------------- 
SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
REALIZADA EM 6 DE SETEMBRO DE 2013: Aos seis dias do 
mês de Setembro 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 Senhor 
Presidente da Mesa, José Miguel da Rosa Felgueiras e pelo 2º Secretário, a 
Senhora Maria de Lurdes de Jesus Cardoso Bastos, com a seguinte Ordem de 
Trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Votação da Acta n.º 22 - Sessão de 28 de Junho 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) Parecer semestral do Auditor Externo; --------------------------------------------------- 
4) Listagem dos Compromissos Plurianuais; ---------------------------------------------- 
5) Imposto Municipal sobre Imóveis para 2014; ------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Mesa procedeu à chamada dos membros da 
Assembleia Municipal, verificando-se que faltaram a Senhora Iris Maria 
Fernandes de Gouveia P. Marques, e os Senhores Manuel Amorim da Silva, 
Artur Manuel Cerveira dos Santos Dinis, Luís Filipe Tovim Ferreira, Rui Manuel 
Leal Marqueiro, Rui Manuel Castro Frias, Fernando Manuel Silva Melo e a 
Senhora Sandra Isabel Ferreira Carvalho, Benjamim Nogueira de Almeida, 
Presidente da Junta de Freguesia de Antes e José Barroso da Cunha 
Felgueiras, Presidente da Junta de Freguesia de Mealhada. Solicitaram ainda 
substituição os Senhores Bruno Manuel Pereira Coimbra, o Presidente da 
Junta de Freguesia de Luso, Homero Cristina Serra, e o Presidente da Junta de 
Freguesia de Vacariça, José Alves Rosa, os quais foram substituídos 
respectivamente pelos Senhores Emidio dos Santos, Jorge Campos Carvalho, 
Secretário da Junta de Freguesia do Luso, e pela Senhora Maria do Rosário 
dos Santos Alves, Secretária da Junta de Freguesia de Vacariça, no 
seguimento dos pedidos de substituição previamente apresentados. O Senhor 
Presidente da Junta de Casal Comba, Manuel Lindo Cardoso, não esteve 
presente na sessão, por motivo justificado. ------------------------------------------------ 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. --------------------------- 
O Senhor Presidente da Mesa deu por iniciada a sessão e perguntou se 
alguém queria usar da palavra neste período e não havendo quaisquer 
intervenções deu início ao ponto seguinte. ------------------------------------------------- 
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 Jorge Carvalho, António Neves, 
Carlos Pinheiro, Emidio dos Santos, Joana Luis, Carlos Rodrigues, Manuel 
Jacinto. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Tomou a palavra o Senhor Jorge Carvalho, referindo que chegou ao seu 
conhecimento que a alguns colegas do partido do qual faz parte nesta 
Assembleia, foi-lhes dito para não virem a esta Assembleia, para a boicotarem. 
Acha que é um dos actos mais anti democráticos, que se podem praticar na 
democracia, no nosso País e em qualquer lado. Não é justificável, não há 
lideres que digam para ir ou não à Assembleia e pessoalmente entendeu que 
tinha obrigação de estar presente. Lamenta o que se passou por parte do seu 
partido. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Interveio o Senhor António Neves, para propor um voto de pesar e um voto de 
louvor, que a seguir se transcrevem: --------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------VOTO DE PESAR--------------------------------------- 
A CDU propõe a esta Assembleia Municipal, um voto de pesar pelos bombeiros 
falecidos recentemente no combate aos graves incêndios que têm deflagrado 
em Portugal. Propõe, também, que se guarde um minuto de silêncio em sua 
memória. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Os eleitos da CDU -------------------------------------------------------------------------------- 
António Breda, António Neves. ---------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------VOTO DE LOUVOR-------------------------------------- 
A CDU propõe a esta Assembleia Municipal, a atribuição de um voto de louvor 
aos Corpos de Bombeiros do Concelho de Mealhada, pelo seu empenhamento 
e esforço adicional, na luta contra os incêndios recentes, não só no Concelho 
mas também um pouco por todo o país onde a sua acção foi bem patente. ------ 
Na passagem do 86.º aniversário dos B. V. de Mealhada (26 de julho) e 87.º 
dos B. V. de Pampilhosa, (29 de agosto), esta Assembleia Municipal, endereça 
a estas duas associações, felicitações e votos de sucesso no desempenho das 
nobres missões que lhe estão confiadas. ---------------------------------------------------  
Os eleitos da CDU -------------------------------------------------------------------------------- 
António Breda, António Neves. ---------------------------------------------------------------- 
Interveio novamente o Senhor António Neves para ler a seguinte intervenção 
escrita: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
INTERVENÇÃO POLITICA --------------------------------------------------------------------- 
Na nossa força partidária existe o hábito de prestação de contas. É exatamente 
esse o sentido desta nossa intervenção em jeito de balanço da participação e 
trabalho da CDU nesta Assembleia Municipal da Mealhada (AMM). ----------------  
Desde logo destacamos as intervenções políticas que fomos fazendo ao longo 
da legislatura que agora termina, visto que, para nós, o concelho não é uma 
ilha isolada da política nacional. É sim um barco que não voga suavemente ao 
sabor de ventos mais ou menos amenos e favoráveis, mas que sofre os 
vendavais de destruição impostos pelos governos ora do PS, ora do PSD/CDS. 
Daí a nossa convicção apoiada na legislação em vigor: a política autárquica 
não é independente da política nacional, já que as grandes questões políticas 
do concelho são, em grande medida, dependentes das grandes decisões 
políticas que emanam do poder central, do governo. ------------------------------------ 
Assim sendo, destacamos a defesa da escola pública de qualidade, a luta 
contra os mega-agrupamentos que, como sempre afirmámos foram criados 
apenas com intuitos economicistas, diminuem a qualidade de resposta da 
escola pública; os resultados dos exames nacionais deste ano vieram dar-nos 
razão e a Mealhada infelizmente mas logicamente não foi excepção. -------------- 
Lembramos todo o trabalho desenvolvido pela CDU na defesa da reabertura do 
ramal ferroviário Pampilhosa-Figueira da Foz, integrando o grupo de trabalho 
criado no âmbito desta Assembleia, que culminou na realização de um debate 
público, na Pampilhosa. Uma palavra de desagrado em relação ao PS, por este 
partido com a maior representação na AM, não ter designado nenhum eleito do 
seu grupo para fazer parte do grupo de trabalho quando um dos seus 
elementos o abandonou. ------------------------------------------------------------------------ 
Finalmente o combate, que não consideramos terminado, em defesa da 
manutenção das freguesias do concelho. Desde logo o debate sobre este 
assunto promovido pela CDU na Junta de Freguesia de Antes e que constituiu 
uma oportunidade de reflexão aprofundada sobre o poder autárquico 
democrático e cuja importância lamentamos não tenha merecido 



Folha n.º ____ 

______________ 
 

reconhecimento por parte de grande parte dos elementos desta AM. As várias 
moções aprovadas tiveram nos seus trabalhos preparatórios os eleitos da CDU. 
A este respeito mais uma vez realçamos a atitude negativa do eleito Bruno 
Coimbra que conseguiu essa façanha de, em mais de um ano, não ter tido a 
frontalidade de explicar aos munícipes da Mealhada, incluindo os que o 
elegeram, por que acha bem a fusão de freguesias que ajudou a aprovar na 
Assembleia da República. Chegar ao fim do mandato de eleito autárquico sem 
conseguir explicar a contradição entre o que fez na Assembleia da República e 
o que o seu partido foi dizendo nesta Assembleia é um reprovável exemplo de 
desonestidade política. --------------------------------------------------------------------------- 
São estes os assuntos, entre muitos outros, que a CDU destaca neste balanço.  
