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N..ºº 8844-------------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 10
DE MAIO DE 2013: ------------------------------------------------------------ No dia dez de Maio do ano dois mil e treze, 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 Marilisa Morais Duarte 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 09,30 horas, deu-se início ao período antes da ordem do dia: ---

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------1) A Senhora Vereadora Marilisa Duarte interveio para perguntar sobre o ponto
da situação dos equipamentos no Parque da Cidade, restaurante, snack bar,
etc. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu que sinceramente não sabe que informação deve
dar sobre o assunto, uma vez que a situação se deve a questões burocráticas
com a EDP. Não percebe o motivo destas burocracias na ligação de energia
eléctrica dos equipamentos do Parque da Cidade, nunca viu um problema
tão caricato. -----------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Marlisa Duarte voltou a intervir, referindo que, uma vez
que o espaço é frequentado diariamente por muitas pessoas, acha que pelo
menos os sanitários deveriam estar abertos. ---------------------------------------------------O Senhor Vereador Júlio Penetra referiu que este tipo de estrutura exige
disponibilidade de recursos humanos aos fins-de-semana, que não existe

actualmente. A Câmara Municipal está a procurar uma solução que permita
oferecer este serviço também aos fins-de-semana, período de maior
frequência do parque. ---------------------------------------------------------------------------------2) O Senhor Presidente interveio para informar que o Senhor Secretário de
Estado da Saúde comunicou que, por motivos de agenda, não podia estar
presente na inauguração da Extensão de Saúde de Barcouço no passado dia
três deste mês. --------------------------------------------------------------------------------------------3) O Senhor Presidente voltou a intervir para informar que a Câmara Municipal
deu entrada no Supremo Tribunal Administrativo de uma acção contra a
Assembleia da República com o pedido de suspensão da agregação das
freguesias de Antes, Ventosa do Bairro e Mealhada. Informou ainda que teve
conhecimento pelo Presidente da Junta de Freguesia de Antes, que também
já tinha dado entrada com uma acção similar, no Tribunal Administrativo de
Aveiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ATENDIMENTO DO PÚBLICO --------------------------------------------------1) Esteve presente o Senhor Silvino Costa, para, na qualidade de arrendatário
do estabelecimento Esplanada Jardim, em Mealhada, solicitar informação
sobre a concessão da exploração do referido estabelecimento, se já houve
algum contacto com o proprietário, uma vez que o prazo da mesma termina
no próximo mês de Julho. -----------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente disse que o Senhor Orlando Batista, proprietário da
esplanada e concessionário do espaço público, falou sobre o assunto e se
podia continuar ou não a partir de Julho próximo. Informou-o que a Câmara
Municipal ainda não decidiu nada sobre o assunto e que antes de Julho
próximo, será dada uma informação, pois como é do conhecimento de todos,
irão ser realizadas obras de requalificação do espaço e a Câmara Municipal
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terá que analisar a questão, pois a esplanada é um estabelecimento muito
utilizado e necessário. ----------------------------------------------------------------------------------O Senhor Silvino Costa voltou a intervir para perguntar se pode realizar
actividades no estabelecimento, tendo o Senhor Presidente respondido que
até Julho podem ser realizadas actividades, desde que sejam legais. -------------2) Esteve presente o Senhor Eduardo Carneiro, residente em Grada, Barcouço,
para informar que o Senhor Joaquim Simões Casimiro construiu uma estrutura
em cimento, que limita a circulação no caminho da ordenha, que é um
caminho público, em Grada. -----------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu que a Fiscalização de obras irá ao local verificar a
legalidade da construção e posteriormente será dada uma resposta. -------------

2. GRUPO PARLAMENTAR DO BLOCO DE ESQUERDA – FUNDAÇÃO MATA
DO BUSSACO: --------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor das questões colocadas
pelo Partido Bloco de Esquerda e a resposta às mesmas, sobre a cessação de
apoios financeiros da Câmara Municipal da Mealhada à Fundação Mata do
Bussaco, dada pelo Ministério do Ambiente, do Mar e do Ordenamento do
Território. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. REALIZAÇÃO DE ESPECTÁCULOS COM O ARTISTA “QUIM BARREIROS” INFORMAÇÃO: -----------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer prévio
vinculativo à contratação de um espectáculo musical com o artista “Quim
Barreiros”, nos termos da Informação de 03/05/2013, da Chefe de Sector,
Benvinda Rolo. --------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

4. REALIZAÇÃO DE ESPECTÁCULO MUSICAL COM AS “SETE SAIAS” INFORMAÇÃO: -----------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer prévio
vinculativo à contratação de um espectáculo musical com as “Sete Saias”,
nos termos da Informação de 03/05/2013, da Chefe de Sector, Benvinda Rolo. -

Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

5. “AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E APOIO
TÉCNICO NA XV FEIRA DE ARTESANATO E GASTRONOMIA DO MUNICÍPIO
DE MEALHADA” – INFORMAÇÃO: --------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer prévio
vinculativo à contratação de aquisição de serviços de sonorização,
iluminação e apoio técnico na XV Feira de Artesanato e Gastronomia do
Município de Mealhada, nos termos da Informação de 03/05/2013, da Técnica
Superior, Gisela Ferreira. -------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

6. ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL N.º 3 - DESPACHO: ---------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento do Despacho do Senhor Presidente
datado de 29/04/2013, que aprovou a Alteração Orçamental n.º 3, no valor de
904.908,00€. -------------------------------------------------------------------------------------------------

7. REGISTO DE PAGAMENTOS: -------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento dos pagamentos efectuados de 01
a 30 de Abril de 2013, no valor total de 757.894,30€. ---------------------------------------

