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N..ºº 0022//22001155---------------------------------REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 12 DE
JANEIRO DE 2015: ------------------------------------------------------------ No dia doze de Janeiro do ano dois mil e quinze, no Salão Nobre do
edifício da Câmara Municipal de Mealhada, reuniu o Executivo Municipal, sob
a presidência do Senhor Rui Manuel Leal Marqueiro. Estiveram ainda presentes
na reunião o Senhor Guilherme José Campos Duarte, Vice-Presidente da
Câmara, os Senhores Vereadores, Gonçalo Nuno Vigário Santos Louzada,
João José Seabra Pereira, José Carlos Calhoa Morais e a Senhora Vereadora,
Marlene Isabel Duarte Lopes. A Senhora Vereadora Arminda de Oliveira
Martins, não esteve presente na reunião, por motivo de doença. ----------------------------- 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 9 horas e 30 minutos, deu-se início ao período antes da Ordem
do Dia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 n.º 01/2015
da reunião ordinária pública, de 05/01/2015, após se ter procedido à sua
leitura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. EUROLIMITE – LOTE 14 - ZIP: -------------------------------------------------Após visita ao local, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade,
encarregar os serviços técnicos da DGU, de estudar as possíveis soluções para
apreciação numa próxima reunião. ---------------------------------------------------------------

AUSÊNCIA DE VEREADORA – A Senhora Vereadora Marlene Isabel Duarte
Lopes ausentou-se da reunião às 10 horas e 30 minutos. ----------------------------------

3. IGF – INSPECÇÃO-GERAL DE FINANÇAS: -----------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Relatório n.º 412/2013 e anexos,
relativo à inspecção ao Município da Mealhada realizada pela ex-IGAL, no
ano de 2012. -----------------------------------------------------------------------------------------------Deliberou ainda remeter à Assembleia Municipal o mencionado relatório, para
conhecimento, nos termos previstos na alínea g) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de Setembro. --------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPARÊNCIA DE VEREADORA – A Senhora Vereadora Marlene Lopes
compareceu na reunião às 11 horas e 18 minutos. ------------------------------------------

4. GONÇALO SARMENTO JESUS NEVES / MARIA DA PURIFICAÇÃO
COIMBRA – EXPROPRIAÇÃO DE TERRENO - PROPOSTA: ---------------------A Câmara Municipal analisou a proposta apresentada por Gonçalo Sarmento
Jesus Neves e de Maria da Purificação Coimbra e deliberou, por unanimidade,
manter a proposta de 60.000,00€, aprovada na reunião de 22/12/2014. ----------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

5. REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE À PRAÇA CENTRAL DA VILA DO
LUSO II FASE- EXECUÇÃO DE TRABALHOS – ESCLARECIMENTOS –
PROPOSTA - INFORMAÇÃO: ---------------------------------------------------A Câmara Municipal analisou o assunto mencionado em epígrafe e deliberou,
por unanimidade, aprovar a Informação n.º 188/2014, de 5 de Dezembro, do
Fiscal da Obra, Rui Dias. -------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

6.

EMPREITADA

DE

“REPARAÇÕES

DIVERSAS

DE

PAVIMENTOS NO

MUNICÍPIO DE MEALHADA” – MULTAS CONTRATUAIS - INFORMAÇÃO: ----A Câmara Municipal analisou a Informação TO n.º 001/2015, de 6/01/2015, da
Técnica Superior, Teresa Oliveira, sobre o assunto mencionado em epígrafe, da
qual consta que o empreiteiro não se pronunciou em sede de audiência
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prévia, tendo deliberado, por unanimidade, manter a apliacação da multa de
3.500,00€, aprovada na reunião de 6/10/2014. -----------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

7. ESTUDO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO “ZONA INDUSTRIAL DA PEDRULHA”
– 2ª FASE, LOTES 23 E 24” - INFORMAÇÃO: -----------------------------------A Câmara Municipal analisou a Informação n.º SGD 34/2015, de 6/01/2015, do
Chefe da D.P.U., Hugo Fonseca, sobre o assunto mencionado em epígrafe. ----O Senhor Vereador João Seabra interveio para referir que, na sua perspectiva,
deveriam ser indentificados os lotes que se encontram nas mesmas condições
dos Lotes 23 e 24, no que se refere à qualidade dos solos, para posteriormente
ser tomada uma decisão sobre o preço dos lotes que seja igualitária. -------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar um estudo
geológico-geotécnico dos lotes da 2.ª Fase, da Zona Industrial da Pedrulha,
que ainda estão por alienar. ------------------------------------------------------------------------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 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 57.º da Lei n.º 75/2013,
de 12 de Setembro.
____________________________________________________________________________

