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---------------------------------------------------------------AAACCCTTTAAA   NNN...ººº   444777---------------------------------------------------------------   

RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  2200  DDEE  

OOUUTTUUBBRROO  DDEE  22001111::  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------- No dia vinte de Outubro do ano dois mil e onze, 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 Vice-

Presidente, 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 da 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 14 horas e 30 minutos, deu-se início ao período antes da ordem 

do dia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------- 

1) O Senhor Presidente interveio para informar ter recebido, a Senhora 

Directora Regional dos CTT – Aveiro, a seu pedido, tendo-lhe esta comunicado 

ser intenção dos CTT o encerramento da Estação do Luso, salvo se a Junta de 

Freguesia quiser negociar no sentido de ficar a gerir esta Estação de Correios. 

O Senhor Presidente disse que a opinião que lhe transmitiu foi de discordância 

com essa medida, em virtude de pensar que os correios públicos são um dos 

sustentáculos da soberania e democracia de qualquer País e estar a 

aperceber-se que os CTT estão em vias de desaparecimento. A mesma 

Senhora informou-o de que já tinham sido estabelecidos alguns contactos 

com a Junta de Freguesia do Luso e que irão continuar esses contactos e 

negociações. -----------------------------------------------------------------------------------------------

2) O Senhor Vereador Júlio Penetra interveio para informar sobre o 



desenvolvimento da situação do Parque do Choupal, na Mealhada. Disse que 

os choupos plantados no Parque do Choupal já ultrapassarem o seu tempo de 

vida útil, pelo que ameaçam cair, o que até já aconteceu com alguns 

exemplares, com risco pela segurança de pessoas e bens. Face à existência 

de sinais alarmantes de desgaste e fragilidade, foi feita uma avaliação técnica 

da situação, que concluiu pela urgência do abate dos choupos. Informou 

ainda que, ponderadas todas as hipóteses para a sua manutenção e 

tratamento, a solução recaiu sobre o seu abate total, como única forma de 

garantir a segurança. ----------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador António Miguel Ferreira perguntou se o serviço do corte 

das árvores vai ser feito pelos serviços municipais, tendo o Senhor Vereador 

Júlio Penetra dito que em princípio não, porque não há meios técnicos e 

humanos para realização desse tipo de trabalho. ------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Júlio Penetra voltou a intervir ainda sobre o assunto, para 

referir que depois do corte, se irá proceder à plantação de choupos de 

espécie diferente da agora existente. ------------------------------------------------------------ 

3) A Senhora Vereadora Arminda Martins interveio sobre a agregação das 

freguesias, referindo que irá defender com “unhas e dentes” que a Freguesia 

de Antes não venha a ser agregada e espera obter o apoio de todos. ------------ 

O Senhor Presidente disse ser frontalmente contra a proposta de lei que está 

em discussão pública e que vai esperar para ver os interesses que vai servir. 

Disse ser contra a proposta de agregação, a seu ver, a nova designação de 

extinção das freguesias, porque se trata de “atirar com areia para os olhos” 

dos portugueses, querendo fazer crer que as despesas das autarquias são a 

causa de todos os males, quando representam apenas 3,5% do total do déficit 

público contra os 96,5% da Administração Central. ----------------------------------------- 

A Senhora Vereadora Arminda Martins disse que há a intenção de “entreter”o 

Povo. Referiu que já está no terreno, como cidadã, a lutar contra esta 

agregação, tendo acrescentado que gostaria de contar com a solidariedade 

dos membros do Executivo. Acrescentou que, na sua opinião, se trata mesmo 

de um momento de entretenimento, criado pelo actual governo, e enquanto 

o Povo se vai distraindo, vão-se aplicando mais umas medidas de austeridade. 
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Esclareceu que os critérios previstos no “Documento Verde” são quantitativos, 

tais como a distância e o n.º de habitantes, mas que não são os critérios mais 

adequados. Disse saber, que agendada uma sessão da Assembleia de 

Freguesia, de onde certamente irá sair, não a proposta de realização de um 

referendo, mas uma posição clara sobre o assunto, à qual se seguirão outras 

acções para as quais conta com a ajuda de todas as forças políticas e dos 

presentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

A Senhora Vice-Presidente referiu que a questão não é preocupação apenas 

da Senhora Vereadora Arminda Martins mas sim de todos aqueles que 

representam a população do Concelho. Lutar contra a proposta de lei de 

agregação de freguesias e sua aplicação cega, é obrigação de todos. Esta 

intenção do Governo está a pôr em causa aquilo que é uma conquista 

democrática. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) A Senhora Vice-Presidente voltou a intervir para referir que no dia 7 de 

