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CTTA
AN
N..ºº 6600---------------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 03
DE MAIO DE 2012: ------------------------------------------------------------ No dia três de Maio 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 a Senhora Vereadora Arminda de Oliveira Martins. A Senhora
Vereadora Maria Leonor Reis Lopes não esteve presente na reunião, por
motivos profissionais, tendo a falta sido considerada justificada. ------------------------------- 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 informou ter estado presente numa reunião, no âmbito
da CIM-Baixo Mondego, com o Senhor Presidente da ARS Centro, sobre a
proposta de Portaria de reconfiguração do mapa dos Agrupamentos de
Centros de Saúde (ACES), tendo sido reconhecida pelo Senhor Presidente da
A.R.S. a necessidade de rectificações à mesma face às contradições
detectadas no texto e no anexo relativamente às NUT III. -------------------------------Esclareceu que na última sessão da Assembleia Municipal, no período
dedicado ao público, houve a intervenção de um munícipe autarca sobre a
Câmara Municipal e a GNR, relativamente a um estabelecimento comercial, à
qual disse não ter respondido, não por concordar com a intervenção, mas por

ter achado por bem não responder, face ao teor ofensivo da referida
intervenção. ------------------------------------------------------------------------------------------------Informou também que a sentença proferida na acção instaurada contra o
Senhor Jorge Ferreira dos Santos, no Tribunal da Mealhada, foi confirmada
pelo Tribunal da Relação, já transitou em julgado, e que o mesmo já liquidou
as indemnizações à Câmara Municipal e ao cidadão Carlos Cabral, conforme
condenação do mencionado tribunal. ----------------------------------------------------------

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

2. COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE – OESTECIM – OFICIO
CIRCULAR N.º 2012/0315: ------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento do ofício circular n.º 2012/0315, na
sequência da deliberação tomada na reunião do Conselho Executivo da
OesteCIM, no dia 12/04/2012, sobre a Lei dos Compromissos. --------------------------

3. ANMP – PORTARIA N.º106/2012, DE 18 DE ABRIL: --------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento da posição da ANMP sobre a
Portaria n.º 106/2012, de 18 de Abril, tendo manifestado a sua total
solidariedade com a contestação ao esbulho das Autarquias pelo Estado
Central e ao locupletamento do mesmo às custas das Autarquias. ------------------

4 – CENTRO ESCOLAR DO LUSO – RESPOSTA MINUTA DO CONTRATO –
SUBSTITUIÇÃO DE SUBEMPREITEIRO: -------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do
Senhor Presidente da Câmara de 26 de Abril de 2012, que considerou
justificado o pedido de substituição do subempreiteiro inicialmente proposto,
empresa

Iberfer,S.A., pelo subempreiteiro T&T Multieléctrica, Lda., em

conformidade

com

a

informação

n.º

020/2012,

de

26/04/2012,

da

Coordenadora Técnica, Graziela Bernardes e despacho da Chefe da Divisão
de Administração e Coordenação do Território, Teresa Oliveira: -----------------------
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Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

5. CENTRO ESCOLAR DO LUSO – MINUTA DO CONTRATO – RATIFICAÇÃO
DO DESPACHO: -----------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do
Senhor Presidente da Câmara de 26 de Abril de 2012, que aprovou a Minuta
do Contrato da empreitada do Centro Escolar do Luso. ----------------------------------

6. REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE À PRAÇA CENTRAL DA VILA DO
LUSO – 2ª FASE - INFORMAÇÃO: ----------------------------------------------A Câmara Municipal analisou a Informação n.º FP_080/2012, de 23/04/2012, da
Técnica Superior, Filipa Pinto, que mereceu a concordância da Chefe da
DACT, e deliberou, por unanimidade, aprovar: - as peças do procedimento,
anexas à referida informação, designadamente Programa do Concurso,
Caderno de Encargos, Projecto de execução, Lista dos trabalhos preparatórios
e acessórios, Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e
Demolição, Plano de Consignação, Plano de Segurança e Saúde em Projecto;
- a designação dos membros do Júri do procedimento referidos no ponto 12
da mencionada informação, bem como a delegação no mesmo da
prestação de esclarecimentos sobre as peças do procedimento; - a abertura
de procedimento de concurso público para a realização da empreitada de
“Requalificação da Envolvente à Praça Central da Vila do Luso – 2ª Fase”,
com preço base de 1.700.000,00€ e o prazo global de execução de 420 dias,
com base no disposto na alínea b) do art.º 19.º do CCP. --------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

7. PROJECTO 4 MARAVILHAS DA MESA DA MEALHADA – AQUISIÇÃO DE
SERVIÇOS – CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SECTOR
ALIMENTAR: ---------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal analisou a informação de 26/04/2012, da Técnica
Superior, Dora Matos e deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável,
em cumprimento do art.º 26.º da Lei do Orçamento do Estado para 2012 (Lei

n.º 64-B/2011, ao pagamento de honorários ao Centro de Formação
Profissional para o Sector Alimentar, no valor de 600,00€, pela sua participação
no Júri do Projecto “Água/Pão/Vinho/ Leitão. 4 Maravilhas da Mesa de
Mealhada”. ------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