Foi um contributo sério, responsável e construtivo como não podia deixar de 
ser, dado o nosso entendimento do papel fundamental da AM na vida do 
concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não podemos deixar de exprimir aqui uma palavra de desagrado, também, 
relativamente à postura do Senhor Presidente da Assembleia Municipal que, no 
nosso entender, nem sempre criou as condições necessárias ao bom 
andamento dos trabalhos, quer no decurso das assembleias, quer na 
convocação das mesmas. ----------------------------------------------------------------------- 
Por último, referir que a colaboração e consideração dispensadas pelos 
restantes elementos desta AM ao trabalho da CDU faz-nos acreditar cada vez 
mais na razão que nos assiste quando defendemos este órgão como fulcral 
para a vida democrática do concelho e dá-nos força para a luta eleitoral que se 
avizinha. Lamentamos não ter encontrado esta posição de efectiva valorização 
da Assembleia Municipal na postura de uma grande parte dos eleitos dos dois 
maiores grupos municipais aqui representados. Esperamos que as eleições de 
dia 29 também permitam que se altere esse quadro de burocratização e 
premeditada despolitização deste órgão autárquico. Isso será bom para o 
município. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Os eleitos da CDU -------------------------------------------------------------------------------- 
António Breda, António Neves. ---------------------------------------------------------------- 
Interveio o Senhor Presidente da Mesa, para colocar à votação o Voto de 
Pesar, proposto pelo grupo de deputados municipais eleitos pela CDU, tendo 
sido aprovado por unanimidade. Após a votação, foi prestada a homenagem 
com um minuto de silêncio. --------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente o Senhor Presidente da Mesa colocou à votação o Voto de 
Louvor, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. ------------------------------ 
Interveio o Senhor Carlos Pinheiro, para proceder à leitura duma intervenção 
escrita que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------- 
INTERVENCAO NA SESSAO ASSEMIBLEIA MUNICIPAL 06 DE 
SETEMBRO DE 2013 --------------------------------------------------------------------------------------  
Exmo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Exm.º Senhor Presidente da 
Camara Municipal, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores 
Deputados desta Assembleia. ----------------------------------------------------------------- 
Este mandato, esta a chegar ao fim, por decisão do meu Partido não serei 
recandidato, decisão que respeitarei, ate porque isso demonstra que o PSD 
terá pessoas de mais qualidade, experiencia, valor e conhecimentos 
adequados ao desempenho do cargo. Ficarei atento à comprovação dessas 
qualidades e não deixarei com certeza de as realçar se for o caso. O próximo 
mandato autárquico será com certeza dos mais exigentes da nossa 
Democracia, necessitando, como tal, de pessoas com um leque de qualidades 
experiencia e conhecimentos que, o meu partido (PSD) entende que não 
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possuo, daí ter-se decidido pela composição das listas que agora nos 
apresenta a sufrágio. Aos novos autarcas só me resta desejar as maiores 
venturas, felicidades, competência e dedicação no desempenho do mandato. 
A todos, com quem com o maior prazer e gosto, convivi nesta Assembleia, 
quero agradecer, pelo muito que partilhamos, eu, por mim, aprendi e cresci 
como autarca e pessoa. ------------------------------------------------------------------------- 
No desempenho do meu cargo de Deputado Municipal, como em todos os 
lugares que desempenhei e possa vir a desempenhar os interesses do meu 
Concelho estarão sempre acima de todos e quaisquer outros, incluindo 
obviamente, os pessoais, de grupos e partidários. 0 meu partido e o meu 
Concelho da Mealhada, ate porque nunca procurei nem aceitaria lugares de faz 
de conta, esvaziados de conteúdo, ou ate servir de Aguadeiro só para poder 
satisfazer vaidades pessoais ou interesses de grupos. --------------------------------- 
Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Camara 
Municipal, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados 
Municipais hoje, nesta Assembleia, como verdadeiros Democratas, com 
frontalidade, educação e respeito como sempre soubemos fazer, deveriamos, 
estar a analisar a basilar regra de toda a gestão que e a relação o custo 
beneficio de todas as obras realizadas, Afinal estamos a falar dos impostos 
pagos pelos atuais contribuintes e mais grave, pelas gerações futuras, que de 
uma maneira muitíssimo preocupante se esta a afastar da participação politica 
activa. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Preocupa-me, ter razão antes do tempo, ver que o caminho seguido está longe 
de ser o mais correto e, só por teimosia ou arrogância se continua a trilha-lo. 
De tudo, o que, de certeza menos necessitamos e mais a todos prejudica, e de 
Divisionismo, intriga, sectarismo ou tratamento diferente naquilo que e igual. ---- 
Senhores: Presidentes da Assembleia Municipal, Camara Municipal, 
Vereadores e Deputados Municipais, mais uma vez os meus mais sinceros e 
penhorados agradecimentos pelo modo como me ajudaram a desempenhar o 
mandato e desculparam as minhas falhas. ------------------------------------------------- 
a) Carlos Alberto Alves Pinheiro --------------------------------------------------------------- 
O Senhor Carlos Pinheiro voltou a intervir, referindo que, gostaria de colocar as 
seguintes questões ao Senhor Presidente da Câmara Municipal: - “primeira, 
para saber se o traçado que vai ter à antiga e futura Avenida Dr. Manuel 
Louzada, coincide com aquilo que já está feito junto à casa do Dr. Américo 
Couto; - segunda questão, todas as publicações que vêm saindo e que saíram 
ao longo dos tempos, na Mealhada, quer sejam privadas, quer sejam do próprio 
Município, têm referido a nossa riquíssima gastronomia, é referida a qualidade 
do nosso espumante, da nossa água, dos nossos vinhos e do nosso leitão, 
como é óbvio. A referência ao espumante advém dos nossos solos argilo-
calcários, que são extremamente importantes para a produção dos vinhos 
brancos e sua qualidade. Sendo o nosso Concelho marcadamente argilo-
calcário, gostaria de saber qual a razão de se colocar tanto granito no 
Concelho, vidé lancis na Av. Dr. Manuel Louzada, para não falar no Luso, 
porque a questão já é de longa data. – a terceira questão, diz respeito a uma 
questão já anteriormente colocada. Todos ficam mais tristes e mais pobres por 
verem quatro edifícios, num espaço linear de mil e setecentos metros, fechados 
e tanto dinheiro custaram ao Município, e todos sabem a que se refere, desde a 
rotunda do Baco até à E.B. 2, 3 da Mealhada, são mil e setecentos metros”. ---- 
O Senhor Presidente da Mesa perguntou ao Senhor Presidente da Câmara 
Municipal se queria responder às questões anteriormente colocadas, tendo o 
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Senhor Presidente da Câmara, referido que responderia no final de todas as 
intervenções. --------------------------------------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Emídio dos Santos, referindo que serão as últimas 
palavras que dirá na Assembleia Municipal. Referiu que, na primeira 
assembleia em que esteve presente, houve um jornalista que disse que o 
antigo Presidente da Câmara esteve toda a noite calado. Se esteve calado, foi 
porque se sentiu envergonhado com o que ouviu, pois algumas vezes a 
Assembleia Municipal lhe pareceu a Assembleia da República, uma vez que se 
falavam de assuntos a nível nacional esquecendo o que se passava no 
Concelho da Mealhada. Hoje faz a sua intervenção, para dar os parabéns ao 
Senhor Presidente da Câmara, pela paciência e coragem para estar tantos 
anos, na Câmara Municipal e agora, que se vai embora, deseja-lhe muita 
saúde, e que Deus lhe pague pelo bem que fez à Mealhada. ------------------------- 
- Interveio a Senhora Joana Luís, referindo que, salvo circunstâncias 
imponderáveis, esta será a sua última presença em acto associado a esta 
Assembleia Municipal, em virtude do mandato que lhe foi atribuído, pelo que 
agradeceu a todos com quem contactou e manifestar publicamente que, apesar 
da inexperiência de intervenção politico-social, está certa de ter contribuído, 
ainda que em pequena parte, para o desenvolvimento do órgão autárquico e 
indirectamente para o desenvolvimento económico-social do Concelho. Por 
último, expressou os votos de maiores sucessos a todos os futuros eleitos 
locais, porque está certa que esse sucesso irá repercutir-se necessariamente 
no Concelho e nos respectivos munícipes. ------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Carlos Rodrigues, referindo que: “Esta é a última 
assembleia deste mandato, e nos próximos quatro anos não estará por aqui. 
Da experiência que teve, pois já assistiu a muitas coisa na política e o que viu 
neste quatro anos foi uma assembleia municipal madura em termos políticos. 
Falou muitas vezes do Concelho, mas as suas intervenções foram feitas como 
cidadão deste país, e nunca teve intenção de dar lições de moral. Agradeceu 
ao Executivo Municipal, ao Senhor Presidente, Carlos Cabral e referiu que o 
Senhor Cabral vai deixar saudades. Fez esta referência, porque em 1996 
trocou a sua terra natal na região de Paris pelo Salgueiral, e gostaria que os 
portugueses percebessem que vivem num país extraordinário. Quando deixou 
a sua terra natal veio para um país e para um Concelho que desconhecia, vi o 
Concelho crescer e acredita que todos os residentes têm orgulho em residir no 
Concelho de Mealhada”. ------------------------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Manuel Jacinto, referindo que: “Na sessão de hoje, da 
Assembleia Municipal são poucos os membros presentes, poderiam estar mais. 
