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----------------------------------ACTA Nº. 10------ ---------------------- 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2014:  Aos trinta dias do mês 
de dezembro do ano de dois mil e catorze, reuniu pelas vinte horas e trinta 
minutos, em sessão extraordinária, no salão nobre da Câmara Municipal, a 
Assembleia Municipal, cuja mesa foi constituída pelo 1.º Secretário, o Senhor 
António Ferreira Ribeiro, pelo 2. º Secretário, a Senhora Maria de Lurdes de 
Jesus Cardoso Bastos e pelo Deputado Municipal o Senhor Luís Filipe Tovim 
Ferreira. O 1.º Secretário presidiu à mesa em substituição da Senhora 
Presidente da Assembleia, Daniela de Melo Esteves Salgado, que não esteve 
presente por motivos justificados, com a seguinte ordem de trabalhos: ------------ 
- Período destinado à intervenção do público ---------------------------------------------
- Ordem do dia ------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Revogação substitutiva parcial do orçamento e opções do plano para 2015. - 
O Senhor Presidente da Mesa procedeu à chamada dos membros da 
Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Presidente da Assembleia, foi substituída por Iris Maria F. G. 
Pessanha Marques. A senhora Deputada Municipal Ana Filipa Varela Soares 
Pereira não esteve presente na sessão, tendo apresentado justificação. --------- 
O Senhor Presidente da Mesa comunicou aos senhores membros da 
Assembleia Municipal, que o senhor André Manuel Vaz Seco apresentou a 
renúncia ao mandato, pelo que foi efectuada a convocatória do membro a 
seguir na lista para a Assembleia Municipal do Partido Socialista, o Senhor 
Manuel Amorim da Silva. ------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente da Mesa interveio para referir que se iria dar início ao 
período destinado à Ordem do Dia, uma vez que não houve inscrições para o 
período de intervenção do público. ----------------------------------------------------------- 
1) REVOGAÇÃO SUBSTITUTIVA PARCIAL DO ORÇAMENTO E OP ÇÕES 
DO PLANO PARA 2015: ------------------------------- ---------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Mesa deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente interveio, referindo que foi necessário o reajustamento em 
algumas rúbricas do orçamento municipal para 2015, devido a atrasos e 
constrangimentos verificados nalgumas obras, concretamente a Requalificação 
Urbana da Zona Central do Luso, Centro Escolar do Luso, Centro Escolar da 
Mealhada, Pavilhão de Ventosa do Bairro e Prolongamento da Rua das Eiras, 
em Barcouço. O valor global do orçamento para 2015 mantem-se inalterado, na 
medida em que é igual o valor das dotações anteriores e dotações reajustadas, 
ou seja 4.092.303,00€, conforme quadro anexo à Informação n.º 50/DF/2014, 
da chefe da divisão financeira, Carla Amaro, já anteriormente enviada à 
Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da mesa perguntou se alguém queria intervir sobre o 
assunto em análise, tendo-se inscrito os senhores deputados municipais, Maria 
Isabel Pinto Ferreira Lemos e Luís Miguel Pereira Brandão. -------------------------- 



A Senhora Deputada Maria Isabel Pinto Ferreira Lemos, iniciou a intervenção, 
dizendo não compreender por que razão um mês após a aprovação do 
Orçamento Municipal para 2015, se tem que alterar o mesmo. Se o calendário 
imposto pela lei não permite um trabalho cuidado e com conhecimento de 
todos os elementos, então deve haver bastantes mais municípios com o 
mesmo problema; assim sendo, há que lutar para a lei seja mudada, talvez em 
sede da ANMP. Prosseguiu, questionando quais os critérios que foram usados 
para o reajustamento do orçamento, pois verifica-se que, por exemplo, as 
obras no Bairro Social da Póvoa são “sacrificadas”, que houve uma redução de 
valores na rúbrica da água, etc. Referiu ainda, entender os compromissos 
assumidos pelo Município, mas por outro lado não entende o “mexer” de 
verbas, situação que não foi explicada. ----------------------------------------------------- 
Interveio o Senhor Luís Miguel Pereira Brandão, referindo que o orçamento não 
poderá ser um documento técnico onde se registam valores e que depois no 
ano seguinte se possam alterar, pois na sua opinião, o orçamento deve ser um 
documento estratégico, devendo ser elaborado pormenor a pormenor, para que 
não se volte a verificar o que está a ser tratado nesta assembleia. Da análise 
do documento apresentado, constatou que algumas obras vão desaparecer, 
tais como as obras de manutenção na Fonte de S. João. Algumas rúbricas têm 
o valor de um euro, concretamente na área escolar, no desporto escolar e a 
E.B. 2, 3 da Mealhada e Pampilhosa, que tinham inicialmente 55.000,00 euros. 
