
  Folha n.º _______ 

  Lº. ACTAS N.º 83 

 

-------------------ACTA N.º 11/2015-----------------

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 20 DE 

ABRIL DE 2015: ----------------------------------------------

---------- No dia vinte de Abril 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, as Senhoras Vereadoras Arminda de Oliveira Martins e Marlene 

Isabel Duarte Lopes e o Senhor Vereador José Carlos Calhoa Morais. --------------- 

---------- Secretariou a reunião a Técnica Superior, Maria de Laçalete Mendes 

Ferreira e Godinho. Estiveram também presentes as Técnicas Superiores, Susana 

Cabral, Susana de Jesus e Cláudia Nunes. ------------------------------------------------------ 

---------- Uma vez declarada aberta a reunião pelo Senhor Presidente da 

Câmara, pelas 9 horas e 30 minutos, deu-se início ao período da Ordem do Dia: 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------- 

1) O Senhor Presidente informou que a Revisão do PDM de Mealhada foi 

publicado no Diário da República. ----------------------------------------------------------------- 

2) O Senhor Vereador Gonçalo Louzada interveio para solicitar informações 

sobre o concurso internacional para a concessão do Palace Hotel do Bussaco, 

tendo o Senhor Presidente informado que o concurso ainda não foi lançado. - 

3) O Senhor Vereador João Seabra interveio referindo que no Luso as pessoas 

ao estacionarem junto do Casino, provocam transtorno na circulação e nas 

manobras dos autocarros, tendo sugerido a colocação de sinalização para 

evitar este problema. ------------------------------------------------------------------------------------  

A Senhora Vereadora Arminda Martins referiu que terá que se deslocar ao local 

e rever a sinalização. ------------------------------------------------------------------------------------- 

4) O Senhor Vice-Presidente interveio, para ler a seguinte intervenção: ------------- 

A Educação é um dos pilares mais importantes da nossa sociedade e o que mais influência tem na formação 

dos nossos futuros talentos. Foi nesse pressuposto, que levámos a cabo mais uma edição do Encontro 



com a Educação, um fórum que pretendeu, debater essa importante temática, nas suas mais variadas 

vertentes. Os temas a abordar foram múltiplos, as opiniões diversas e as experiências a partilhar 

imensuráveis. Ser feliz na Escola” foi o tema desta edição. Um tema que está permanentemente na ordem 

do dia e que preocupa alunos, pais, professores e todos os agentes envolvidos no processo educativo. Foi 

objectivamente um momento de partilha de ideias, saberes e de descoberta de novos caminhos. Métodos 

e estratégias potenciadoras de uma aprendizagem mais efectiva e de uma relação positiva entre agentes 

educativos foram apresentados e novos desafios lançados por vários especialistas. ------------------------------ 

Nesta edição, seguimos o formato adotado o ano passado. De manhã a sessão decorreu em plenário e de 

tarde realizaram-se vários workshops com diversas temáticas. Houve dinâmica, interação, participação e 

debate. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por fim, importa fazer um agradecimento a todas as entidades que directa ou indirectamente contribuíram 

para a concretização do 6º Encontro com a Educação. Um sentido obrigado a todos os palestrantes, por 

estarem presentes e apresentarem as suas reflexões. O Agrupamento de Escola da Mealhada e a Escola 

Profissional Vasconcelos Lebre são dois parceiros da CMM. Este evento não fugiu à regra e o contributo 

de ambos e dos professores respectivos foram decisivos para que o 6º Encontro com a Educação atingisse 

um patamar elevado. Um reconhecimento a todos os trabalhadores da Câmara Municipal, que de uma 

forma muito dedicada e empenhada contribuíram decisivamente com o sucesso do evento. ------------------- 

5) O Senhor Vereador José Calhoa interveio para informar que na sequência da 

intervenção do Senhor Vereador João Seabra, na última reunião, sobre a falta 

de limpeza da EN 1, enviou um “e-mail” à E.P. sobre o assunto, mas até à 

presente data não obteve resposta. -------------------------------------------------------------- 

6) O Senhor Vereador José Calhoa voltou a intervir para agradecer aos reclusos 

que procederam à limpeza da zona do Lago, no Luso, bem como, informar que 

foi resolvida a questão da iluminação na mesma zona. ----------------------------------- 

7) O Senhor Vereador José Calhoa interveio ainda para informar a realização 

de mais uma Oficina Ambiental, que decorrerá na tarde do dia 25 de Abril, no 

Parque da Cidade, cujo tema é “Traga o seu vinho e venha degustá-lo”. --------- 

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 10/2015 

da reunião ordinária pública, de 13/04/2015, após se ter procedido à sua leitura. 

2. ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL N.º 2 – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO: --------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do 

Senhor Presidente, exarado em 16/04/2015, que aprovou a Alteração 

Orçamental n.º 2, no valor de 76.561,00€. -------------------------------------------------------

3. PROPOSTA N.º 6/2015 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO À JUNTA DE FREGUESIA 

DE CASAL COMBA PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO: ----------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta n.º 6/2015, 

que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------PROPOSTA n.º 6/2015--------------------------------------------------- 

APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE CASAL COMBA - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DO 

CARQUEIJO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

� Que se torna urgente e imprescindível a Junta de Freguesia de Casal Comba proceder à ampliação do 

Cemitério do Carqueijo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

� A escassez dos recursos próprios da Junta para esse efeito, tanto mais que terá posteriormente de 

assumir os encargos com as obras de ampliação, a Junta de Freguesia solicitou apoio da Câmara Municipal 

para aquisição dos terrenos necessários à referida ampliação; ---------------------------------------------------------- 

� Que a actuação conjugada dos órgãos dos municípios e das freguesias para a satisfação de interesses 

próprios das populações não se restringe ao mecanismo da “delegação de competências”, prevendo a lei 

a possibilidade de os municípios apoiarem as freguesias na prossecução das suas atribuições. Neste 

sentido, a Lei n.º 75/2013, de 12/09, consagra na alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º que a câmara municipal 

pode submeter à assembleia municipal propostas sobre formas de apoio às freguesias no quadro da 

promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios das populações. ------------------------------ 

� Se encontra previsto na alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, que é 

competência da Assembleia Municipal deliberar sobre as formas de apoio às freguesias no quadro da 

promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios das populações; --------------------------------------- 

Propõe-se que a Câmara Municipal: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Delibere conceder um subsídio de 30.000,00€, à Junta de Freguesia de Casal Comba; --------------------- 

b) Delibere remeter o assunto à Assembleia Municipal da Mealhada, para ratificação da deliberação, nos 

termos e para os efeitos previstos no artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo. ----------------- 

Mealhada, 16 de Abril de 2015 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal, Rui Manuel Leal Marqueiro -------------------------------------------------------- 



A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de 

efeitos jurídicos imediatos. --------------------------------------------------------------------

4. DESENVOLVIMENTO DO TERMALISMO – MALÓ CLINIC TERMAS LUSO: ---- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, analisar o assunto numa 

próxima reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de 

efeitos jurídicos imediatos. --------------------------------------------------------------------  

5. CELEBRAÇÃO DE NOVO PROTOCOLO COM A RODOVIÁRIA DA BEIRA 

LITORAL, S.A.: -------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal analisou a Informação de 16/04/2015, da Técnica Superior 

de Educação, Susana Oliveira, sobre o assunto mencionado em epígrafe e 

deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo com a Rodoviária da Beira 

Litoral, para o transporte público de crianças do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, 

Ensino Secundário e Profissional, durante o ano lectivo 2015/2016, de acordo 

com o calendário escolar bem como os locais definidos. O Protocolo fica 

arquivado na Pasta Anexa ao Livro de Actas n.º 83. ---------------------------------------- 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de 

efeitos jurídicos imediatos. -------------------------------------------------------------------- 

6. ASSOCIAÇÃO CASA CÉU E TERRA – FESTIVAL LUSO ZEN – PEDIDO DE 

APOIO: --------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no 

montante de 4.000,00€, à Associação Casa Céu e Terra, para apoio à 

realização do Festival Luso Zen, no Luso, nos dias 24, 25 e 26 de Julho de 2015, 

bem como o apoio logístico solicitado pela referida associação, ao abrigo do 

disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

jurídicos imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

7. BAIRRADA BEER FEST – 1.º FESTIVAL DE CERVEJA ARTESANAL DA BAIRRADA 

– ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO: ---------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no 

montante de 15.000,00€, à Associação Bairrada Solidária, para apoio à 
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organização do evento “Bairrada Beer Fest – 1.º Festival de Cerveja Artesanal 

da Bairrada”, a realizar na cidade de Mealhada, nos dias 30 de Abril, 1, 2 e 3 de 

Maio de 2015, bem como o apoio logístico solicitado pela referida associação, 

ao abrigo do disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de Setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

jurídicos imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

8. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MEALHADA – ESCOLÍADAS 2015 – 

PEDIDO DE APOIO: -------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no 

montante de 2.000,00€, ao Agrupamento de Escolas da Mealhada, para apoio 

à participação da Escola Secundária da Mealhada, na próxima edição das 

Escolíadas Glicíneas Plaza (2015), ao abrigo do disposto na alínea u) do n.º 1 do 

artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. -------------------------------------------- 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

jurídicos imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

9. PLANO DE CONTINGÊNCIA – REMODELAÇÃO DO RESERVATÓRIO DA 

MEALHADA – INFORMAÇÃO N.º 32SASU/2015: ------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Plano de Contingência para a 

fase de inactividade do reservatório da Mealhada, nos termos da Informação 

de 02/04/2015, do Chefe do SASU, António Pita. ----------------------------------------------