Referiu que já o tinha dito em privado, mas mais uma vez o dirá e agora em 
público “não há programa de rádio que substitua um acto público, e esta 
Assembleia Municipal é o órgão mais importante do Concelho da Mealhada“. É 
reprovável o que alguns elementos desta assembleia fizeram, trocar um 
programa de rádio por uma sessão da Assembleia Municipal é altamente 
reprovável, é lamentável que tivessem feito isso na última assembleia, na 
despedida de um homem que esteve trinta e quatro anos no Executivo, viveu 
grande parte da sua vida, grande parte do seu tempo, abdicou de muitas férias, 
de tempos livres, da sua família, deixando de passar serões em casa para os 
passar na Câmara, é lamentável que na última assembleia, onde estamos a 
fazer a despedida, é lamentável que tenham praticado este acto. Vão concorrer 
a próximas eleições e faz-lhe lembrar alguém que disse que “um verdadeiro 
politico não é aquele que pensa nas gerações seguintes, o verdadeiro politico é 
aquele que pensa nas gerações futuras”, hoje os elementos que faltaram nesta 
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assembleia provaram que pensam só nas próximas eleições e estão-se 
“marinbando” realmente para as gerações futuras. Mais uma vez referiu que foi 
um acto reprovável e que fique registado em acta. Acrescentou que, para 
aqueles que vão partir, obrigado pela colaboração, os que são, os que vivem 
na Mealhada e os que adoptaram o estatuto de mealhadenses, da Mealhada, 
só têm que agradecer. Agradeceu também à Mesa da Assembleia Municipal, 
ao Senhor Presidente, Dr. Miguel Felgueiras que também vai partir, aos 
Vereadores que também vão partir, obrigado por terem participado neste 
Executivo, obrigado por terem contribuído para que o nome da Mealhada se 
elevasse. Para o Professor Cabral, que também vai partir, trinta e quatro anos, 
não são trinta e quatro dias, não são trinta e quatro meses, sabe que vai sentir 
a falta do ambiente autárquico, vai sentir a falta da sua segunda casa, para não 
dizer a primeira. Foi um autarca com “h” grande e este Concelho só lhe deve 
agradecer muito por isso, pessoalmente está-lhe muito agradecido, correndo o 
risco de dizer alguma coisa, parecendo que é “para engraxar os sapatos”, pois 
ele sabe bem que nunca lhe engraxou os sapatos, mas tem uma grande estima 
pelo Professor Cabral. Referiu ainda, que se continuar na Assembleia 
Municipal, irá propor que seja atribuída ao Professor Cabral a Medalha de 
Mérito de Ouro desta Autarquia, porque ele merece. Acrescentou, solicitando 
ao Senhor Presidente da Mesa, Dr. Miguel Felgueiras, que hoje esquecesse o 
protocolo, e que os membros da assembleia presentes pudessem aplaudir o 
Executivo que está a terminar as suas funções nesta Assembleia Municipal, 
Presidente Cabral e restantes Vereadores”. ----------------------------------------------- 
O pedido do Dr. Manuel Jacinto foi aceite, tendo os membros da Assembleia 
Municipal aplaudido de pé os membros do Executivo Municipal. -------------------- 
- Interveio o Presidente da Junta de Freguesia de Barcouço, Senhor Delfim 
Martins, referindo que também está em final de mandato, pois os quatro anos 
como Vereador e oito como Presidente da Junta, pesam na disponibilidade de 
encarar o cargo, e como é do conhecimento de todos, a situação do país está 
difícil, e tendo uma empresa e à qual tem se dedicar a tempo inteiro, senão não 
“chega a bom porto” e para ter se dedicar a tempo inteiro à empresa pode faltar 
para a Junta e como não queria que isso acontecesse, optou por se retirar 
condignamente, apoiando o seu camarada que o vai suceder, e deixar a Junta 
de Freguesia com trabalho feito, com missão cumprida, e deixar a Junta e a 
Freguesia de Barcouço, felizmente com boa saúde financeira. Para que isso 
fosse possível tem que agradecer a alguém, primeiro agradecer aos senhores 
Deputados Municipais pelas votações que fizeram e que contribuíram para que 
a Freguesia de Barcouço pudesse prosperar, agradecer à Mesa, agradecer aos 
senhores Vereadores da Câmara Municipal pelo apoio que lhe deram e 
agradecer em especial a uma pessoa que já acompanha há muito tempo, já há 
doze anos, que é o Professor Carlos Cabral, uma pessoa que sempre o apoiou, 
que o ajudou a fazer um bom trabalho na Freguesia de Barcouço. Mais uma 
vez e publicamente, um bem-haja a todos e ao Senhor Presidente Carlos 
Cabral. Terminou, fazendo votos para que a próxima assembleia funcione tão 
bem como esta funcionou. Acrescentou que foi vergonhoso o que hoje se 
passou nesta assembleia e foi vergonhosa a atitude do seu partido e apesar de 
viver com todos só os apoiará quem quiser. Mais uma vez agradeceu a todos 
os membros da assembleia, à Câmara Municipal e ao Senhor Presidente da 
Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Interveio a Senhora Vereadora Filomena Pinheiro, referindo que, uma vez que 
se está num processo de despedida, gostaria de deixar algumas palavras. “No 
final deste ciclo político quero aproveitar para agradecer a todos que durante 
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catorze anos de Executivo Municipal me ajudaram a desempenhar da melhor 
forma o meu trabalho e a minha missão. É com certeza incontestável que 
durante estes anos estive no sistema político só para servir as pessoas. O meu 
trabalho, a minha dedicação e os resultados obtidos atestam a minha 
competência e a capacidade de trabalho. Tenho consciência de que durante 
estes três mandatos e meio, lutámos contra as negociatas e a lei da cunha. 
Governámos sempre para todos, com padrões de igualdade e de equidade que 
dificilmente serão ultrapassados, dedicámo-nos, envolvendo-nos e envolvendo 
as gentes, as verdadeiras e as autênticas, aquelas que estão com a razão e 
com o coração. Guiados pelos princípios da coerência, da responsabilidade e 
do rigor, realizámos objectivos promotores do bem-estar social e qualidade de 
vida e alicerção duma estratégia de desenvolvimento sustentado e sustentável, 
fundamentais ao posicionamento do Concelho no próximo Quadro. O Concelho 
da Mealhada conquistou uma posição de relevo ao nível de excelência, com os 
indicadores de desenvolvimento económico e social e isso é incontestável. 
Todos os dias estamos a receber provas disso, acabámos de receber a notícia 
de que temos novamente a Bandeira Verde para o Município. Isto é um 
indicador muito importante, embora muita gente o queira menosprezar, mas, 
hoje ser um Concelho respeitado e respeitador do ambiente é fundamental, 
porque respeitar o ambiente é respeitar as pessoas, quaisquer que elas sejam. 
