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--------------------ATA N.º 18/2017------------------

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE 04 DE SETEMBRO DE 2017: ------------------------------- 
---------- No dia quatro de setembro do ano dois mil e dezassete, no Salão Nobre 

do edifício da Câmara Municipal de Mealhada, reuniu o Executivo Municipal, sob 

a presidência do Senhor Presidente da Câmara, Rui Manuel Leal Marqueiro. 

Estiveram presentes na reunião, o Senhor Vice-Presidente, Guilherme José 

Campos Duarte, os Senhores Vereadores, Gonçalo Nuno Vigário Santos Louzada, 

Hugo André Afonso Alves e Silva, as Senhoras Vereadoras, Arminda de Oliveira 

Martins e Marlene Isabel Duarte Lopes e o Senhor Vereador José Carlos Calhoa 

Morais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 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. Esteve também presente a Chefe de Gabinete do 

Senhor Presidente, a Técnica Superior Susana Cabral. ----------------------------- 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. ----------------- 

A Senhora Vereadora, Marlene Lopes, interveio para perguntar se estava prevista 

a implementação do Plano de Emergência nas escolas e se a competência para 

a implementação estava atribuída às escolas ou à Câmara Municipal. -------------- 

O Senhor Vice-Presidente respondeu que a implementação do Plano de 

Emergência está calendarizada e que é da responsabilidade do Agrupamento 

de Escolas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------------- 

Foram de seguida tomadas as seguintes deliberações: ------------------------------------- 

1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: ----------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata n.º 16/2017, da 

reunião ordinária de 21/08/2017, após se ter procedido à sua leitura. ----------------



2. PARECER DO AUDITOR EXTERNO – POSIÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 

EM 30/06/2017: ------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Parecer do Auditor Externo, Leal, 

Carreira & Associados, SROC, sobre a posição financeira do Município da 

Mealhada em 30/06/2017 e deliberou, por unanimidade, remeter o documento 

à Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------  

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

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

3. DESPACHO N.º 31/2017 – ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL N.º 7: ---------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Despacho n.º 31/2017, exarado 

pelo Senhor Presidente, qua aprovou a Alteração n.º 7, no valor de 410.799,00€.  

4. FILARMÓNICA PAMPILHOSENSE – PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA À 

ATIVIDADE CULTURAL E EDUCATIVA: -------------------------------------------- 

A Câmara Municipal analisou o pedido de apoio financeiro apresentado pela 

Filarmónica Pampilhosense, para a atividade cultural e educativa da Associação 

e deliberou, por unanimidade, 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, aprovar a atribuição de subsídio 

no montante de 5.000,00€. ------------------------------------------------------------------------------ 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

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

5. JARDIM DE INFÂNCIA DE SANT’ANA – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO: ---------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ao abrigo do disposto na 

alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro aprovar a 

atribuição do subsídio de 10.000,00€, ao Jardim de Infância de Sant’Ana, para 

apoio na realização de obras de manutenção no edifício e área envolvente. ---- 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

jurídicos imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. ASSOCIAÇÃO FILARMÓNICA LYRA BARCOUCENSE – ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO: -------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal analisou o pedido de apoio financeiro apresentado pela 

Associação Filarmónica Lyra Barcoucense, para apoio nas obras de reparação 

da Sede da Associação e deliberou, por unanimidade, 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 aprovar a 

atribuição de subsídio no montante de 12.500,00€. -------------------------------------------- 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

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

7. PROPOSTA N.º 28/2017 – APOIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO 

“CAMINHO DE CARPINTEIROS”: ------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta n.º 28/2017, 

do Senhor Presidente, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------- 

------------------------------------------------PROPOSTA N.º 28/2017------------------------------------------------ 

APOIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE “CAMINHO DE CARPINTEIROS” - FREGUESIA DE LUSO  

Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

� A Junta de Freguesia de Luso solicitou o apoio financeiro da Câmara para serem executados 

trabalhos de manutenção e conservação de um caminho sito na freguesia de Luso; ------------------ 

