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------------------------------------------------------------------AAACCCTTTAAA   NNN...ººº   555555------------------------------------------------------------   

RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  2233  DDEE  

FFEEVVEERREEIIRROO  DDEE  22001122::  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------- No dia vinte e três de Fevereiro 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 as 

Senhoras Vereadoras Maria Leonor Reis Lopes e Arminda de Oliveira Martins. O 

Senhor Vereador José Carlos Calhoa Morais não esteve presente na reunião, 

por se encontrar de férias. ----------------------------------------------------------------------------- 

---------- 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 propor a aprovação de um voto de 

pesar pelo falecimento do Senhor Liberto Gil Braga Maia, Secretário da Junta 

de Freguesia de Pampilhosa, Chefe do Agrupamento de Escuteiros de 

Pampilhosa e Dirigente de várias associações, que pelo seu percurso de vida 

merece ser lembrado e reconhecido. ------------------------------------------------------------ 

Todos os membros do Executivo se associaram à manifestação de pesar, 

tendo sido aprovado, por unanimidade, o voto de pesar. ------------------------------- 

2) O Senhor Vereador António Miguel Ferreira interveio para fazer uma 

referência ao Senhor Liberto Maia, como Dirigente do Agrupamento de 

Escuteiros de Pampilhosa, Dirigente desportivo, e o reflexo que o seu 



falecimento teve na comunidade jovem, como exemplo de civismo e 

comportamento, cujas pegadas os jovens gostavam de seguir. ----------------------- 

3) O Senhor Presidente interveio para propor igualmente a aprovação de um 

voto de pesar pelo falecimento do Senhor João Carlos Ferreira de Freitas, 

Vogal da Junta de Freguesia de Luso, nos dois mandatos anteriores, tendo sido 

aprovado, por unanimidade, o voto de pesar. ----------------------------------------------- 

4) O Senhor Presidente voltou a intervir, para informar os membros do 

Executivo, que terminou a inspecção da IGAL à Câmara Municipal e que já 

recebeu o respectivo Relatório Preliminar para efeitos de apresentação do 

contraditório por parte da Câmara Municipal. Acrescentou que a Câmara 

Municipal não irá apresentar o contraditório, uma vez que no relatório não 

existem notas ou recomendações para alterar ou rectificar, pelo que 

apresentou um voto de agradecimento à Dra. Cristina Olívia, Chefe da DAJ, 

Dra. Susana de Jesus, Chefe do Sector de Recursos Humanos e à 

Coordenadora Técnica, Beatriz Cerveira e restantes funcionárias do Sector de 

Recursos Humanos, bem como à Engª. Margarida Costa, Chefe da DGU, e 

funcionárias da DGU. Referiu-se ainda, relativamente a esta inspecção, que 

existem espécies rastejantes, autênticos vermes, que fazem a sua vida como 

se não existisse Democracia e não tivesse acontecido o 25 de Abril, sendo 

criaturas que à sombra da mesquinhez, da maldade, são programadas para a 

denúncia anónima, para apresentarem queixas e cartas anónimas que não 

deveriam ter outro destino que não fosse o caixote do lixo, pois em 

Democracia todos têm direito de não concordar com tudo mas também têm 

obrigação de assinarem o que escrevem e infelizmente, assim não fazem. ------- 

A Senhora Chefe da DAJ, Dra. Cristina Olívia, devidamente autorizada, 

interveio para agradecer as palavras do Senhor Presidente. ---------------------------- 

5) O Senhor Vereador António Miguel Ferreira interveio para felicitar a 

Associação de Carnaval da Mealhada, pelo espectáculo que apresentou e 

que veio revelar que o Carnaval da Mealhada continua a ser uma força 

motora das actividades do Concelho da Mealhada. Felicitou ainda o apoio 

financeiro e logístico que a Câmara Municipal de Mealhada deu à realização 

do corso, bem como as escolas de samba, Sócios da Mangueira, Batuque, 
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Tijuca e Samba no Pé, bem como aos grupos de folia e de sátira social, que 

contribuíram para que houvesse um bom Carnaval. --------------------------------------- 

6) A Senhora Vice-Presidente interveio para reforçar o que foi dito pela 

organização dos corsos de Carnaval e dar uma palavra de apreço aos 

funcionários municipais que apoiaram a organização do Carnaval da 

Mealhada. Referiu ainda a colaboração de algumas escolas e jardins-de- 

infância do Concelho no projecto ambiental “Carnaval Ecológico” que muito 

contribuiu para decorar e colorir os espaços públicos do Concelho. ---------------- 

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

2. ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MEALHADA – MOÇÃO – REFORMA DA 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL: ------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da Moção”Repúdio pelo ataque 

em curso ao Poder Local, incluindo a conhecida intenção de extinguir 

autarquias como a Freguesia de Antes”, aprovada pela Assembleia Municipal 

de Mealhada na Sessão Extraordinária, realizada em 27 de Janeiro de 2012. ---- 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos pagamentos efectuados de 01 

a 31 de Janeiro, no valor total de 531.599,13€. ------------------------------------------------ 

4. ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE “REMODELAÇÃO DO ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA À MEALHADA” – INFORMAÇÃO N.º 16/2012: ---------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Despacho do Senhor 

Presidente, exarado em 27/01/2012, que aprovou a Informação do Chefe do 

SASU, de 17/01/2012, que mereceu a concordância da Chefe da DACT, sobre  

o assunto mencionado em epígrafe. ------------------------------------------------------------ 