Sei a excepcionalidade que muitas vezes nos querem atribuir e por isso 
estamos cientes que fizemos um bom trabalho. O nosso Concelho apresenta 
hoje um território estruturado e qualificado, que conseguiu impor políticas de 
coesão, equidade e qualidade de vida, valorizou e aposto no capital humano 
como fonte de riqueza e prosperidade sem olhar para as pessoas. Governámos 
para as pessoas, numa atitude de responsabilidade constante para com a 
educação, para com a economia, para com o ambiente, para com a cultura, e 
para com o desporto. Hoje o Concelho tem pilares sólidos para reforçar a 
competividade e a sustentabilidade do Concelho, para reforçar a equidade e a 
coesão social das pessoas, para promover a formação e o empreendorismo, 
apostámos na educação e na igualdade de oportunidades, intensificámos as 
politicas do ordenamento e valorização do território, estes são os maiores 
símbolos da modernidade e solidariedade. Orgulhamo-nos de ver nos 
programas eleitorais apresentados e de seguir as seguir as nossas acções, 
deixamos um legado difícil de encontrar, deixámos investimento, coesão social, 
e territorial e uma estratégia definida e alicerces bem definidos, basta seguir o 
rumo para conseguir que o Concelho seja aquilo que nós desejamos. Ao 
próximo Executivo desejo o bom senso e capacidade para colher os frutos que 
semeámos, porque garantimos que sem preocupações podem desenvolver a 
gestão orientada para as pessoas. Aos membros dos Executivos de que fiz 
parte, aos membros da Assembleia Municipal, às Assembleias de Freguesia 
quero agradecer o apoio que me deram ao longo destes anos, aos homens e 
mulheres com quem trabalhei, o meu profundo agradecimento por tudo o que 
me deram, aos Presidentes de Junta, peças fundamentais deste processo, o 
meu profundo agradecimento e o meu pedido de desculpa por aquilo que 
muitas vezes não foi entendido. Aos homens e mulheres que ajudei a vencer, o 
meu agradecimento pelo, enriquecimento profissional que me proporcionaram, 
à população do Concelho que acreditou e nos elegeu, durante estes anos o 
meu muito obrigado e ao homem mais importante destes mandatos, Senhor 
Presidente, eu quero agradecer do fundo do meu coração, toda a possibilidade 
de eu poder experimentar esta fase da vida, de me ter ensinado o que é o 
espirito de missão, o que é estar na politica, o que é olhar para as pessoas e 
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ver o que elas nos dizem, o que elas querem dizer e nos querem fazer, coisas 
para as quais era muito, agora sou menos, ingénua, graças a ele, mas sei que 
cresci muito com ele. O muito obrigado por esta experiência e acredito que os 
próximos podem ser muito responsáveis e muito competentes mas não vão ser 
mais competentes do que nós, porque nós a nível de competência fizemos o 
que pudemos, sempre dedicados e sempre com espirito de missão, foi sempre 
o nosso lema e isto está bem claro. Sabem que nós governámos para todos e 
nunca nos governámos com todos, por isso deixo aqui o meu agradecimento 
profundo a todos e o meu sentimento de dever cumprido. Muito obrigado a 
todos”. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Interveio o Senhor Presidente da Câmara para referir que: “Estamos naquela 
que será para mim a última sessão da Assembleia Municipal com carácter 
oficial. Devo dizer-vos que durante trinta e quatro anos, já aqui foi referido, faltei 
apenas a uma Assembleia Municipal, que ocorreu no dia seguinte a ter sido 
objecto duma intervenção cirúrgica, não podia vir para cá, e foi por essa razão 
que faltei, em trinta e quatro anos. Por isso, ao ouvir há bocado, as palavras 
que ouvi, sinceramente senti-me magoado na minha estrutura deficiente 
democrata mas pelo menos por alguém que procura ser democrata. Queria 
dizer que não me custou nada estar trinta e quatro anos sem faltar, era a minha 
obrigação. Entrei na vida autárquica em 1976/77, com as primeiras eleições 
autárquicas, na Freguesia de Pampilhosa, mas na Câmara Municipal entrei no 
dia 3 de Janeiro de 1980 e daí até cá, até hoje, faltei apenas, porque estava 
doente, a uma reunião ou sessão da Assembleia Municipal, e volto a dizer-vos 
que não me custou nada estes trinta e quatro de presença aqui neste órgão, no 
início como Vereador e depois como Presidente da Câmara. É evidente e já o 
tem dito que, e seria alguma hipocrisia da minha parte, dizer que não me custa 
nada ir embora, e quero-vos dizer que, já sinto saudades disto e ainda cá 
estou, porque debate politico, o debate de ideias, os sucessos que temos, os 
erros que cometemos, a reflexão que temos de fazer, eu queria dizer àqueles 
que aqui estão que eventualmente sejam pessoas religiosas, que não têm o 
exclusivo do exame de consciência diária. Um autarca deste país, que sou eu, 
até ao dia 29 deste mês e mais alguns dias até à tomada de posse do novo 
Executivo, todos os dias faz um exame de consciência, relativamente àquilo 
que foi o seu dia ao serviço das populações e digo-vos francamente que na 
esmagadora maioria, diria quase na totalidade dos dias adormeci descansado. 
Portanto neste momento, estou naquela fase de procurar que até ao dia 26 ou 
27 eu continue a cumprir o meu mandato, que continue a cumprir a minha 
obrigação exactamente como no primeiro dia em que entrei para a Câmara 
Municipal. Podeis estar cientes, que nestes vinte e três dias, o Presidente da 
Câmara fará o melhor que lhe for possível e foi sempre isso que eu procurei. 
Quero agradecer as palavras elogiosas que aqui foram ditas, pelo Senhor 
Emídio, pelo Senhor Carlos Rodrigues, pelo Dr. Manuel Jacinto, pelo Senhor 
Delfim, pela minha colega e amiga e camarada de partido Dra. Filomena. Ainda 
não é o momento de dirigir a palavra aos membros da Câmara Municipal, pois 
ainda vamos ter mais três reuniões até nos irmos embora, quero-vos dizer que 
foi um trabalho de equipa que fizemos, tive oportunidade de dizer à 
comunicação social que todos nós vamos dar o melhor de nós mesmos e 
tivemos, os próprios membros do Executivo e como a oposição foram um 
elemento do contraditório, mas eu diria, com uma vontade e um esforço de dar 
o seu contributo e fizeram-no e portanto é uma coisa que me apraz registar, 
que neste mandato, e não sei, não sei mesmo se haverá mais do que duas ou 
três deliberações que a Câmara tenha tomado que não tenha sido por 
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unanimidade e essa unanimidade engloba sete pessoas. O Senhor Dr. Manuel 
Jacinto, pessoa que muito estimo e sabe que é verdade, fez uma intervenção 
exageradamente elogiosa da minha pessoa, exageradamente elogiosa porque, 
eu penso que nestes momentos finais todos somos bons, todos somos bons 
rapazes boas raparigas, mas quer dizer que procurarei continuar a estar atento 
à politica do meu Concelho, continuarei provavelmente a vir a muitas 
assembleias municipais, que às vezes estão sem público, mas futuramente vão 
passar a ter público e continuarei ligado a tudo isto, continuarei a dar o meu 
contributo, sempre que possível, obviamente que não terei politica activa 
interventiva ao nível dos órgãos autárquicos, porque efectivamente não faço 
parte de qualquer lista, como sabeis, nas próximas eleições. Contudo peço ao 
Dr. Manuel Jacinto que me desculpe, mas li ontem no jornal, e, não 
estabelecendo diálogo, diz no Jornal da Bairrada, que o Senhor Doutor terá dito 
“queremos substituir a incompetência”, e aqui não digo nada, nós somos o que 
somos e não refiro nada sobre isso, mas sobre “acabar com as negociatas 
debaixo da mesa, com a lei da cunha e outros padrões instalados nesta terra”. 