� O referido caminho é designado por “Caminho de Carpinteiros” e carece de melhorias no que 

respeita às condições atuais do seu pavimento; ----------------------------------------------------------------- 

� Este caminho, objeto de trabalhos de manutenção e conservação, situa-se na periferia de um 

aglomerado urbano que é bastante utilizado pela população local, pelo que se justifica a 

intervenção de manutenção e conservação, uma vez que para além da melhoria das condições de 

circulação serão também melhoradas as condições de segurança; ------------------------------------ 

� O custo estimado dos trabalhos é de 19.669,38 € (+IVA); ------------------------------------------------ 

� A intervenção decorre do exercício de competências próprias da freguesia, nos termos 

previstos na alínea ff) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, pelo que o 

apoio a conceder pela Câmara Municipal não é suscetível de ser enquadrado no âmbito da 

delegação de competências, não havendo assim lugar à celebração de contrato 

interadministrativo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 



� A atuação 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 e competências próprias; ------------------------------------------------------------------------------- 

� 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; ------------------------------------------------------------- 

� A Assembleia Municipal da Mealhada autorizou, sob proposta da Câmara Municipal, durante 

o exercício de 2017, para efeitos do disposto na alínea j), do nº 1, do art.º 25º, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, em reforço da capacidade das juntas de freguesia para prossecução das 

respetivas competências materiais estabelecidas no art.º 16º do citado diploma, a atribuição de 

uma verba fixa, por freguesia (35.000,00€), condicionada à apresentação de projetos concretos, 

cuja necessidade e adequação deveriam ser devidamente fundamentados pelas juntas de 

freguesia (artigo 17.º das “Normas de Execução Orçamental”); --------------------------------------------- 

� A mencionada verba de 35.000,00 será ultrapassada com a aprovação do presente apoio, pelo 

que se torna necessária a respetiva aprovação pela Assembleia Municipal da Mealhada; ----------- 

� A transferência das verbas a atribuir no âmbito do mencionado artigo 17.º das “Normas de 

Execução Orçamental” para 2017, ficou condicionada à celebração de protocolos nos quais se 

estabelecessem as regras relativas à sua execução, nomeadamente, a obrigatoriedade de 

cumprimento do código dos contratos públicos e a comprovação da despesa realizada (autos de 

medição e faturação), pelo que; ------------------------------------------------------------------------------------- 

PROPONHO QUE: a Câmara Municipal delibere remeter para aprovação da Assembleia Municipal 

da Mealhada a atribuição à Junta de Freguesia de Luso, de um apoio no valor de 20.849,54€ (vinte 

mil oitocentos e quarenta e nove euros e cinquenta e quatro cêntimos) (IVA incluído), bem como 

a celebração do respetivo protocolo, que se anexa. ------------------------------------------------------------ 

Os encargos resultantes da presente proposta serão satisfeitos através da rubrica orçamental 

0102/0805010207do orçamento em vigor. ----------------------------------------------------------------------- 

Mealhada, 30 de agosto de 2017 ----------------------------------------------------------------------------------- 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal, Guilherme José Campos Duarte ------------------------------- 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

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

8. PROPOSTA DE AVISO – APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS NO ÂMBITO 

DO FUNDO EXTRAORDINÁRIO DE INTERVENÇÃO SOCIAL: -------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Aviso que a seguir 

se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------PROPOSTA DE AVISO-------------------------------------------------- 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS No ÂMBITO Do FUNDO EXTRAQRDINÁRIO DE INTERVENÇÃO 

SOCIAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tendo em conta os prejuízos decorrentes dos incêndios que ocorreram no decurso do passado 

mês de agosto, na freguesia de Barcouço, que colocam em perigo a subsistência de algumas das 

famílias afetadas, cujos proventos económicos derivam, no todo ou em parte, da agricultura, 

deliberou esta Câmara Municipal, face â situação de emergência social verificada, e ao abrigo do 

disposto nas alíneas 11) e 11) do n.° 1 do artigo 33.° do Anexo l à Lei n.° 75/2013, de 12 de 

setembro, apoiar os referidos agregados familiares, nos termos do Regulamento Municipal que 

instituiu o Fundo Extraordinário de Intervenção Social (atribuição de apoios sociais eventuais a 

estratos sociais desfavorecidos), aprovado pela Assembleia Municipal, na sua sessão de 21 de 

fevereiro de 2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nestes termos, faz-se público de que os munícipes afetados pelos incêndios que ocorreram no 

decurso do transato mês de agosto, na freguesia de Barcouço, poderão candidatar-se a um apoio 

financeiro, a atribuir pelo Município, ao abrigo do n.° 2.3. do artigo 2.° do Regulamento Municipal 

que instituiu o Fundo Extraordinário de Intervenção Social, nos seguintes termos: -------------------- 

1) A candidatura ao apoio enquadra-se no n.° 2.3. do artigo 2.° do Regulamento Municipal supra 

identificado, dado tratar-se de um apoio pontual a atribuir em situação de emergência e não 

relacionado com motivos de saúde e/ou habitação. ----------------------------------------------------------- 

2) Os apoios a conceder terão em consideração os seguintes prejuízos decorrentes da 

destruição/inutilização de: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

a. Equipamentos e utensílios agrícolas, nomeadamente, alfaias agrícolas; ------------------------------- 

b. Estufas (infraestruturas e sistemas internos inerentes ao funcionamento das mesmas); --------- 

c. Veículos destinados a fins exclusivamente agrícolas; ------------------------------------------------------- 

d. Estruturas e construções de apoio agrícola e/ou florestal. ------------------------------------------------ 



3) Os apoios a conceder não visam atenuar os prejuízos relativos à floresta ou à exploração 

florestal - os quais poderão vir a ser subsidiados por outras entidades públicas -pelo que, nas 

candidaturas a apresentar, deverão os candidatos abster-se de identificar estes danos. ------------ 

4) Os prejuízos que sejam suscetíveis de serem cobertos por seguradoras não serão considerados 

na apreciação da candidatura, sob pena de duplicação dos apoios. ---------------------------------------- 

5) As candidaturas deverão ser apresentadas no prazo de 10 dias úteis a contar da data do 

presente aviso, da seguinte forma: --------------------------------------------------------------------------------- 

a. Entregues pessoalmente na Secretaria desta Câmara Municipal, até às 16 horas do último dia 

do prazo fixado; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b. Remetidas por correio, sob registo e com aviso de receção, devendo as mesmas ser expedidas 

até ao final do prazo, para a seguinte morada: Câmara Municipal da Mealhada, Largo do Jardim, 

3054-001 Mealhada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6) As candidaturas deverão ser instruídas com os seguintes documentos: ------------------------------- 

a. Documentos previstos no artigo 12.° do Regulamento Municipal que instituiu o Fundo 

Extraordinário de Intervenção Social; ------------------------------------------------------------------------------ 

b. Documento com a descrição completa dos bens danificados nos incêndios da freguesia de 

Barcouço; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

c. Documento elaborado em conformidade com o modelo A anexo ao presente aviso, com a 

descrição completa dos bens cuja substituição se torna imperiosa â subsistência do requerente e 

do seu agregado familiar, com indicação devidamente fundamentada do montante necessário â 

sua substituição, por ordem da relevância dos mesmos; ------------------------------------------------------ 

d. Fotografias dos bens, após a destruição/inutilização, para cuja substituição é requerido apoio;  

e. Declaração, sob compromisso de honra, de que o requerente não beneficiará de apoio de 

outras entidades, públicas ou privadas, relativamente aos bens apoiados no âmbito do presente 

aviso, elaborada em conformidade com o modelo B anexo ao presente aviso. ------------------------- 

7) As candidaturas apresentadas serão analisadas pelos serviços municipais, tendo em conta o 

disposto no Regulamento Municipal que instituiu o Fundo Extraordinário de Intervenção Social, 

relativamente aos apoios previstos n.° 2.3. do artigo 2.°. ----------------------------------------------------- 