5. EMPREITADA DE “EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DO LUSO – 

PAMPILHOSA” – INFORMAÇÃO N.º FP_00172012 – ADJUDICAÇÃO – 

MINUTA DO CONTRATO: ------------------------------------------------------- 



A Câmara Municipal tomou conhecimento do Despacho do Senhor 

Presidente, exarado em 06/02/2012, que aprovou: - as propostas contidas no 

Relatório Final elaborado pelo Júri, nomeadamente no que se refere à 

admissão das propostas e ordenação final das mesmas; - a adjudicação da 

empreitada de “EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DO LUSO – PAMPILHOSA”, à 

empresa MANUEL VIEIRA BACALHAU, LDA., pelo valor de 114.676,53€; - a 

notificação da adjudicação ao adjudicatário e aos restantes concorrentes, 

remetendo-lhe cópia do relatório final; - a notificação do adjudicatário para 

apresentação, no prazo de 10 dias, dos documentos de habilitação indicados 

no convite, nos termos da Informação da Técnica Superior Filipa Damas Pinto, 

de 31/01/2012, bem como a Minuta do Contrato. ------------------------------------------- 

6. EMPREITADA DE “CENTRO ESCOLAR DO LUSO” – INFORMAÇÃO N.º 

021/2012: ------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal analisou a Informação Técnica n.º 021/2012, da Chefe da 

DACT, e deliberou, por unanimidade, aprovar: - as propostas contidas no 

Relatório Final elaborado pelo Júri, nomeadamente no que se refere à 

exclusão e admissão de propostas, bem como à proposta de ordenação final 

das mesmas; - a adjudicação da empreitada de “CENTRO ESCOLAR DO 

LUSO”, à empresa EMBEIRAL – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA., pelo valor de 

1.348.097,04€ + IVA e um prazo de execução de 363 dias; - a notificação da 

adjudicação ao adjudicatário e aos restantes concorrentes, 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, bem como 

a Minuta do Contrato. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos 

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

7. EXECUÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL 

GERMANO GODINHO – PAMPILHOSA – CONTRATO ADICIONAL – MINUTA 

DO CONTRATO: ----------------------------------------------------------------- 



  Folha n.º _______ 

  Lº. ACTAS N.º 80 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Despacho do Senhor 

Presidente, exarado em 07/02/2012, que aprovou a Minuta do Contrato 

adicional ao Contrato n.º 38/11, referente à empreitada “ EXECUÇÃO DE 

RELVADO SINTÉTICO NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL GERMANO GODINHO 

– PAMPILHOSA”. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA PARA EFEITOS DE EXPROPRIAÇÃO 

DA PARCELA NECESSÁRIA À CONSTRUÇÃO DO “POSTO DE TURISMO E 

LOJA DAS 4 MARAVILHAS DE MEALHADA” OFICIO DA DAGAL 03-01-2012 

S-000018-2012 – INFORMAÇÃO N.º 026/2012: -------------------------------- 

A Câmara Municipal analisou a Informação Técnica n.º 026/2012, de 

16/02/2012, da Chefe da DACT, em resposta à exposição apresentada pelo 

Senhor Gonçalo Sarmento de Jesus Neves, que foi remetida por oficio 

referência 03-01-2012, S-000018-2012, da D.G.AL, sobre o assunto mencionado 

em epígrafe e deliberou, por unanimidade, aprovar a citada informação que 

se dá como integralmente transcrita. ------------------------------------------------------------ 

O Senhor Vereador António Miguel Ferreira interveio para referir que existindo 

na Câmara Municipal uma politica de unanimidade, de consenso, em termos 

de aprovação dos projectos que são estratégicos para o desenvolvimento do 

Concelho e quando existe uma aposta no desenvolvimento do turismo, deve-

se apostar nesta reabilitação. Se a iniciativa privada não teve a vontade ou a 

possibilidade de reabilitar aquela zona, a Câmara Municipal faz muito bem em 

substituir-se-lhes. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos 

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

9. LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES – ANÁLISE DE PROCESSOS DE 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos processos de obras deferidos 

por despachos de 02 a 22 de Fevereiro de 2012, 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. ----------------------------------------------------------------------- 



Não foi presente à reunião qualquer processo para deliberação. --------------------  

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 o assunto que não consta da ordem do dia, que a 

seguir se indica: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. SUBSIDIO ÀS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – ANO 

LECTIVO DE 2011/2012: --------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Informação 

apresentada pela Senhora Vice-Presidente, que a seguir se transcreve: ----------- 

--SUBSÍDIO ÀS ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO / ANO LECTIVO DE 2011/2012-- 

Serve o presente para informar que a atribuição do subsídio ao Agrupamento de Escolas de 

Mealhada, no valor de 9361.50€, aprovado em reunião de câmara do dia 29/11/2011 

destinado à aquisição de material escolar e de apoio à atividade pedagógica, passa a ser no 

valor de 9 516.00€, dado que o montante anterior não estava correto, por erro de soma ------- 

Solicita-se a aprovação do valor acima indicado -------------------------------------------------------- 

Mealhada, 22 de Fevereiro de 2012 ---------------------------------------------------------------------- 

A Vice-Presidente da Câmara, (Dr.ª Maria Filomena Baptista Pereira Pinheiro) ----------------------- 

Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos 

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

---------- 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. 

____________________________________________________________________________ 