Outubro as escolas do Concelho receberam as Bandeiras Verdes atribuídas 

pela Associação Bandeira Azul da Europa. Tratou-se do reconhecimento da 

existência de empenhamento no trabalho realizado na área da educação 

ambiental e educação para a sustentabilidade, por parte da comunidade 

escolar do Concelho. Além de conquistar também a Bandeira Verde a E.B. 2,3 

de Mealhada venceu o concurso nacional “Matemática de Energia” com a 

apresentação de uma aplicação informática que calcula a pegada 

carbónica (as emissões inerentes à actividade da escola no que respeita à 

eficiência energética e mobilidade). Acrescentou que são merecedores de 

admiração e apoio, e está de parabéns a equipa de trabalho que honrou a 

escola e o Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------ 

5) O Senhor Vereador António Miguel Ferreira referiu que se deve louvar o 

esforço adicional das escolas que tiveram reflexo positivo este ano no ranking 

das escolas e enaltecer o trabalho que é feito pela Câmara Municipal na área 

da Educação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

---------- 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 46), após se ter procedido à sua leitura. ------------------------------- 

2. STAL – PETIÇÃO NÃO À REDUÇÃO DE AUTARQUIAS E DE 

TRABALHADORES: --------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da Petição “Não à redução de 

autarquias e de trabalhadores” enviada pelo STAL – Sindicato Nacional dos 

Trabalhadores da Administração Local, tendo a Senhora Vereadora Arminda 

Martins manifestado o seu apoio e o Senhor Presidente referido que iria 

subscrever a petição. ----------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador António Miguel Ferreira referiu que é preciso que alguma 

coisa se passe para que fique tudo na mesma. ---------------------------------------------- 

3. REGISTO DE PAGAMENTOS: -------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos pagamentos efectuados de 01 

a 30 de Setembro, no valor total de 829.024,84€. --------------------------------------------- 

4. “SUBSTITUIÇÃO DE PASSAGEM HIDRÁULICA (PH) NA RUA DR. AMÉRICO 

COUTO – MEALHADA” – INFORMAÇÃO N.º 210/2011: ----------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Despacho do Senhor 

Presidente, exarado em 26/09/2011, que aprovou a Informação n.º 210/2011, 

de 16/09/2011, que se consubstancia numa proposta de aprovação de 

trabalhos a mais na obra mencionada em epígrafe, no valor de 1.894,50€, 

propondo-se igualmente a notificação ao empreiteiro para execução desses 

trabalhos, solicitando-lhe, para cumprimento do disposto na alínea b), n.º 1, do 

art.º 373.º do CCP, o prazo previsto para a sua execução. ------------------------------- 

5. “EXECUÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO NO CAMPO DE FUTEBOL 

GERMANO GODINHO NA PAMPILHOSA” – INFORMAÇÃO N.º 4/10/2011: -- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Despacho do Senhor 

Presidente, exarado em 07/10/2011, que aprovou, nos termos da Informação 

n.º 134/2011, de 04/10/2011: - Relatório Final elaborado pelo Júri do concurso; - 

adjudicação da empreitada de “Execução de Relvado Sintético no Campo 

de Futebol Germano Godinho na Pampilhosa” à empresa Construções 
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Marvoense, Lda., pelo valor de 230.378,79€ (+ IVA), pelo prazo de execução 

de 30 dias; - a notificação da adjudicação ao adjudicatário e aos restantes 

concorrente, remetendo-lhes cópia do relatório final; - a notificação do 

adjudicatário para, no prazo de 10 dias, proceder à prestação da caução e 

apresentação dos documentos de habilitação indicados no ponto 21 do 

programa do procedimento. ------------------------------------------------------------------------- 

