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N..ºº 2211-------------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 16 JUNHO DE
2014: -------------------------------------------------------------------------- No dia dezasseis de Junho do ano dois mil e catorze, no Salão Nobre
do edifício da Câmara Municipal de Mealhada, reuniu o Executivo Municipal,
sob a presidência do Senhor Rui Manuel Leal Marqueiro, Presidente da
Câmara Municipal. Estiveram ainda presentes na reunião, os Senhores
Vereadores, Gonçalo Nuno Vigário Santos Louzada, João José Seabra Pereira,
as Senhoras Vereadoras Arminda de Oliveira Martins e Marlene Isabel Duarte
Lopes e o Senhor Vereador José Carlos Calhoa Morais. O Senhor VicePresidente, Guilherme José Campos Duarte, não esteve presente, por se
encontrar de férias, tendo sido a falta justificada. ---------------------------------------------------- Secretariou a reunião a Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica,
Cristina Maria Simões Olívia. ------------------------------------------------------------------------------------ Uma vez declarada aberta a reunião pelo Senhor Presidente da
Câmara, pelas 9 horas e 30 minutos, deu-se início ao período antes da Ordem
do Dia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------1) O Senhor Vereador Gonçalo Louzada interveio para referir que na altura da
realização da feira de artesanato, se apercebeu da existência de veículos
estacionados no passeio, na Av. Dr. Manuel Louzada e que se deveria tomar
medidas para evitar que a situação se repita no futuro. O Senhor Presidente
respondeu que essa situação se deve à falta de civismo por parte dos
condutores. -------------------------------------------------------------------------------------------------2) O Senhor Vereador João Seabra perguntou como se encontrava o estado
de conservação do telhado do Convento de Santa Cruz, no Bussaco, já que a
obra era uma prioridade da nova Direcção. O Senhor Presidente respondeu
que neste momento a situação se mantem, mas que existe já um projecto
relativamente ao qual estão a ser colhidos os necessários pareceres. --------------3) O Senhor Vereador João Seabra voltou a intervir para referir que os prazos
da empreitada da requalificação da Zona Central do Luso estavam a ser

excedidos relativamente àquilo que foi informado na reunião que se realizou
no casino. Sugeriu que a Câmara Municipal avançasse com uma justificação
para o atraso verificado, se não numa reunião similar, pelo menos em reunião
com a Junta de Freguesia com uma ou duas associações, para sensibilizar as
pessoas para os problemas que estão a atrasar a obra. ---------------------------------O Senhor Presidente disse que o atraso da empreitada tem a ver com os
trabalhos a mais e trabalhos de erros e omissões. -------------------------------------------A Senhora Vereadora Arminda Martins esclareceu que ela própria tinha dado
toda a informação necessária e que lhe foi pedida sobre o decorrer da obra à
Junta de Freguesia, grupo de comerciantes com os quais mantém contacto
permanente, ADELB e à Aqua Cristalina. A Senhora Vereadora Arminda Martins
esclareceu ainda que a obra foi desdobrada, em mais fases do que estava
inicialmente previsto, nomeadamente por sugestão de comerciantes do Luso.
Acrescentou ainda ter havido algumas alterações que tiveram a ver com as
condições climatéricas. Disse por fim que o prazo do términus da obra previsto
para Outubro não se reporta ao termo de execução de toda a obra, mas
apenas parte dela. --------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador João Seabra referiu que se a Junta de Freguesia e a
Associação Aqua Cristalina estão informadas sobre os problemas na
execução da obra, retirava a sugestão para a realização da reunião de
esclarecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------4) O Senhor Presidente interveio para fazer um elogio público à actuação dos
Bombeiros, dos funcionários municipais, na execução e planeamento da XVI
Feira de Artesanato, Agricultura e Gastronomia, da Mealhada, tendo estes
demonstrado grande empenho e responsabilidade e gosto de “vestir
camisola”. Agradeceu à Comunicação Social, nomeadamente à Rádio
Província e TVI a prestimosa colaboração na divulgação dos eventos
realizados pela Câmara Municipal em especial da XVI Feira de Artesanato,
Agricultura e Gastronomia. ---------------------------------------------------------------------------5) O Senhor Presidente voltou a intervir para agradecer às Caves Messias a
colaboração nas Jornadas de Hidrologia Médica. ------------------------------------------
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------------Foram de seguida tomadas as seguintes deliberações: -----------------------------------

1. APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: -------------------------A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor
Presidente, por não ter estado presente na reunião, aprovar a acta da reunião
anterior (Acta n.º 20), após se ter procedido à sua leitura. -------------------------------

2. APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO: ---O Técnico Superior, Nuno Almeida, fez uma breve apresentação da
plataforma supra mencionada, demonstrando as suas funcionalidades, bem
como as formas de interacção do utilizador com a plataforma. ----------------------

3. UNIÃO DOS SINDICATOS DE AVEIRO – DESEMPREGO REGISTADO NO
DISTRITO DE AVEIRO – ABRIL 2014: --------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento da comunicação enviada pela
União dos Sindicatos de Aveiro sobre o desemprego registado no Distrito de
Aveiro no mês de Abril de 2014, da qual se conclui que, em termos de
variação mensal, o desemprego no Concelho da Mealhada, diminuiu. -----------

4. FILARMÓNICA PAMPILHOSENSE – PEDIDO DE COLABORAÇÃO PARA
PARTICIPAÇÃO EM FESTIVAL DE BANDAS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO: -----A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme intenção já
aprovada na reunião de 2 de Junho, atribuir o subsídio de 750,00€, à
Filarmónica Pampilhosense para apoio na participação da mesma no Festival
de Bandas. --------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