10. REQUERIMENTO PARA ARRENDAMENTO DE UM QUIOSQUE NA AVENIDA 

EMÍDIO NAVARRO – FERNANDO CASTANHEIRA DOS SANTOS – 

INFORMAÇÃO N.º 16/DAJ/2015: ----------------------------------------------- 

A Câmara Municipal analisou o requerimento registado com o n.º 1503, de 

24/02/2015, apresentado por Fernando Castanheira dos Santos, para 

arrendamento de um quiosque na Avenida Emídio Navarro, no Luso, para 

comércio de frango de churrasco, bem como a Informação n.º 16/DAJ/2015, 

da Chefe da DAJ, Cristina Olívia, sobre o assunto, e deliberou, por unanimidade, 

indeferir o pedido, por não estar prevista a actividade no Regulamento, 

devendo proceder-se à audiência prévia nos termos do C.P.A. ----------------------- 



A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

jurídicos imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

11. CENTRO ESCOLAR DA MEALHADA – PROPOSTA DE 

EQUIVALÊNCIA/APROVAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: ESTORES – 

INFORMAÇÃO N.º 080/2015: --------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal analisou a Informação n.º 080/2015, de 02/04/2015, do 

Fiscal da Obra, Rui Dias, sobre o assunto mencionado em epígrafe e deliberou 

por unanimidade, aprovar os estores equivalentes aos previstos em Caderno de 

Encargos, nos termos da referida informação. ------------------------------------------------- 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

jurídicos imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

12. CENTRO ESCOLAR DA MEALHADA – PROPOSTA DE 

EQUIVALÊNCIA/APROVAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: PINTURAS – 

INFORMAÇÃO N.º 082/2015: --------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal analisou a Informação n.º 082/2015, de 02/04/2015, do 

Fiscal da Obra, Rui Dias, sobre o assunto mencionado em epígrafe e deliberou 

por unanimidade, aprovar as tintas alternativas às previstas em Caderno de 

Encargos, nos termos da referida informação. ------------------------------------------------- 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

jurídicos imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

13. CENTRO ESCOLAR DO LUSO – ATRASO NA CONCLUSÃO DOS 

TRABALHOS – CÁLCULO DE MULTA CONTRATUAL: ----------------------------- 

A Câmara Municipal analisou a Informação TO N.º 052/2015, de 10/04/2015, da 

Técnica Superior, Teresa Oliveira, sobre o assunto mencionado em epígrafe e 

deliberou por unanimidade, aprovar a referida informação e comunicar ao 

empreiteiro a intenção de aplicação de multa. ---------------------------------------------- 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

jurídicos imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

14. LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: ------------------------------- 

PROCESSO N.º 20/2014/391 – GONÇALO SARMENTO DE JESUS NEVES E 

PAVIGRÉS – CERÂMICAS SA: ---------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal analisou a informação técnica, datada de 31/03/15, 

subscrita pela Chefe da DGU, Margarida Costa, tendo deliberado, por 

unanimidade, dispensar os requerentes do cumprimento da criação de lugares 

de estacionamentos públicos e aprovar a operação de loteamento 

condicionada, nos termos da referida informação. ----------------------------------------- 

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

PROCESSO N.º 01-1988-624 – SOFIA SANTOS LOPES: ------------------------- 

A Câmara Municipal analisou a informação técnica, datada de 26/03/15, tendo 

deliberado, por unanimidade, reconhecer o interesse na conclusão da obra 

com referência aos fundamentos de que não é aconselhável a demolição da 

mesma, por razões ambientais, urbanísticas, técnicas ou económicas. ------------- 

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

PROCESSO N.º 22/2006/259 – MARCO ANDRÉ DA COSTA BIZARRO: --------- 

A Câmara Municipal analisou a informação técnica, datada de 26/03/15, tendo 

deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade da licença, devendo 

proceder-se à audiência prévia nos termos do C.P.A. -------------------------------------- 

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

PROCESSO N.º 22/2014/295 – TERESA CRISTINA CANAS L. AMORIM: -------- 

A Câmara Municipal analisou o Parecer Jurídico, 01/04/2015, do Técnico 

Superior, Rui Santos, e deliberou, por unanimidade, aprovar, o referido parecer.  

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, 

_____________________________, Maria de Laçalete Mendes Ferreira e 

Godinho 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. 

_____________________________________________________________ 

 