6. “CENTRO ESCOLAR DO LUSO” – PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA 

ENTREGA DE PROPOSTAS: ------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do 

Senhor Presidente, exarado em 11/10/2011, que aprovou a prorrogação do 

prazo para entrega de propostas, ao abrigo do disposto no n.º 3, do art.º 68.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela n.º 

5/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------ 

7. “POSTO DE TURISMO E LOJA DAS 4 MARAVILHAS DA MEALHADA” – 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA ENTREGA DE PROPOSTA: ----------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Despacho do Senhor 

Presidente, exarado em 12/10/2011, que aprovou a prorrogação de prazo 

para entrega de propostas. -------------------------------------------------------------------------- 

8. “REQUALIFICAÇÃO DA ZONA URBANA CENTRAL DE MEALHADA” – 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA ENTREGA DE PROPOSTAS: ---------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do 

Senhor Presidente, exarado em 17/10/2011, que aprovou a prorrogação do 

prazo para entrega de propostas, ao abrigo do disposto no n.º 3, do art.º 68.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela n.º 

5/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------ 

9. LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES – ANÁLISE DE PROCESSOS DE 

OBRAS: --------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos processos de obras deferidos 

por despachos de 06 a 19 de Setembro de 2011, proferidos pelo Senhor 

Vereador José Carlos Calhoa Morais, no exercício das competências que lhe 



foram delegadas e subdelegadas pelo Presidente da Câmara no Despacho 

n.º 38/2009, de 29 de Outubro. ----------------------------------------------------------------------- 

AUSÊNCIA DE VEREADORA – A Senhora Vereadora Arminda Martins ausentou-

se da reunião, pelas 16 horas e 40 minutos, por ser técnica interveniente no 

processo de obras a seguir apreciado. ---------------------------------------------------------- 

PROCESSO N.º 40/2011/144 – C.C.A.M. – CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA 

MÚTUO DA BAIRRADA. ---------------------------------------------------------- 

Após análise do processo de obras mencionado em epígrafe, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, dispensar a requerente da obrigação 

de criação de 4 lugares de estacionamento (2 privados e 2 públicos), 

aplicando-se o regime excepcional previsto no art.º 8.º do Regulamento do 

PDM, nos termos da informação técnica n.º 2, de 29/08/2010. ------------------------- 

Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos 

imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMPARÊNCIA DE VEREADORA – A Senhora Vereadora Arminda Martins 

regressou à sala da reunião às 16 horas e 45 horas. ----------------------------------------- 

ASSUNTOS FORA DA ORDEM DO DIA: Nos termos do disposto no art.º 83.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, analisar os assuntos que não constam da ordem do dia, que a 

seguir se indicam: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

1 - TRANSPORTES ESCOLARES – PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DO 

PASSE ESCOLAR: ---------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal analisou o requerimento registado nos serviços municipais 

sob o número 07479, em 29/09/2011, e deliberou, por unanimidade, com 

fundamento na informação da Técnica Superior de Serviço Social, Isabel 

Gaspar, datada de 18/10/2011, isentar a requerente do pagamento do passe 

escolar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos 

imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - TRANSPORTES ESCOLARES – PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DO 

PASSE ESCOLAR: ---------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal analisou o requerimento registado nos serviços municipais 

sob o número 06811, em 05/09/2011, e deliberou, por unanimidade, com 

fundamento na informação do Técnico Superior de Serviço Social, João 

António Silva, datada de 19/09/2011, isentar o requerente do pagamento do 

passe escolar, a titulo excepcional. ---------------------------------------------------------------- 

Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos 

imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – CENTRO ESCOLAR DO LUSO – ERROS E OMISSÕES DO CADERNO DE 

ENCARGOS: --------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do 

Senhor Presidente, exarado em 18/10/2011, que aprovou o esclarecimento do 

Júri do Procedimento, de 18/10/2011, sobre listas de erros e omissões 

apresentadas do Caderno de Encargos. -------------------------------------------------------- 

---------- E, não havendo mais assuntos a tratar foi pelo Senhor Presidente da Câmara 

declarada como encerrada a reunião, pelas 17 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. 

____________________________________________________________________________ 

 

 