AUSÊNCIA DE VEREADOR – O Senhor Vereador Gonçalo Louzada ausentouse da reunião, uma vez que está impedido de participar na discussão e
votação do Ponto seguinte da Ordem do Dia, em conformidade com o
disposto na alínea a) do n.º 1, do artigo 44.º do Código do Procedimento
Administrativo. ----------------------------------------------------------------------------------------------

5. FÉRIASOK.4MARAVILHAS – VERÃO “14” - HÓQUEI CLUBE DA MEALHADA
- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO: ----------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio de
1.500,00€, ao Hóquei Clube da Mealhada, para apoio na realização da
iniciativa FériasOk.4Maravilhas – Verão “14”. --------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPARÊNCIA DE VEREADOR – O Senhor Vereador Gonçalo Louzada
compareceu na reunião. ------------------------------------------------------------------------------

6. REGISTO DE PAGAMENTOS: -------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento dos pagamentos efectuados no
período de 1 a 31 de Maio de 2014, no valor de 836.305,63€. ---------------------------

7. PROGRAMA DE CONCURSO E CADERNO DE ENCARGOS PARA
ADJUDICAÇÃO DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DA CAFETARIA E DO
RESTAURANTE DO PARQUE DA CIDADE DA MEALHADA: ---------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar este ponto da Ordem
do Dia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NADADOR-SALVADOR- PISCINAS DO
LUSO – PARECER PRÉVIO/RATIFICAÇÃO DE DESPACHO: --------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar despacho do
Senhor Presidente da Câmara, de 02/06/2014, exarado na informação de
27/05/2014, do Chefe de Sector do Desporto, pelo qual foi concedido parecer
favorável à contratação, por estarem preenchidos os requisitos definidos nas
alíneas a), b), e c) do n.º 5 do artigo 75.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31/12. -----------

9. REALIZAÇÃO DE TESTES DE ALCOOLEMIA AOS TRABALHADORES DO
MUNICÍPIO
SUBSTÂNCIAS

-

NOTIFICAÇÃO
PSICOATIVAS

DE

CONTROLO

(ÁLCOOL

E

DE

DROGAS)

CONSUMO
À

DE

COMISSÃO

NACIONAL DE PROTECÇÃO DE DADOS - INFORMAÇÃO N.º 50/DAJ/2014: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, encarregar os serviços de
elaborarem um projecto de regulamento sobre a prevenção e controlo de
bebidas alcoólicas adaptado às orientações da Comissão Nacional de
Protecção de Dados, nomeadamente à Deliberação n.º 890/2010. -----------------
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Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

10. QUIOSQUES DA AVENIDA EMÍDIO NAVARRO NO LUSO – INFORMAÇÃO
N.º 52/DAJ/2014: ---------------------------------------------------------------A Câmara Municipal analisou a informação supra referida, e deliberou, por
unanimidade, encarregar os serviços de elaborarem um documento do qual
constem as condições de atribuição dos quiosques da Avenida Emídio
Navarro no Luso, prevendo a realização de concurso com uma base de
licitação de 100,00€/mês (a que acresce o valor das taxas mensais previstas na
Tabela de Taxas em vigor). ---------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

11.

EMPREITADA

DE

“REQUALIFICAÇÃO

DA

ZONA

CENTRAL

DA

MEALHADA” – EXECUÇÃO DE TRABALHOS A MAIS E TRABALHOS DE
SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES – INFORMAÇÃO TO N.º 065/2014: ----A Câmara Municipal analisou a informação supra referida, subscrita pela
Técnica Superior, Teresa Oliveira, e, nos termos nela previstos, deliberou, por
unanimidade, aprovar: 1) a realização de trabalhos a mais, descritos no ponto
2 da informação, no valor de 3.855,63€ (ISP IVA), e dos trabalhos de suprimento
de erros e omissões, descritos no ponto 3 da mesma informação, no valor de
23.007,27€ (ISP IVA); 2) o prazo de execução de 5 dias para os trabalhos a
mais; 3) o prazo de execução de 37 dias, para os trabalhos de suprimento de
erros e omissões; 4) a ordem de execução dos trabalhos, mediante notificação
escrita ao empreiteiro, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 376.º do CCP,
acompanhada dos seguintes elementos: elementos da solução da obra;
Quantidades de trabalho; Preços e prazos unitários aplicáveis; Minuta do
contrato adicional a celebrar; 5) a notificação do empreiteiro para
apresentação da caução no valor de 1.277,87€; 6) a prorrogação do prazo de
execução da obra por mais 41 dias, passando a data final do prazo de
execução da empreitada para 29 de Outubro de 2014. ----------------------------------

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

12. PROCESSOS DE LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: ------------PROCESSO N.º 108/2011 – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – CRISTALMAX –
INDÚSTRIA DE VIDROS S.A.: ----------------------------------------------------A Câmara Municipal analisou a informação da Senhora Chefe da DGU, de 2
de Junho de 2014, na qual se refere que a não apresentação de documento
comprovativo da legitimidade do requerente, pode conduzir à rejeição liminar
do pedido, tendo deliberado, por unanimidade, adiar uma tomada de
posição sobre esse assunto, até o requerente manifestar ou não manter
interesse na aquisição do lote, devendo ser feita notificação para esse efeito. 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 13 horas e 30 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.
____________________________________________________________________________