8) Os apoios não poderão exceder 75% do valor dos bens, objeto da candidatura, necessários ã 

substituição dos indicados nas alíneas a) e b) do ponto 2 do presente aviso c 30% do valor dos 

bens necessários ã substituição dos indicados nas alíneas c) e c) do mesmo ponto. ------------------- 
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9) O valor dos apoios a conceder pela Câmara Municipal, ao abrigo do presente aviso, não poderá 

exceder o montante global de 100.000 €. ------------------------------------------------------------------------- 

10) A Câmara Municipal poderá, atendendo ao valor dos prejuízos reclamados e às situações de 

emergência social que se venham a verificar, deliberar aumentar 0 limite previsto no número 

anterior. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Paços do Município, aos __ de setembro de 2017. -------------------------------------------------------------- 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal, Guilherme José Campos Duarte. ------------------------------- 

Deliberou ainda, publicar o Aviso na página da Câmara Municipal na internet e 

nas freguesias, através de Edital. ---------------------------------------------------------------------- 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

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

9. REFORMULAÇÃO DO PROJETO DE REMODELAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA À MEALHADA E PROJETO DA ADUTORA ENTRE 

ANTES E VENTOSA DO BAIRRO – INFORMAÇÃO N.º 128/DSUA.2017: ---------- 

A Câmara Municipal analisou a Informação 128DSUA.2017, de 28/08/2017 e nos 

termos da referida informação, deliberou, por unanimidade, aprovar a 

Reformulação do Projeto de Remodelação do Sistema de Abastecimento de 

Água à Mealhada e Projeto da Adutora entre Antes e Ventosa do Bairro. ---------- 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

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

10. EMPREITADA DE “LIGAÇÃO DOS SISTEMAS EM ALTA E BAIXA DA 

MEALHADA – PONTO DE ENTREGA DO LOGASSOL” – ABERTURA DE 

PROCEDIMENTO DE CONCURSO PÚBLICO – INFORMAÇÃO N.º 

129.DSUA.2017: ------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal analisou a Informação 129DSUA.2017, de 23/08/2017 e nos 

termos da referida informação, deliberou, por unanimidade, aprovar: - a) A 

abertura de, procedimento de concurso público para a realização da 

empreitada de "LIGAÇÃO DOS SISTEMAS EM ALTA E BAIXA DA MEALHADA-PONTO 

DE ENTREGA DO LOGRASSOL”, com preço base de 862.000,00€ e prazo global de 

execução de 308 dias, com base no disposto na alínea b) do artigo 199 do CCP; 



- b) As peças do procedimento, anexas à presente informação, que contêm a 

solução da obra a executar, designadamente as seguintes: 1) Programa 

concurso; 2) Anúncio procedimento; 3) Caderno de encargos; 4) Projeto de 

execução; 5) Lista dos trabalhos preparatórios e acessórios; 6) Plano de 

Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e Demolição; 7) Plano de 

consignação; 8) Plano de Segurança e Saúde em Projeto; - c) A designação dos 

membros do júri do procedimento referidos no ponto 12 da referida informação, 

bem como a delegação no mesmo da competência para prestar 

esclarecimentos sobre as peças do procedimento. ------------------------------------------ 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

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

11. EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MATA 

NACIONAL DO BUÇACO – RECUPERAÇÃO DO CONVENTO DE SANTA CRUZ E 

DAS CAPELAS DOS PASSOS DA VIA SACRA” – INFORMAÇÃO TO n.º 74/2017:  

