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------------------------------------------A
AC
CTTA
AN
N..ºº 2288-----------------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 23 DE
DEZEMBRO DE 2010: ---------------------------------------------------------- No dia vinte e três de Dezembro do ano dois mil e dez, no Salão Nobre
do edifício da Câmara Municipal de Mealhada, reuniu o Executivo Municipal,
sob a presidência do Senhor Carlos Alberto da Costa Cabral, Presidente da
Câmara Municipal. Estiveram ainda presentes na reunião a Senhora VicePresidente, Maria Filomena Baptista Pereira Pinheiro, os Senhores Vereadores
António Miguel de Miranda Ferreira, Júlio Manuel dos Santos Penetra e José
Carlos Calhoa Morais, e as Senhoras Vereadoras Maria Leonor Reis Lopes e
Arminda de Oliveira Martins. ----------------------------------------------------------------------------------- Secretariou a reunião a Chefe de Divisão Administrativa e Jurídica,
Cristina Maria Simões Olívia, coadjuvada pela Técnica Superior, Maria de
Laçalete Mendes Ferreira e Godinho. --------------------------------------------------------------------Uma vez declarada aberta a reunião pelo Senhor Presidente da
Câmara, pelas 10 horas, deu-se início ao período antes da ordem do dia: -------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------1) O Senhor Vereador Júlio Penetra interveio, para referir que na passada
sexta-feira, dia 17 de Dezembro, teve oportunidade de visitar as obras de
requalificação das Termas do Luso e ficou surpreendido pela positiva. Fez esta
referência, porque sempre foi céptico quanto à demora e sucessivos
adiamentos no período da tomada de decisão sobre o inicio da intervenção,
compreendendo mais facilmente os sucessivos atrasos que se estão a verificar
na fase da execução, sabendo o grau de complexidade e incerteza que uma
obra desta natureza importa e muito critico relativamente ao que iria ser feito
no local, mas tem que reconhecer que o trabalho que está a ser feito é de
grande qualidade e vai permitir que o Luso continue a ocupar um lugar de
destaque no turismo da Região Centro, pelo que felicitou a Sociedade da
Água de Luso pelo que já fez, bem como o anterior Executivo Municipal que
sempre apostou e acompanhou o processo. --------------------------------------------------

---------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA -----------------------------------------Foram de seguida tomadas as seguintes deliberações: -----------------------------------

1. APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: -------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a acta da reunião
anterior (Acta n.º 27), após se ter procedido à sua leitura. -------------------------------

2. REVISÃO ORÇAMENTAL N.º 2 - DESPACHO: -------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do
Senhor

Presidente,

exarado

em

13/12/2010,

que

aprovou

a

Revisão

Orçamental n.º 2, no valor de 50.126,25€ e remeter o assunto para apreciação
pela Assembleia Municipal, em cumprimento e para efeitos do disposto no
art.º 53º, n.º 2, alínea b), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. -------------------------

3. ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL N.º 5 - DESPACHO: --------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento do Despacho do Senhor
Presidente, exarado em 14/12/2010, que aprovou a Alteração Orçamental n.º
5, no valor global de 386.104,00€. -----------------------------------------------------------------4. REGISTO DE PAGAMENTOS: -------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento dos pagamentos efectuados de 1
a 30 de Novembro de 2010, no valor de 1.498.270,49€ em Operações
Orçamentais e de 72.623,03€ em Operações de Tesouraria. ---------------------------5. EMPREITADA “CONSTRUÇÃO DE PONTE EM VÁRZEAS – LUSO – PEDIDO

DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO - DESPACHO: --------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento do Despacho do Senhor
Presidente, exarado em 13/12/2010, que aprovou o pedido de prorrogação de
prazo graciosa, nos termos da informação de 10/12/2010, do Senhor Fiscal da
Obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. PROJECTO DE POSTO DE TURISMO E LOJA DAS 4 MARAVILHAS DE
MEALHADA – INFORMAÇÃO N.º 129/2010 - DESPACHO: -------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento do Despacho do Senhor
Presidente, exarado em 02/12/2010, que aprovou a Informação n.º129/2010,
da Senhora Eng.ª Teresa Oliveira, sobre o assunto mencionado em epígrafe. ----
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7. EMPREITADA “REABILITAÇÃO DA RUA DAS FERRUGENS E LARGO DO
CEMITÉRIO – ANTES” – DESPACHO: -------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento do Despacho do Senhor
Presidente, exarado em 06/12/2010, que aprovou a Informação n.º135/2010,
da Senhora Eng.ª Teresa Oliveira, sobre o assunto mencionado em epígrafe. ----

8. PROGRAMA PRELIMINAR DO PROJECTO DO CENTRO EDUCATIVO DO
LUSO – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO - INFORMAÇÃO: ---------------------A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o Programa
Preliminar do Projecto do Centro Educativo do Luso, nos termos da Informação
de 20/12/2010, da Senhora Chefe da Divisão de Gestão Urbanística. --------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

9. LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES – ANÁLISE DE PROCESSOS DE
OBRAS: Não foi presente à reunião qualquer processo para deliberação. ---------------- E, não havendo mais assuntos a tratar foi pela Senhora Vice-Presidente da
Câmara declarada como encerrada a reunião, pelas 11 horas. --------------------------------------------Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser assinada por mim,
_____________________________, Cristina Maria Simões Olívia, e pelo Senhor Presidente
da Câmara, em conformidade com o disposto no n.º 2 do art.º 92.º da Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro.
___________________________________________________________________________

