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------------------------------------------------------------------AAACCCTTTAAA   NNN...ººº   555333------------------------------------------------------------   

RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  1199  DDEE  

JJAANNEEIIRROO  DDEE  22001122::  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------- No dia dezanove de Janeiro do ano dois mil e doze, 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 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 que desde o dia 9 do corrente 

mês está a decorrer na Câmara Municipal uma inspecção ordinária da IGAL. - 

2) A Senhora Vice-Presidente interveio para informar que no dia 20 de Janeiro, 

de tarde, estará presente na Escola E.B. 1 de Barcouço, a RTP, com o objectivo 

de oferecer livros escolares e gravar o Programa “Ler Mais e Ler Melhor”. --------- 

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

2. ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÉVORA – MOÇÃO: ---------------------------- 

 A Câmara Municipal tomou conhecimento da Moção – “Para que a Taxa 

Municipal de Direitos de Passagem seja paga directamente pelas empresas de 



telecomunicações e não pelos consumidores”, aprovada pela Assembleia 

Municipal de Évora e deliberou por unanimidade, comunicar à Assembleia 

Municipal de Évora a solidariedade pela tomada de posição. ------------------------ 

Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos 

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

3. ARQUIVO MUNICIPAL DE MEALHADA – AUTO DE ENTREGA – DOAÇÃO 

DE EDUARDO FRANCISCO VARELA PÉCURTO: --------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a doação ao 

Município de Mealhada, de 776 fotos, da colecção do Senhor Eduardo 

Francisco Varela Pécurto, de Coimbra, sobre temas do Município de 

Mealhada. Foi ainda decidido agradecer a doação. ------------------------------------- 

Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos 

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

4. TIAGO ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUSA – INSTALAÇÃO DE 

FARMÁCIA: ---------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal analisou o requerimento de Tiago Alexandre Rodrigues 

de Sousa, registado nos serviços da Secretaria com o n.º 2075/2010, em 

8/03/2010, para instalação de uma farmácia em Vimieira, Freguesia de Casal 

Comba, e deliberou, por unanimidade reconhecer o interesse público local na 

referida instalação, nos termos da Informação n.º 29/DAJ/2010, de 29/07/2010.  

O Senhor Presidente interveio, referindo que o licenciamento da instalação de 

farmácias deveria ser liberalizado, sem exigência de requisitos proteccionistas, 

dando como exemplo a instalação de outros estabelecimentos de saúde. ------ 

Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos 

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

5. JOSÉ FERNANDO MATOS COUCEIRO – INSTALAÇÃO DE FARMÁCIA: ----- 

A Câmara Municipal analisou o requerimento de José Fernando Matos 

Couceiro, registado nos serviços da Secretaria com o n.º 11-09542, em 

7/12/2011, para instalação de uma farmácia na Quinta dos Coutos, em 

Mealhada, e deliberou, por unanimidade reconhecer o interesse público local 
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na referida instalação, nos termos da Informação n.º 65/DAJ/2011, de 

21/12/2010. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente interveio, referindo que o licenciamento da instalação de 

farmácias deveria ser liberalizado, sem exigência de requisitos proteccionistas, 

dando como exemplo a instalação de outros estabelecimentos de saúde. ------ 

Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos 

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

6. “CONDUTA ELEVATÓRIA DE CARQUEIJO E BARCOUÇO” – PROJECTO DE 

EXECUÇÃO - ALTERAÇÕES DO PROJECTO INICIAL: --------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Despacho do Senhor 

Presidente, exarado em 4/01/2012, que aprovou as alterações ao projecto 

inicial da obra mencionada em epígrafe, nos termos da informação da Chefe 

da D.A.C.T., de 4/01/2012. ----------------------------------------------------------------------------- 

7. ESPAÇO INOVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MEALHADA – ERROS E 

OMISSÕES DO CADERNO DE ENCARGOS - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO: - 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho 

exarado pelo Senhor Presidente, em 6/01/2012, que aprovou a rejeição de 

todos os erros e omissões constante da lista apresentada e a aceitação da 

omissão das portas corta-fogo, nos termos da informação do Júri do 

Procedimento, de 06/01/2012. ----------------------------------------------------------------------- 

8. ESPAÇO INOVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MEALHADA – PRORROGAÇÃO 

DE PRAZO PARA ENTREGA DAS PROPOSTAS - RATIFICAÇÃO DO 

DESPACHO: ---------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho 

exarado pelo Senhor Presidente, em 12/01/2012, que aprovou a prorrogação 

de prazo para apresentação das propostas até às 18 horas do dia 16/01/2012, 

nos termos da informação do Júri do Procedimento, de 12/01/2012. ---------------- 

9. REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL - INFORMAÇÃO: ------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, continuar a analisar o 

assunto mencionado em epígrafe na próxima reunião. ----------------------------------- 



Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos 

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

10. 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 pelo Senhor Presidente da Câmara 

declarada como encerrada a reunião, pelas 17 horas e 40 minutos. ------------------------------------ 

Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser assinada por mim, 

_____________________________, Maria de Laçalete Mendes Ferreira e Godinho, 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. 

____________________________________________________________________________ 