A Câmara Municipal analisou a Informação to n.º 74/2017, de 30/08/2017, da 

Técnica Superior, Teresa Oliveira, e nos termos da referida informação, deliberou, 

por unanimidade, aprovar: - a) Dar provimento à pronúncia apresentada pelo 

adjudicatário, AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA & CA., LDA em sede de audiência 

prévia sobre a caducidade da adjudicação, mantendo a decisão de 

adjudicação à sua proposta, tomada em reunião de 21-07-2017; - b) Prorrogar o 

prazo, por mais dois dias, para apresentação formal, no separador respetivo da 

plataforma eletrónica de contratação públicas, dos documentos de habilitação 

que acompanharam a pronúncia em sede de audiência prévia; - c) Autorizar, no 

contrato a celebrar, a subcontratação do subempreiteiro BCINERGIA - 

INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, SA para a realização dos trabalhos integrados na 1ª, 

9ª e 10ª Subcategorias da 49 Categoria, no valor de 167.1888,88 € (+IVA); - d) 

Autorizar, no contrato a celebrar, a subcontratação do subempreiteiro TRAÇOS 

& TRADIÇÕES, LDA para a realização dos trabalhos integrados na 8ª e 9ª 

Subcategorias da 2ª Categoria, no valor de 9.905,18 € (+IVA); - e) Ordenar o 

registo do compromisso da despesa e a verificação dos fundos disponíveis. ------- 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

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

12. LISTAGEM DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS: ----------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da Listagem de Contratos de 

Aquisição de Serviços, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------- 

----------------------------------Listagem de contratos de aquisição de serviços-------------------------------- 

Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Conforme dispõe o número 4 do artigo 49.º da Lei do Orçamento de Estado para 2017 - Lei n.º 

42/2016, de 28 de dezembro - a celebração ou renovação de contrato de aquisição de serviços é 

obrigatoriamente comunicada, no prazo de 30 dias contados da assinatura do contrato, ao 

membro do Governo responsável pela área das finanças, em termos a fixar por portaria deste; -- 

• Nos termos do número 12 do mesmo artigo, nas autarquias locais e nas entidades do setor 

empresarial local, a comunicação prevista no n.º 4 é feita ao órgão executivo. ------------------------- 

Remete-se, para conhecimento, nos termos daquele artigo, listagem dos contratos de aquisição 

de serviços celebrados no período de 24 de julho a 25 de agosto (Anexo I). ----------------------------- 

Mealhada, 30 de agosto de 2017 ------------------------------------------------------------------------------------ 

O Vice-Presidente da Câmara (No uso de poderes de substituição legal) --------------------------------- 

Guilherme José Campos Duarte ------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------ANEXO I------------------------------------------------------ 

Objeto Data Entidade Valor Valor 

Total 
      2017 2018 2019 2020 

Aquisição de serviços de 
animação infantil no âmbito do 
evento Aventuras de Verão 

24/07/2017 

Maria da 
Conceição 
Romeira 
Ferreira 

246,00       246,00 

Aquisição de serviços de limpeza 
de coletores com equipamento 
de capacidade 11000l e pressão 
175bar 

24/07/2017 
Hidromaster - 
Conservação de 
Superfícies, Lda 

1 107,00       1 107,00 

Aquisição de serviços de 
inspeção da instalação de gás 
natural no Centro Escolar da 
Pampilhosa 

24/07/2017 
Fernando 
Duarte & 
Filhos, Lda. 

165,35       165,35 

Aquisição de bilhetes para 
entrada no Museu do Brincar, 
no dia 25 de julho, no âmbito do 
evento Aventuras de Verão 

24/07/2017 
Grupo Cenico 
Arlequim 

21,00       21,00 



Aquisição de serviços de 
transporte entre o Grande Hotel 
do Luso e o Centro de Estágios 
do Luso, no âmbito do estágio 
dos árbitros da liga portuguesa 
de futebol, a decorrer nos dias 
26, 28 e 30 de Julho 

25/07/2017 

ETAC - 
EMPRESA DE 
TRANSPORTES 
ANTÓNIO 
CUNHA, SA 

450,00       450,00 

Aquisição de serviços de 
controlo analítico de água para 
consumo humano e água bruta 

25/07/2017 
CESAB - Centro 
de Serviços do 
Ambiente 

492,00       492,00 

Aquisição de serviços de ligação 
à internet  fibra 300/10 para o 
Espaço Cidadão da Mealhada, 
para onde foi transferido o 
Espaço Internet da Mealhada 

25/07/2017 

MEO - Serviços 
de 
Comunicações 
e Multimédia, 
SA 

147,53 147,53     295,06 

Aquisição de serviços de limpeza 
de dois terrenos no Luso 

25/07/2017 
Madeira Saide, 
Lda. 