Penso que o Doutor não se está a referir ao Executivo, pelo que gostaria que 
fosse esclarecido. --------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Dr. Manuel Jacinto pediu para responder à última parte da 
intervenção do Senhor Presidente da Câmara, referindo que as declarações 
proferidas não se referiram nem ao actual Executivo nem ao seu Presidente. --- 
O Senhor Presidente da Câmara Municipal agradeceu ao Dr. Manuel Jacinto o 
esclarecimento prestado. ------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente da Câmara voltou a intervir, para responder às questões 
colocadas. Em relação à intervenção do Senhor Carlos Pinheiro, e sobre o 
traçado da Av. Dr. Manuel Louzado, junto à casa do Dr. Américo Couto, o 
projecto está a ser cumprido. Há algum tempo atrás pensou-se fazer a 
expropriação de parte da casa e parte do quintal, dos familiares do Dr. Américo 
Couto, mas foram pedidos montantes, que na altura pareceram 
exageradamente elevados, e como na altura havia alguma critica no sentido da 
não execução do novo edifício dos Paços do Município, achou-se que seria um 
investimento que a Câmara iria ter e que não teria aplicação imediata. Sobre a 
questão dos passeios, é natural que não se goste, mas o projecto foi aprovado 
e está a ser executado. Quanto à questão dos edifícios desde a rotunda do 
Baco e a EB 2, 3 de Mealhada que não estão a ser utilizados, existe o bar junto 
ao Cine-Teatro Messias, já foi feito o concurso para adjudicação e dentro de 
pouco tempo será celebrado o contrato, ainda não foi assinado uma vez que o 
adjudicatário solicitou à Câmara algum tempo, existem também os edifícios do 
Parque da Cidade, que são o restaurante, a cafetaria e o centro de 
documentação, e o processo está na fase da escolha do mobiliário. Em relação 
a estes edifícios, acrescentou, que como autarca nunca pensou que a EDP 
demorasse tanto tempo a ligar a luz, só há pouco tempo é que isso foi 
concretizado. --------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente terminando a sua intervenção e despedindo-se 
formalmente de todos os membros da Assembleia Municipal, referiu ainda que, 
na politica, e é a sua grande satisfação, construiu e conseguiu mais amigos do 
que pessoas menos amigas, em termos de debate politico, foi sempre fiel às 
ideias que tem, procurou ser sempre correcto e procurou sobretudo servir de 
facto o povo do Concelho onde nasceu, viveu uma vida inteira, menos dois 
anos em que não esteve cá, esteve na guerra. O Concelho não lhe deve nada 
e sai extremamente enriquecido, por aquilo que sente, por aquilo que é, por 
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aquilo que sente deve-o às gentes do seu Concelho e se alguém disser que 
enriqueceu na Câmara Municipal isso é verdade. ---------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Presidente da Mesa, referindo que em primeiro lugar 
partilha da opinião dos vários membros desta Assembleia, relativamente à não 
presença de uma série de deputados municipais. Apesar de não concordarem 
com a sua maneira de dirigir ou não dirigir esta Assembleia, existe uma coisa 
com que nunca pactuou, que foi com a falta de respeito para com este Órgão 
ou com o seu presidente. A sessão da Assembleia marcada para o dia seis, 
teve da parte do Presidente da Mesa o cuidado de ter uma conversa prévia 
com os dirigentes dos três grupos, Dr. Rui Marqueiro, Dr. Luis Brandão e 
António Neves. Foram propostas três datas, dia seis de Setembro, dia treze de 
Setembro e dia trinta de Setembro e as datas possíveis seriam o dia seis ou dia 
treze. No seu ponto de vista o dia trinta, proposto pelo Partido Socialista iria 
originar uma ilegalidade, uma vez que os órgãos estão em período de gestão e 
esta Assembleia não poderia deliberar sobre, por exemplo a fixação do imposto 
do IMI e mesmo que não se verificasse ilegalidade a decisão seria imoral, seria 
pouco ético a Assembleia deliberar sobre um assunto, sobre o qual os 
membros da Assembleia, na maioria deles, já não teria intervenção no acto. 
Isto decorreu em meados de Julho deste ano e não se falava em nenhum 
debate, pelo que decidiu que a Assembleia se realizasse no dia seis, por 
considerar ser a melhor data para encerrar este capítulo, para permitir aos 
autarcas que seriam candidatos, um período de discussão politica mais 
descansado. A data de seis de Setembro foi comunicada aos grupos 
municipais em finais de Julho e sobre este assunto ficou explicada a marcação 
da data da sessão. Referiu que, não estava à espera de receber elogios, mas é 
certo que ninguém gosta de receber na despedida tamanha deselegância que 
lhe foi feita, e sem razão, porque sempre teve a preocupação de falar com os 
membros da Assembleia sobre tudo e mais alguma coisa, com uma postura 
franca e aberta. Sempre foi um espirito livre e só está hoje a realizar esta 
Assembleia Municipal porque não obedece a directórios partidários. É 
Presidente da Assembleia Municipal e encarnou sempre essa postura e essa 
postura complicou a sua coordenação dos trabalhos dentro da assembleia. 
Como todos sabem, sempre existiram questões entre a bancada do Partido 
Socialista e a Câmara, que tornaram quase impossível gerir os trabalhos em 
algumas sessões, não se referiu ao facto para se desculpar, falhou nesses 
momentos, mas tem a noção de que houve um facto que fez mudar a sua 
forma de pensar. Ocorreu este ano, por problemas de saúda da filha, e daí a 
razão por ter faltado a algumas sessões, tendo comunicado o facto aos 
dirigentes dos grupos municipais e na altura pensou nas palavras do Dr. 
Jacinto que disse nesta assembleia “o que é preciso é bom senso”, mas tem 
havido pouco bom senso nesta assembleia. Desejou que os trabalhos no 
próximo mandato, sejam quem forem os interlocutores, que decorram de uma 
forma mais elegante. Para finalizar a sua intervenção, agradeceu ao Senhor 
Presidente, aos membros da vereação e também da oposição, pelo seu 
contributo, muitas vezes menosprezado e isso foi contestado pelo Professor 
Carlos Cabral, pois o Executivo é composto por sete pessoas e  a maioria das 
propostas apresentadas à Assembleia Municipal foram aprovadas por 
unanimidade, tal não foi possível nesta Assembleia Municipal. Desejou as 
rápidas melhoras a um grande autarca, primo e amigo, comandante José 
Felgueiras que também sairá deste mandato com doze anos dedicados à 
Freguesia de Mealhada, depois de muitos anos dedicados aos Bombeiros da 
Mealhada. Referiu ainda que, não continuará na Assembleia Municipal, por ter 
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recusado o convite que lhe foi dirigido para ser candidato à Assembleia 
Municipal pelo Partido Socialista, por entender que estão completados doze 
anos como autarca na Assembleia Municipal, pois sempre defendeu a 
renovação de mandatos, entendeu que saía na hora adequada. Fará como 
disse o Professor Carlos Cabral, andará por aí, e será mais um no público da 
Assembleia Municipal, irá exercer a sua militância cívica não partidária, pois 
neste momento não ocupa nenhum cargo politico nem ocupará nos próximos 
quatro anos. Relembrou que, quando aceitou o desafio de encabeçar a lista do 
Partido Socialista à Assembleia Municipal, fê-lo pela admiração imensa por 
uma pessoa que deixa muitas saudades, que foi o Dr. Pires dos Santos, 
sempre foi a sua grande referência, o seu mentor, pela sua forma elevada de 
conduzir a sua actuação quer política, quer cívica, foi um exemplo, procurou 
segui-lo. Referiu que, parte de consciência tranquila, aceitou criticas, e que 
nem tudo foi mau e como exemplo, leu um “e-mail” de um membro da 
Assembleia Municipal, que não identificou, tendo dito que são as palavras nele 
referidas que o fazem sentir que cumpriu o seu dever e passou a ler o seguinte: 
“Dada a minha ausência, que impossibilitará de o fazer no decorrer da sessão, 
aproveito este e-mail para lhe agradecer a dedicação e o serviço que prestou 
ao nosso Município no exercício das suas funções. A Democracia é construída 
pelo cidadãos livres, que aceitam dedicar algum do seu tempo à causa pública 
.... e o cidadão Miguel Felgueiras exerceu estes 4 anos funções de destaque na 
autarquia mealhadense, certamente por vezes com prejuízo da sua vida 
pessoal, profissional e do seu tempo de lazer, ao serviço de todos. O meu 
muito obrigado, enquanto autarca e enquanto cidadão mealhadense”. Estas 
palavras irão ficar guardadas na sua memória, o e-mail não foi de nenhum 
membro do PS nem foi nenhuma encomenda, foi enviado por alguém 
insuspeito. Referiu ainda, subscrever a proposta do Dr. Manuel Jacinto de 
atribuição de mérito ao Professor Carlos Cabral, pelo que pôs à votação uma 
recomendação à Câmara Municipal, uma vez que é à Câmara Municipal que 
compete, a atribuição de medalha de mérito. Após votação, foi a mesma 
aprovada por maioria, com a abstenção do Senhor Deputado Municipal, Pedro 
Duarte. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Mesa, voltou a intervir para propor um voto de louvor 
aos funcionários da Câmara Municipal, que têm prestado apoio à Assembleia 
Municipal, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------Voto de Louvor------------------------------------------ 
Em final de Mandato e fazendo uma retrospetiva aos 4 anos prestes a chegar 
ao fim devo evidenciar algo de francamente positivo no funcionamento desta 
Assembleia: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
- A forma extraordinariamente competente, profissional e dedicada, como os 
trabalhadores que deram apoio à Assembleia Municipal exerceram as suas 
funções. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assim, proponho a aprovação de um Voto de Louvor aos seguintes 