8. COMISSÃO FABRIQUEIRA DA IGREJA PAROQUIAL DE CASAL COMBA –
PEDIDO DE APOIO: -------------------------------------------------------------A Câmara Municipal analisou o pedido de apoio apresentado pela Comissão
Fabriqueira

da

Igreja

Paroquial

de

Casal

Comba,

para

apoio

na

reparação/recuperação de altares em talha dourada e deliberou, por
unanimidade,

atribuir

o

apoio

de

15.000,00€,

condicionando

o

seu

recebimento ao início dos trabalhos. -------------------------------------------------------------

9. “SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RELVADOS
NATURAIS 1 E 2 DO CENTRO DE ESTÁGIOS DO LUSO E RESPECTIVAS
ENVOLVENTES, ESTÁDIO MUNICIPAL DE MEALHADA, DR. AMÉRICO COUTO
E ESTÁDIO MUNICIPAL DE PAMPILHOSA, CARLOS DUARTE, E DOS
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RELVADOS

SINTÉTICOS

DA

MEALHADA

E

GERMANO

GODINHO,

PAMPILHOSA” – INFORMAÇÃO: --------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer prévio
vinculativo à contratação de aquisição de serviços de manutenção e
conservação dos relvados naturais 1 e 2 do Centro de Estágios do Luso e
respectivas envolventes, Estádio Municipal de Mealhada, Dr. Américo Couto e
Estádio Municipal de Pampilhosa, Carlos Duarte, e dos relvados sintéticos da
Mealhada e Germano Godinho, Pampilhosa, nos termos da Informação de
02/05/2013, do Assistente Técnico, José Eduardo Fernandes. ---------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

10. PASSAGEM SUPERIOR À LINHA DO NORTE EM PAMPILHOSA RELATÓRIO: ---------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal analisou o ofício com a referência 46311CT, de 8/05/2013,
remetido pela empresa Central Projectos, Lda., bem como a Informação n.º
54/2013, de 10/05/2013, da Chefe da DACT, Teresa Oliveira, sobre as
condições de segurança de circulação na Passagem Superior Sul à Linha do
Norte, em Pampilhosa, e deliberou, por unanimidade, aprovar as seguintes
restrições: - Interdição do trânsito a veículos pesados de mercadorias com
carga total superior a 10 toneladas; - Condicionamento do trânsito de veículos
ligeiros com limitação de velocidade a 30 km/hora; - Implementação da
sinalização vertical e horizontal necessária, incluindo a aplicação de lombas
limitadoras de velocidade em cada um dos acessos à Passagem Superior.
Deliberou ainda aplicar as referidas restrições de imediato e até à apreciação
do estudo técnico em curso. ------------------------------------------------------------------------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 e
indeferidos por despachos de 23 de Abril a 08 de Maio de 2013, 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. ------------------------------------------------------

PROCESSO N.º 01-1999-04 – MARIA MANUELA LOPES SANTOS LUXO. ------Após a análise do processo mencionado em epígrafe, a Câmara Municipal
deliberou, por unanimidade, dispensar a requerente da criação de lugares de
estacionamento,

pelo facto do lote se

encontrar

em área

urbana

consolidada, acrescida à reduzida dimensão e configuração da parcela e nos
termos da Informação Técnica n.º 3, de 02/05/2013. --------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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: ----------------------------------------------------------------------------------------AUSÊNCIAS DA SENHORA VICE-PRESIDENTE E DA SENHORA VEREADORA – A
Senhora Vice-Presidente e a Senhora Vereadora Arminda Martins ausentaramse da reunião às 12 horas. -----------------------------------------------------------------------------

1 – ESCOLA PROFISSIONAL DA MEALHADA – CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES: A Câmara Municipal analisou o e-mail enviado pela Escola Profissional da
Mealhada, sobre um pedido de agendamento de uma sessão com a
candidatura autárquica do Dr. Rui Marqueiro e a comunidade escolar, a
realizar nas instalações da escola. ----------------------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu que sempre foi seguido como principio geral de
não utilização da Escola Profissional para eventos politico-partidários, pelo que
colocou o assunto à consideração da Câmara Municipal. -----------------------------O Senhor Vereador António Miguel Ferreira referiu que, se sempre foi esse o
principio, não há razões para abrir excepção. -----------------------------------------------O Senhor Vereador Calhoa Morais disse não haver inconveniente porque a
escola tem servido para pré-campanhas e visita de deputados e até serviram
para divulgar a escola. ---------------------------------------------------------------------------------

Folha n.º _______
Lº. ACTAS N.º 81

O Senhor Vereador Júlio Penetra referiu que, em consequência e em
coerência com decisões anteriores comparáveis não deve ser autorizada a
utilização pedida. ----------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos contra do Senhor
Presidente, dos Senhores Vereadores António Miguel Ferreira e Júlio Penetra e
da Senhora Vereadora Marilisa Duarte e com o voto a favor do Senhor
Vereador Calhoa Morais, não autorizar a cedência das instalações da Escola
Profissional da Mealhada. ----------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------COMPARÊNCIA DA SENHORA VICE-PRESIDENTE E DA SENHORA VEREADORA – A
Senhora

Vice-Presidente

e

a

Senhora

Vereadora

Arminda

Martins

compareceram na reunião às 12 horas e 15 minutos. --------------------------------------

2 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MEALHADA - AGRADECIMENTO: -----A Câmara Municipal tomou conhecimento do agradecimento enviado pelo
Agrupamento de Escolas da Mealhada, pela colaboração e disponibilização
de meios, no âmbito das Escolíadas 2013. -----------------------------------------------------E, não havendo mais assuntos a tratar foi pelo Senhor Presidente da Câmara declarada
como encerrada a reunião, pelas 12 horas e 20 minutos. -----------------------------------------------------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.
____________________________________________________________________________