5 300,00       5 300,00 

Aquisição de serviços de 
transporte de escuteiros de e 
até Idanha-a-Nova, a decorrer 
no dia 30 de julho e regresso no 
dia 6 de agosto  

25/07/2017 

ETAC - 
EMPRESA DE 
TRANSPORTES 
ANTÓNIO 
CUNHA, SA 

800,00       800,00 

Jantar de trabalho para tratar de 
assuntos importantes para a 
mata do Buçaco, com o senhor 
Secretário de Estado das 
Florestas, o Chefe de Gabinete, 
o Presidente do ICNF, o 
Presidente da Fundação Mata 
do Buçaco e motoristas 

27/07/2017 
Restaurante 
Meta dos 
Leitões 

247,00       247,00 

Reparação de caixilharia de 
alumínio no pavilhão 
gimnodesportivo do Luso 

28/07/2017 
Alumínios 
Rasteiro, Lda 

605,16       605,16 

Aquisição de serviços de 
intervenção técnica no sistema 
de segurança e deteção de 
intrusão no Centro Escolar da 
Pampilhosa 

28/07/2017 

GRUPEME - 
Serviços e 
Sistemas de 
Segurança, Lda 

98,40       98,40 

Aquisição de serviços de 
animação, no âmbito do evento 
do Dia Internacional da 
Juventude, a realizar no dia 11 
de agosto  

28/07/2017 
Paulo Jorge 
Ferreira da 
Conceição 

209,10       209,10 

Aluguer de espaço e stand no 
Encontro com o Vinho e Sabores 
Bairrada 2017 

28/07/2017 

Reserva 
Especial - 
Edições e 
Eventos, Lda. 

233,70       233,70 

Aquisição de serviços de 
higienização e limpeza da 
Piscina Municipal de Mealhada, 
com fornecimento de 
equipamentos e materiais de 
limpeza 

31/07/2017 

Inoclean - 
Serviços de 
Limpeza e 
Manutenção, 
Lda 

14 403,91 41 975,60     56 379,51 

Aquisição de serviços de 
refeições para voluntários que 
participarão no evento Taça 
Comen a decorrer na Piscina 
Municipal da Mealhada  

31/07/2017 
Restaurante O 
Castiço, Lda 

160,00       160,00 

Aluguer de estrados para o 
evento Taça Comen a decorrer 
na Piscina Municipal da 
Mealhada 

31/07/2017 

Telmo 
Fernando 
Martins 
Machado 

3 013,50       3 013,50 
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Aquisição de serviços de 
assessoria jurídica e de 
patrocínio judiciário 

31/07/2017 
João Fernando 
Rodrigues 
Amaro da Luz 

7 380,00 22 140,00 14 760,00   44 280,00 

Aluguer de 2 tendas para o 
evento Taça Comen a decorrer 
na Piscina Municipal da 
Mealhada 

01/08/2017 Sítio do Passal 3 136,50       3 136,50 

Aquisição de serviços, na 
modalidade de avença, de apoio 
técnico-administrativo às 
atividades turísticas e 
promocionais do Município 

02/08/2017 
Maria Helena 
Batista da Cruz 

3 936,00 7 872,00     11 808,00 

Aquisição de serviços, na 
modalidade de avença, de 
assessoria de imprensa 

02/08/2017 
Tânia Virgínia 
Monteiro 
Moita 

7 380,00 14 760,00     22 140,00 

Aquisição de serviços de 
higienização e limpeza de 
diversas instalações municipais, 
com fornecimento de 
equipamentos, materiais e 
produtos de limpeza 