trabalhadores: -------------------------------------------------------------------------------------- 
- Ana Maria Cerveira, Laçalete Godinho, Jorge Branco, José Melo, Rodrigo 
Cruz e Rui Melo. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Mais proponho que este louvor seja publicado no Diário da República e junto ao 
processo individual de cada trabalhador. --------------------------------------------------- 
Mealhada, 6 de Setembro de 2013 ----------------------------------------------------------- 
O Presidente da Assembleia Municipal de Mealhada, (José Miguel Felgueiras) - 
O Senhor Presidente da Mesa colocou à votação o Voto de Louvor, tendo sido 
aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------- 



Folha n.º ____ 

______________ 
 

O Senhor Presidente interveio novamente, para pedir aos próximos autarcas 
que este voto de louvor seja tido em conta na avaliação do desempenho destes 
trabalhadores. -------------------------------------------------------------------------------------- 
E não havendo mais intervenções, o Senhor Presidente da Mesa deu início ao 
Período da Ordem do Dia. ----------------------------------------------------------------------  
1– ACTA Nº 22 – SESSÃO DE 28 DE JUNHO DE 2013: ------- 
- Interveio o Senhor Presidente da Mesa para questionar se alguém queria 
apresentar alguma sugestão de correcção à Acta n.º 22 – Sessão de 28 de 
Junho 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 
. José Miguel da Rosa Felgueiras: ......................................................... Abstenção 

. Manuel Jacinto Gaspar Silva: ............................................................... A Favor 
. Carlos Alberto Alves Pinheiro: ………………….….……….……………Abstenção 
. Inês Alexandra Gomes Várzeas ……………….………………………..Abstenção 
. Maria de Lurdes de Jesus Cardoso Bastos: ........................................ A Favor 
. António José da Silva Breda: ............................................................... A Favor 

. Carlos Alberto Esteves Rodrigues:……………………………………….Abstenção 
. Emidio dos Santos:............................................................................... A Favor 
. Joana Margarida de Figueiredo Luís:................................................... A Favor 
. Pedro Nuno Figueiredo Duarte: ........................................................... A Favor 
. Alípio de Jesus Gonçalves: .................................................................. A Favor 
. António Nogueira das Neves: ……………………………………….……A Favor 
. Luís Miguel Pereira Brandão: ............................................................... A Favor 
. Delfim Manuel Neves Martins: ............................................................. A Favor 
. Jorge Campos Carvalho: ...................................................................... A Favor 
. Vítor Manuel Alves de Matos: .............................................................. A Favor 
. Maria do Rosário dos Santos Alves: .................................................... A Favor 
. José Manuel 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. ------------------------------ 
- 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, para solicitar informação relativamente ao 
processo de expropriação de uma parcela de terreno com 3.540 m2, 
propriedade de Gonçalo Sarmento de Jesus Neves, necessária à execução da 
obra denominada Posto de Turismo e Loja das 4 Maravilhas da Mealhada, 
designadamente quanto ao risco de incumprimento por parte do Município, no 
tocante aos compromissos a que está vinculado com a candidatura de 
financiamento, em 85%, pelo Programa Operacional Regional do Centro / 
QREN. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara Municipal interveio para responder à questão 
colocada, tendo referido que a Câmara Municipal pediu a declaração de 
utilidade pública que foi concedida pelo Governo e publicada em Diário da 
República. Imediatamente a Câmara Municipal deu início ao processo, como 
Código das Expropriações exige, o proprietário do terreno expropriado interpôs 
uma providência cautelar no Supremo Tribunal Administrativo no sentido de 
impedir a Câmara Municipal de ocupar o terreno e face a essa interposição de 
providência cautelar a Câmara Municipal requereu ao Senhor Secretário de 
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Estado, uma vez que a lei assim o exige, pois a entidade que toma a decisão 
de expropriar não é a Câmara Municipal ou a Assembleia Municipal, mas sim o 
Secretário de Estado da Administração Local. Assim, a Câmara Municipal, 
apresentou um requerimento, aprovado na reunião de Câmara, requerendo a 
fundamentação da expropriação, tendo o Senhor Secretário de Estado 
imediatamente feito o despacho de fundamentação que foi enviado à Câmara 
Municipal. A obra está comparticipada em 85% pelo QREN e é para avançar, a 
obra está adjudicada e está depositada à ordem dos expropriados a quantia 
que o perito inicial atribuiu, o processo irá decorrer, o Tribunal irá arbitrar qual a 
importância a pagar. Por parte da Câmara não pode ser acusada de perder um 
minuto com o processo. ------------------------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Luis Brandão, referindo que, no programa cultural da 
Câmara Municipal não encontrou nenhuma informação sobre a actividade 
cultural existente no Luso, apoiada fortemente pela Câmara, mais do que estar 
ou não, o assunto terá a ver com os técnicos que fazem a informação ou com 
quem dá essa informação. Se fazem como querem significa que não vêm 
certas actividades como cultura, e só apenas o que é feito Cine-Teatro. A 
Câmara Municipal tem feito algum investimento mas parece que é feito no Luso 
para o Luso ou dá a entender que é assim, tudo dependerá das interpretações 
que se possam fazer, pelo que sugeriu que cada vez mais fosse visto como 
actividades do Concelho e para o Concelho e que todas as pessoas devem ser 
convidadas para assistirem, porque em termos culturais, em pouco tempo é o 
sitio onde se faz mais animações culturais, e que este tipo de iniciativas fossem 
mais divulgadas por todo o Concelho, por exemplo, como já foi feito em anos 
anteriores, o folheto de divulgação acompanhar a factura da água, não terá 
custos, cegará a todas as pessoas e as pessoas irão entender que é para todo 
o Concelho. É um investimento cultural que a Câmara Municipal faz e que o 
próximo Executivo não pode esquecer, deve investir ainda mais e deve ser 
comunicado a todo o Concelho de modo a que todos se sintam integrados, que 
não vejam que o dinheiro é gasto para meia dúzia de pessoas que lá vão. A 
Câmara Municipal deve ter outra atitude na promoção dos eventos a realizar no 
Concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
3- PARECER SEMESTRAL DO AUDITOR EXTERNO: ------------- 
A Assembleia Municipal tomou conhecimento do Parecer Semestral do Auditor 
Externo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- LISTAGEM DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS: ------------ 
A Assembleia Municipal tomou conhecimento da 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. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
5- IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS PARA 2014: ------- 
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 que a Câmara 
Municipal deliberou sobre o IMI para 2014, porque nos termos da lei em vigor, e 
ao contrário de outros impostos, a Câmara Municipal tem que comunicar até 
Novembro, e assim enviou a proposta para que esta Assembleia Municipal se 
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pronunciasse, uma vez que, com a tomada de posse da nova Assembleia 
Municipal, eleição da mesa, aprovação do regimento, não haja tempo útil para 
que a Câmara Municipal possa comunicar à Direcção Geral das Finanças a 
proposta de IMI. A decisão do executivo foi aplicar as taxas mínimas do IMI. ---- 
- Interveio o Senhor Pedro Duarte, solicitando ao Senhor Presidente da Mesa 
que fosse distribuído um documento sobre o IMI. Após a entrega do referido 
documento, referiu que não obstante os esclarecimentos do Senhor Presidente 
da Câmara, que terão algum sentido, procedeu à leitura da seguinte 
intervenção: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
“ASSEMBLEIA MUNICIPAL, Deputado eleito na qualidade de independente --------------- 
Mealhada, 6 de Setembro de 2013 --------------------------------------------------------------- 
Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Mealhada -------------------------- 
Ponto 5) da Ordem de Trabalhos - Fixação das taxas do Imposto Municipal sobre 
Imóveis para 2014 --------------------------------------------------------------------------------- 
Proposta de adiamento do ponto 5) da Ordem de Trabalhos para a próxima 
Assembleia Municipal ----------------------------------------------------------------------------- 
Pedro Nuno Figueiredo Duarte, na qualidade de deputado da Assembleia 
Municipal de Mealhada, solicita ao Presidente da Mesa da Assembleia Municipal 
que coloque a votação a presente Proposta de Adiamento do ponto 5) da Ordem 
de Trabalhos ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como os membros desta Assembleia Municipal devem recordar, questionei na 
última sessão desta Assembleia Municipal o Sr. Presidente da Câmara 
Municipal, sobre a eventual fixação pelo actual Executivo, das taxas relativas 
aos impostos municipais a que o Município tem direito, designadamente IMI, 
IRS e Derrama, atendendo à proximidade das Eleições Autárquicas de 29 de 
Setembro, das quais resultará a composição de um novo Executivo Camarário 
e uma nova Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------- 
Como se pode ler da página 24 da acta da referida sessão, respondeu o Sr. 