Gostaria de saber se esse valor estava só por estar, ou, o que vai ser feito nas 
duas escolas, bem como nas instituições recreativas que vão ser penalizadas. 
Pela análise do documento, referiu que gostaria de saber quais as obras que 
não vão ser realizadas, concretamente, como já referiu, nas E.B. 2,3 de 
Mealhada e Pampilhosa e ainda no Centro de Estágios do Luso. ------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara interveio, para responder às questões 
colocadas pelos senhores deputados municipais. Referiu que quanto à 
elaboração do orçamento, a lei das finanças locais obriga a que a câmara 
municipal aprove o plano e orçamento até ao final do mês de outubro e para 
que isso seja cumprido será necessário trabalhar no documento meses antes 
de ser aprovado. Esclareceu a razão, porque foram feitos os necessários 
reajustamentos, que na prática em termos de orçamento tratar-se-ia de uma 
mera alteração orçamental, pois não existe aumento da receita nem da 
despesa, mas que neste caso concreto, tem a particularidade de ser um 
orçamento que ainda não entrou em vigor, e nada do que estava previsto no 
orçamento inicial ficou em risco. O critério utilizado foi tirar verbas onde 
existiam e que não prejudicassem a entrada em vigor do orçamento e o 
cumprimento que a câmara municipal tem com os empreiteiros e fornecedores. 
Quanto às questões colocadas pelos senhores deputados municipais, sobre 
obras como a Fonte de São João, o Bairro Social e outras, as verbas serão 
repostas e, se for possível, reforçadas. Referiu ainda que a câmara municipal, 
teve a preocupação de cumprir com os prazos que a lei das finanças locais 
determina para a apresentação dos documentos de prestação de contas e do 
plano e orçamento, o incumprimento, poderá implicar sanções para o 
executivo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Não havendo mais intervenções o Senhor Presidente da mesa colocou à 
votação, a proposta do Orçamento e Opções do Plano para 2015 e a 
Revogação, com efeitos substitutivos, da deliberação tomada na sessão de 28 
de Novembro de 2014. --------------------------------------------------------------------------- 
Votaram a favor da proposta de ratificação, os Senhores Deputados 
Municipais: Iris Maria Fernandes de Gouveia Pessanha, Rodrigo Manuel 
Gomes Breda, António Ferreira Ribeiro, Ana Paula Ribeiro Coelho, Luis Filipe 
Tovim Ferreira, Jorge Filipe de Almeida, Maria de Lurdes de Jesus C. Bastos, 
Manuel Amorim da Silva, António da Silva Laranjeira, Sandra Isabel Ferreira 
Carvalho, Artur Manuel Cerveira dos Santos Dinis, João Manuel Cidra de 
Oliveira Duarte, Manuel Lindo Cardoso, Claudemiro Manuel Jesus Semedo, 
Vítor Manuel Alves de Matos, João Carlos Ferreira dos Santos e Carlos 
Ferreira da Rocha Gomes. Abstiveram-se os seguintes deputados municipais: 
Manuel Jacinto Gaspar Silva, Bruno Manuel P. Coimbra, Maria Clara Luxo 
Correia, Maria Isabel Pinto Ferreira Lemos, Nuno Miguel Cerveira de Melo, 
António Miguel de Miranda Ferreira, António Nogueira das Neves, Luís Miguel 
Pereira Brandão e Isabel Dias Santiago. --------------------------------------------------- 
A Assembleia Municipal deliberou, por maioria com 17 votos a favor e 9 
abstenções, o orçamento e opções do plano para 2015 e a revogação, com 
efeitos substitutivos, da deliberação tomada na sessão de 28 de novembro de 
2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos, 
nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 57.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
E, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, pelas 20 horas e 55 
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, 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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