03/08/2017 

Inoclean - 
Serviços de 
Limpeza e 
Manutenção, 
Lda 

21 841,80 65 525,41     87 367,21 

Aquisição de serviços de 
transporte em carreiras públicas 
das crianças do 2º e 3º ciclos 
dos ensinos básico, secundário e 
profissional, durante o ano 
lectivo de 2017/2018 

03/08/2017 
Rodoviária da 
Beira Litoral, 
SA 

101 443,23 
161 

115,72 
    262 558,95 

Aquisição de serviços de 
exterminação de ninhos de 
vespa velutina  

04/08/2017 
José Luís 
Coelho 

246,00       246,00 

                

Aquisição de serviços de 
refeições escolares -1º CEB 

04/08/2017 

Associação de 
Desportiva 
Cultural e 
Recreativa de 
Antes 

4 541,92 7 294,60     11 836,52 

Aquisição de serviços de 
refeições escolares e 
prolongamento de horário - Pré-
escolar 

04/08/2017 

Associação de 
Desportiva 
Cultural e 
Recreativa de 
Antes 

7 282,87 13 037,24     20 320,11 

Aquisição de serviços de 
refeições escolares -1º CEB 

04/08/2017 
Jardim de 
Infância Dra. 
Odete Isabel 

10 597,82 17 020,74     27 618,56 

Aquisição de serviços de 
refeições escolares - 1º CEB 

04/08/2017 

Centro Social 
da Freguesia 
de Casal 
Comba 

4 541,92 7 294,60     11 836,52 

Aquisição de serviços de 
refeições escolares e 
prolongamento de horário - Pré-
escolar 

04/08/2017 

Centro Social 
da Freguesia 
de Casal 
Comba 

9 402,48 16 831,61     26 234,09 



Aquisição de serviços de 
manutenção e conservações dos 
relvados naturais 1 e 2 do 
Centro de Estágios/Treinos do 
Luso e respetivas envolventes, 
do relvado natural do campo 
futebol municipal da Mealhada 
Dr. Américo Couto, do relvado 
natural do campo de futebol 
municipal da Pampilhosa Carlos 
Duarte e dos relvados sintéticos 
dos campos de futebol da 
Pampilhosa Germano Godinho e 
do campo de futebol Municipal 
da Mealhada. 

04/08/2017 
Viveiroplantas 
- Abel de Pinho 
Moreira, Lda 

28 302,30 56 604,60     84 906,90 

Aquisição de serviços e 
fornecimento de energia no 
âmbito do programa da RTP 
Mais Perto 

07/08/2017 
Linha de 
Energia, Lda 

1 230,00       1 230,00 

Serviço de impressão de 
boletins de voto 

08/08/2017 
Gráfica Central 
Mealhadense,L
da. 

736,16       736,16 

Aquisição de serviços de 
segurança no âmbito do 
programa da RTP Mais Perto 

08/08/2017 

GIS - 
Segurança 
Privada, 
Unipessoal, 
Lda. 

351,78       351,78 

Aquisição de serviços de 
publicidade referentes ao Dia da 
Juventude e Crazy Games no 
âmbito do programa Verão é na 
Mealhada 

08/08/2017 
RCP - Rádio 
Clube da 
Pampilhosa 

153,50       153,50 

Preparação para inspeção da 
instalação de gás na Piscina 
Municipal Mealhada 

09/08/2017 
Fernando 
Duarte & 
Filhos, Lda. 

165,35       165,35 

Almoço de trabalho no âmbito 
da visita do Sr. Embaixador do 
Japão a Portugal  

11/08/2017 
Restaurante 
Pedro dos 
Leitões 

200,00       200,00 

Inscrição de três funcionarias no 
Seminário "SNC-AP: Novo 
desafio contabilístico a 
ultrapassar pelas Autarquias 
Locais" 

11/08/2017 

Quadros & 
Metas-
Consultores de 
Gestão e 
Formação,Lda 

1 254,60       1 254,60 

Aquisição de serviços de revisão 
de extintores 

11/08/2017 

Extintel, 
Segurança 
Contra 
Incêndios, Lda. 