Presidente da Câmara Municipal, e de forma aparentemente inequívoca: 
"naturalmente o actual executivo ... não irá tomar decisões que vinculem o 
próximo executivo em matéria de impostos," ------------------------------------------------------ 
Qual o meu espanto ao constatar que este assunto fora incluído na ordem de 
trabalhos da reunião pública da Câmara Municipal de 11 de Julho de 2013! Ora 
se é o Presidente da Câmara Municipal que tem a responsabilidade de 
estabelecer a ordem de trabalhos das reuniões do Executivo e depois de ter 
afirmado perante esta Assembleia que não iria tomar nenhuma decisão em 
matéria de impostos locais, porque mudou de opinião? -------------------------------- 
Colocado o assunto à consideração dos vereadores, nomeadamente quanto à 
oportunidade da votação pelo actual Executivo, votaram contra a fixação das 
taxas de IMI, os vereadores Calhoa Morais e Júlio Penetra e ainda a vereadora 
Arminda Martins, com o argumento que devia ser o próximo executivo municipal 
a pronunciar-se sobre o assunto. ------------------------------------------------------------- 
Tendo sido registado um empate na votação, recorreu-se à figura do voto de 
qualidade do Sr. Presidente da Câmara, que, pasme-se, decidiu no sentido de 
as taxas do IMI serem fixadas ainda por este Executivo. -------------------------------- 
Pela segunda vez na referida reunião camarária manifestou um comportamento 
contrário ao apresentado perante esta Assembleia Municipal dias antes.... Cada 
um que julgue a postura do Sr. Presidente da Câmara Municipal da maneira 
que bem entender! -------------------------------------------------------------------------------- 
Mas importa ainda recordar a opinião da vereadora Arminda Martins e dos 
vereadores Calhoa Morais e Júlio Penetra que em reunião de Câmara 
defenderam a falta de oportunidade desta deliberação, defendendo a pronúncia 
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pelo executivo que saísse das próximas eleições. Mas não é que também estes 
elementos do Partido Socialista mudaram de opinião! ---------------------------------------- 
Em plena campanha eleitoral para as Eleições Autárquicas de 2009, os 
referidos vereadores defenderam que o Executivo de então, apesar de também 
estar em fim de mandato tinha total legitimidade para fixar as taxas de IMI, IRS 
e Derrama, tendo recusado uma proposta de adiamento que apresentei à 
época na Assembleia Municipal e igual à que agora apresentaram em reunião 
de Câmara. Em que ficamos, Senhores Vereadores. ----------------------------------- 
Acrescentar por último que a referida proposta de adiamento que apresentei 
neste órgão em 2009, e num contexto exactamente igual ao de 2013, ou seja, 
em ambiente pré-eleitoral, foi considerado como um acto de mesquinhez pelo 
actual Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Miguel Felgueiras! Espero 
agora que este destacado membro do Partido Socialista seja coerente com a 
posição assumida em 2009 e apelide com a mesma energia a posição assumida 
pelos seus camaradas Arminda Martins, Calhoa Morais e Júlio Penetra, ou 
seja, a de também quererem o adiamento desta decisão. Quando um Município 
não comunica à Administração Tributária e Aduaneira, as até ao dia de 30 de 
Novembro de cada ano, vigoram as taxas mínimas estabelecidas no artigo 112e 
do Código do IMI e que estão hoje fixadas em 0,3% para os prédios avaliados 
nos termos do Código do IMI e de 0,5% para os prédios não avaliados. 
Curiosamente, é esta a proposta que foi aprovada pela Câmara Municipal e que 
hoje se prepara para ser colocada à votação por esta Assembleia Municipal, 
pelo que importa utilizar uma célebre frase do Secretário-geral do Partido 
Socialista: Qual é a pressa? --------------------------------------------------------------------- 
Se o próximo executivo até acabasse por decidir "não decidir" isto é, se 
optasse por nem fixar as taxas de IMI, vigorariam sempre as referidas taxas 
mínimas de 0,3% e 0,5%* Assim a decisão do actual executivo não acrescenta 
rigorosamente nada de novo, nem tão pouco afecta os legítimos interesses dos 
cidadãos, tanto mais que seriam tributados ao nível do ano anterior (onde 
foram aplicadas as taxas mínimas do imposto). ------------------------------------------ 
Mais importante que o reparo ao comportamento dos membros do Partido 
Socialista, quero sobretudo chamar a especial atenção dos deputados desta 
Assembleia Municipal para o documento que vos foi distribuído, relativo à 
cobrança do IMI durante o ano de 2013, alertando-vos para o forte aumento da 
receita de IMI, mesmo tendo sido aplicadas as taxas mínimas. O enorme 
aumento da receita de 2013, que poderá ultrapassar os 1.600.000 €, passando 
a ser a segunda receita mais importante do Orçamento Municipal (só 
ultrapassado pelas transferências do Governo Central), resulta da combinação 
dos seguintes factores: - Implementação da Avaliação Geral dos Prédios 
Urbanos, com a consequente alteração do Valor Patrimonial Tributário e 
alteração da taxa de imposto aplicável; ----------------------------------------------------- 
- Subida da taxa de imposto aplicável aos prédios avaliados nos termos do IMI, 
face à taxa que vigorou no ano de 2012 (ano do imposto de 2011); ----------------- 
- Fim de um elevado número de isenções de habitação própria e permanente 
(artigo 46s do Estatuto dos Benefícios Fiscais) - aquisições ou construções de 
2004 (isenções de 8 anos) e 2008 (isenções de 4 anos); ------------------------------ 
- Eliminação de qualquer isenção de IMI para prédios destinados a habitação 
própria e permanente com valor patrimonial superior a 125.000 € (alteração das 
regras do artigo 46.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais) ------------------------------ 
- Alteração das regras aplicáveis aos proprietários de prédios de baixo valor 
com baixos rendimentos (artigo 48$ do Estatuto dos Benefícios Fiscais); --------- 
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Para além de defender que existe, uma clara limitação de âmbito moral e ético, 
relativa à fixação de impostos municipais em final de mandato dos órgãos 
autárquicos, entendo que face ao quadro fiscal do concelho neste e nos próximos 
anos, deve ser o Próximo Executivo Camarário e a nova Assembleia Municipal a 
pronunciar-se sobre esta matéria. -------------------------------------------------------------------- 
Face ao exposto, apresento a seguinte proposta: ----------------------------------------- 
- Ponto único - Adiamento do ponto 5) da presente ordem de trabalhos - 
Fixação das taxas de IMI, para a Assembleia Municipal que resultar das 
Eleições Autárquicas de 29 de Setembro ---------------------------------------------------- 
O Deputado Municipal ----------------------------------------------------------------------------- 
Após a leitura da intervenção acima transcrita, o Senhor Pedro Duarte referiu 
que o documento entregue, foi elaborado na sequência de um pedido de 
esclarecimento que fez na última assembleia, e é a previsão da cobrança do 
imposto de cada um dos meses de cada ano e o que diz é que, confrontando 
com os elementos do orçamento da receita que são distribuídos em cada 
assembleia municipal, está em linha com o que está estimado, pois o Município 
cobrou até ao momento cerca de um milhão de euros em termos de IMI, 
faltando a prestação de Novembro no valor superior a meio milhão de euros. 