8. PROJECTO 4 MARAVILHAS DA MESA DA MEALHADA – AQUISIÇÃO DE
SERVIÇOS – ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO DOS JURADOS: ---------------A Câmara Municipal analisou a informação de 26/04/2012, da Técnica
Superior, Dora Matos e deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável,
em cumprimento do art.º 26.º da Lei do Orçamento do Estado para 2012 (Lei
n.º 64-B/2011), à celebração de contrato de aquisição de serviços de
alimentação e alojamento dos jurados do Projecto “Água/Pão/Vinho/ Leitão.
4 Maravilhas da Mesa de Mealhada”, aquando da realização das reuniões de
trabalho e visitas aos estabelecimentos, no valor de 900,00€. --------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

9. INSTALAÇÃO DE QUIOSQUE - INFORMAÇÃO: -----------------------------A Câmara Municipal analisou o pedido apresentado pela Senhora Eugénia
Maria Coelho Ferreira Santos, para a instalação de um quiosque para venda
de bolacha americana, na cidade da Mealhada, bem como a informação
de 30/04/2012, da Chefe da DGU e deliberou, por unanimidade, contactar a
Senhora Joana Uria de Albuquerque, no sentido de, no prazo de 10 dias,
informar a Câmara Municipal se continua interessada na instalação do
quiosque na Praça do Choupal, em Mealhada. Deliberou ainda, comunicar
que a Câmara Municipal irá estudar o modelo de quiosque a instalar nos
locais públicos. --------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

10. SEXTA ALTERAÇÃO À OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO DA ZONA
INDUSTRIAL DA PEDRULHA - INFORMAÇÃO: -----------------------------------
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A Câmara Municipal analisou as informações da Chefe da D.G.U. e do Chefe
da D.P.U., ambas datadas de 30/04/2012, sobre o assunto mencionado em
epígrafe. Nos termos destas informações, a sexta alteração à Operação de
Loteamento da Zona Industrial da Pedrulha (Z.I.P.) – 2ª Fase, tem incidência
fulcral nas peças desenhadas do Projecto de Loteamento da Zona Industrial
da Pedrulha – 2.ª Fase, para que não existam divergências entre a
representação gráfica da Planta de Síntese e a realidade no terreno. A
rectificação das peças desenhadas implica alteração da área dos lotes e
alteração das áreas de cedência para zonas de circulação viária e pedonal e
zona de verde público e recai sobre os lotes 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, e 45, contemplando também a alteração à divisão cadastral dos lotes,
com a associação dos lotes 38 e 39, em conformidade com o requerimento
da candidatura apresentado, passando a ter a designação de lote 38. A
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 6.ª Alteração à
Operação de Loteamento da Zona Industrial da Pedrulha (Z.I.P.) – 2ª Fase, nos
termos supra referidos, assim como a abertura da Discussão Pública, pelo
período de 15 dias. --------------------------------------------------------------------------------------Os documentos relativos à 6ª Alteração à Operação de Loteamento da Zona
Industrial da Pedrulha (Z.I.P.) – 2ª Fase, serão arquivados na Pasta Anexa ao
Livro de Acta n.º 80. -------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

11. LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: ------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento dos processos de obras deferidos
por despachos de 19 de Abril a 02 de Maio 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 constam da ordem do dia, que a
seguir se indicam: -----------------------------------------------------------------------------------------

1. RAMPA HISTÓRICA LUSO-BUSSACO – PROPOSTA N.º 8/2012: ----------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta n.º
8/2012, apresentada pelo Senhor Vereador Júlio Penetra, que a se transcreve: -------------------------------------------PROPOSTA Nº 8/2012-------------------------------------------A “Rampa Histórica Luso- Bussaco”, prova automobilística, foi em tempos um evento de projecção
nacional no panorama turístico-desportivo deste concelho e desta região, do qual se guardam
excelentes memórias. -----------------------------------------------------------------------------------------O Clube “LUSO CLÁSSICOS”, que se propõe relançar este evento em 2012, é uma associação
local que vem realizando nos últimos anos, com grande qualidade, eventos desta natureza,
assente na participação de automóveis clássicos e antigos, com o objetivo de contribuir para a
promoção turística do destino Luso – Buçaco. -------------------------------------------------------------Pretende-se agora, com a reposição no próximo dia 6 de Maio, da “Rampa Histórica LusoBussaco – 2012”, dotar o concelho com uma prova que se torne num meio de promoção dos
nossos produtos turísticos, e num acontecimento de periodicidade regular anual, emblemático e
de prestígio para o concelho. -------------------------------------------------------------------------------A marca Quatro Maravilhas da Mesa de Mealhada e a Fundação Mata do Buçaco, fortemente
comprometidas com a projecção da imagem e da economia comercial e turística local, associamse no apoio a esta iniciativa da qual esperam retirar proveitos imediatos e futuros. --------------Sendo que o desafio tem custos de organização que rondam os sete mil e quinhentos euros,
propomos que a Câmara Municipal participe neste esforço atribuindo ao Clube Luso Clássicos
uma verba de € 2.000,00 (dois mil euros), para além do apoio logístico que lhe seja solicitado e
esteja ao alcance dos serviços internos dar satisfação. -------------------------------------------------Mealhada, 30 de Abril de 2012 ---------------------------------------------------------------------------O Vereador do Desporto, (Júlio Manuel dos Santos Penetra) ------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

ATENDIMENTO DO PÚBLICO. --------------------------------------------------Uma vez que ninguém compareceu na reunião durante esse período, a
mesma foi dada por finda pelo Senhor Presidente da Câmara. -------------------------------- E, não havendo mais assuntos a tratar foi pelo Senhor Presidente da Câmara
declarada como encerrada a reunião, pelas 16 horas e 30 minutos. ------------------------------------
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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.
____________________________________________________________________________