No documento também está referida uma previsão para 2014 e 2015 e 
mantendo-se a taxa de 0,3 %, taxa mínima, muito provavelmente o Município 
irá ultrapassar os dois milhões de euros desta receita. Referiu ainda, que o 
Senhor Presidente da Câmara, teceu a afirmação, na reunião de 11 de Julho 
de 2013, conforme documento que consta da deliberação do órgão Executivo, 
que o imposto é uma verdadeira espoliação, sem atender aos alertas que, 
repetidamente, fez a este órgão e à Câmara Municipal, de que existem 
instrumentos para atenuar este sacrifício, atendendo à afirmação do Senhor 
Presidente da Câmara. -------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Mesa interveio, referindo que se revê no Pedro Duarte, 
sendo difícil estar contra tudo e contra todos, mas admira a capacidade de 
defender aquilo em que se acredita, mas já não admira a forma como foi 
redigida a proposta, na parte em que refere “um acto de mesquinhez pelo 
actual Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Miguel Felgueiras”, pois espera 
que isto esteja escrito na Acta da Assembleia Municipal, porque se não estiver, 
espera que se retrate numa próxima Assembleia Municipal, o que está escrito é 
uma mentira porque de certeza que não usou estas palavras. ----------------------- 
O Senhor Pedro Duarte referiu que as palavras foram referidas na 
comunicação social, tendo o Senhor Presidente da Mesa respondido que não 
comenta notícias dos jornais. ------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente da Câmara interveio, para referir, dirigindo-se ao Senhor 
Pedro Duarte, que: “o meu amigo e permita que o trate assim, chega aqui com 
uma mangueira com água e começa a chapiscar toda a gente. Aconselhava-o, 
se fosse possível, até pela diferença de idades, que não o faça, o senhor faz-
me lembrar muito aquele tipo que vai na parada militar que é o único que leva o 
passo certo, os outros vão todos com o passo trocado, e isso é perigosíssimo, 
porque o senhor vem para aqui e muito bem, não só pela sua competência 
profissional, pela sua competência académica, mas eu só o ouvi falar de 
impostos e há muito mais neste Concelho e no mundo que impostos. E 
realmente dá-me ideia que na terra onde presta o seu serviço deve ser uma 
maravilha. Posso dizer-lhe que no distrito onde trabalha, vi uma Junta de 
Freguesia a avisar a população para ir protestar nas finanças, na Direcção de 
Finanças, no distrito onde trabalha, contra a fixação de impostos para este ano. 
Portanto, ao meu amigo, pedia-lhe uma coisa, se um dia puder vir para a 
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Mealhada, ser transferido para cá ou para o Distrito de Aveiro, prestava um 
bom serviço à sua terra, se pusesse o seu saber ao serviço desta gente, que o 
senhor diz para nós pormos, posso dizer-lhe que metade da folha que 
apresentou foi a Câmara que lhe transmitiu. Tenho muito respeito por, conheço 
o senhor desde menino, mas às choca-me a forma como se dirige a todos nós, 
porque de facto o que o Senhor Presidente da Mesa disse é uma realidade, as 
pessoas servem-se tanto do lugar que ocupam como o meu amigo, 
exactamente da mesma forma, são exactamente iguais a si, começando por 
mim, somos todos iguais, uns fazem mais outros fazem menos, mas cada um 
põe ao serviço da comunidade aquilo de que é capaz. Sabe mais de impostos 
do que os que estão na sala, mas era oportuno por esses conhecimentos ao 
serviço das populações do Concelho onde nasceu”. ------------------------------------ 
- Interveio, devidamente autorizado pelo Senhor Presidente da Câmara, o 
Senhor Vereador António Miguel Ferreira, referindo que, uma vez que os 
vereadores do PSD foram referenciados na intervenção do Senhor Pedro 
Duarte, a posição dos vereadores do PSD foi muito simples, pois a sua 
preocupação é a aplicação de impostos pelas taxas mínimas. Foi essa a 
posição dos vereadores, por ser dever legal e pela defesa dos munícipes que 
representam. E se foi permitido deliberar legalmente sobre a matéria, 
deliberaram pelas taxas mínimas de impostos. O que é importante é essa 
decisão e não qualquer questão politica entre facções de um partido, porque os 
vereadores do PSD estão à parte dessa situação. Referiu ainda, sendo a última 
assembleia, agradeceu o contributo sereno que a assembleia municipal teve e 
o contributo de todos os membros da assembleia municipal. ------------------------- 
- Interveio o Senhor Pedro Duarte, referindo que e dirigindo-se ao Senhor 
Presidente da Câmara, que não foi só de impostos que falou na assembleia 
municipal, se esteve presente nos últimos oito anos nesta assembleia, terá que 
recordar que teve outras intervenções que não fossem só sobre impostos, 
ficando-lhe mal afirmar isso e talvez por isso mereça a abstenção perante uma 
proposta apresentada. Foram várias recomendações em vários domínios e não 
só impostos municipais, naturalmente que nos impostos municipais teria tido 
uma maior intervenção do que noutros assuntos. Relativamente à intervenção 
do Senhor Vereador do PSD, não se pôs em causa a parte legal, o que lhe 
parece é que existe um receio que o próximo Executivo venha aumentar as 
taxas de IMI, porque se a Câmara não se expressasse e não fixasse a taxa do 
imposto na data que o fez, ou existe o receio de aumentar as taxas e isso tem 
que ser dito de forma clara a todos os deputados municipais ou então alguma 
coisa ficou por dizer. Referiu ainda, que os membros da Câmara Municipal, 
incluindo os vereadores do PSD nunca procuraram saber como aplicar uma 
forma alternativa de reduzir os impostos e existem ferramentas para isso. 
Terminou a sua intervenção, fez uma recomendação ao próximo Executivo 
para que olhe com cuidado para este dossier, porque não apresentou os dados 
por acaso, pois o pior ainda está para vir, não estará nesta assembleia nem em 
qualquer órgão deste Município e fez votos para que no dia em que voltar a 
este Município de Mealhada, não se cobre a taxa de 0,3% como tem sido 
cobrada até esta data. --------------------------------------------------------------------------- 
- Interveio o Senhor Carlos Pinheiro, referindo que, e segundo as intervenções 
anteriores, se o Município aprovar hoje a taxa de 0,3 % e comunicar essa 
decisão até trinta de Novembro ou não comunicar, prefere ter a certeza que irá 
pagar 0,3%. Referiu ainda, que havendo mecanismos para que as taxas sejam 
mais reduzidas, e havendo eleições no dia vinte e nove de Setembro, não lhe 
parece que haja tempo necessário para pôr em prática esses mecanismos. 
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- Interveio o Senhor Carlos Rodrigues referindo ser a favor que a votação deste 
ponto da Ordem de trabalhos se faça nesta sessão. Todos os dias se verifica o 
encerramento de empresas, aumentando o desemprego, e se a lei permite fixar 
as taxas mínimas a assembleia tem de o fazer, e pessoalmente, concorda que 
se faça essa votação e que as taxas propostas pela Câmara Municipal sejam 
aprovadas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente pôs à votação a proposta de adiamento da discussão do 
ponto 5 da Ordem de Trabalhos, apresentada pelo Senhor Pedro Duarte, tendo 
sido rejeitada, por maioria, com treze votos contra, dois votos a favor e três 
abstenções, conforme a listagem das votações que a seguir se indica: ------------  

. José Miguel da Rosa Felgueiras: ......................................................... Contra 
. Manuel Jacinto Gaspar Silva: ............................................................... Abstenção 

. Carlos Alberto Alves Pinheiro:…….………………….….……….………Contra 
. Inês Alexandra Gomes Várzeas ……………….………………………..Contra 
. Maria de Lurdes de Jesus Cardoso Bastos: ........................................ Contra  
. António José da Silva Breda: ............................................................... Contra 
. Carlos Alberto Esteves Rodrigues:……………………………………….Contra 

. Emidio dos Santos: ............................................................................... Abstenção 
. Joana Margarida de Figueiredo Luís:................................................... A Favor 
. Pedro Nuno Figueiredo Duarte: ........................................................... A Favor 
. Alípio de Jesus Gonçalves: .................................................................. Contra 
. António Nogueira das Neves: ……………………………………….…… Contra 

. Luís Miguel Pereira Brandão: ............................................................... Abstenção 
. Delfim Manuel Neves Martins: ............................................................. Contra 
. Jorge Campos Carvalho: ...................................................................... Contra 
. Vítor Manuel Alves de Matos: .............................................................. Contra 
. Maria do Rosário dos Santos Alves: .................................................... Contra 
. José Manuel Martins:……………………………………………………… Contra 

O Senhor Luis Brandão, para referir que o grupo municipal do PSD apoia que 
os impostos sejam sempre no mínimo, e que o próximo Executivo encontre 
soluções para que os munícipes de Mealhada sejam beneficiados. ----------------- 
O Senhor Presidente da Mesa interveio, referindo que, uma vez que a proposta 
de adiamento da discussão do ponto 5, da Ordem de Trabalhos, foi rejeitada, 
colocava à votação a Proposta apresentada pela Câmara Municipal, de fixação 
das taxas do IMI para 2014, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade e 
em minuta para produção de efeitos imediatos. -------------------------------------------  
E, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, pelas 23 horas e 10 
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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