32,41       32,41 

Aquisição de serviços de  
reparação de equipamento de 
cozinha das escolas EB2 
Mealhada e EB2 Pampilhosa 

11/08/2017 
Cordeiro & 
Matos, Lda 

152,74       152,74 

Carregamento de placa de 
internet usada no âmbito do 
combate ao incêndio de 
Barcouço 

11/08/2017 Vodafone 15,00       15,00 

Participação do grupo de 
recriação histórica no programa 
RTP Mais Perto para divulgação 
das comemoração da batalha do 
Bussaco 

14/08/2017 

GRHMA - 
Grupo 
Reconstituição 
Histórica 
Município 
Almeida 

70,00       70,00 
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Aquisição de Serviços de 
Fiscalização da Execução de 
Cartografia Numérica Vetorial à 
Escala 1:2 000 das áreas de solo 
urbano e sua envolvente 
edificada do Concelho de 
Mealhada e Execução de 
Cartografia Numérica Vetorial à 
Escala 1:10 000 de todo o 
Concelho de Mealhada 

16/08/2017 Firemap, Lda 12 238,50       12 238,50 

Aquisição de serviços de 
vigilância e transporte coletivo 
de crianças do 1.º ciclo do 
ensino básico de e para o Centro 
Escolar da Pampilhosa, durante 
o ano letivo 2017/2018 

17/08/2017 

Moisés Correia 
de Oliveira - 
Gestão e 
Inovação de 
Transportes, 
Lda 

8 858,63 14 330,14     23 188,77 

Aquisição de serviços de 
reparação de motor  

16/08/2017 

Seb-Sociedade 
Electro 
Bobinadora, 
Lda. 

240,37       240,37 

Plataforma eletrónica de ensino 
assistido 

17/08/2017 Edubox, SA 15 801,96       15 801,96 

Aquisição de serviços de 
refeições para os técnicos do 
programa RTP Mais Perto 

16/08/2017 
António 
Cerveira Flores 

260,15       260,15 

Aquisição de serviço de gestão 
de combustível  no loteamento 
da Quinta da Tapada e Alto de 
Santo António 

16/08/2017 
Floresta 
Jovem, Lda. 

2 756,00       2 756,00 

Aquisição de serviços de 
refeições escolares- 1º CEB 

17/08/2017 

Gertal - 
Companhia 
Geral de 
Restaurantes e 
Alimentação, 
SA 

46 247,06 74 275,58     
120 

522,64 

Aquisição de serviços de 
refeições escolares - Pré-escolar 

17/08/2017 

Gertal - 
Companhia 
Geral de 
Restaurantes e 
Alimentação, 
SA 

23 281,54 43 604,69     66 886,23 

MEO - Serviços de 
Comunicações e Multimédia, 
S.A. 

18/08/2017 

MEO - Serviços 
de 
Comunicações 
e Multimédia, 
SA 

373,18 522,46     895,64 

Energia elétrica no âmbito do 
evento Verão é na Mealhada 

18/08/2017 
EDP Serviço 
Universal, SA 

369,00       369,00 

Aquisição de serviços de rotação 
de pneu 

18/08/2017 Certipneus,Lda 55,35       55,35 

Aquisição de serviços de 
reparação do depósito na zona 
alta do Luso 

17/08/2017 
Isomarca – 
Engenharia, 
Lda. 

2 829,00       2 829,00 

Aquisição de licença do antivírus 
Adaptative Defence 360, da 
Panda Security 

18/08/2017 
Panda Security 
Portugal, SA 

4 870,80       4 870,80 

Aquisição de serviços de 
transporte de alunos 

18/08/2017 
Jardim de 
Infância Dra. 
Odete Isabel 

519,55 834,43     1 353,98 



Aquisição de serviços de 
fornecimento de 50 refeições no 
âmbito do projeto de criação de 
um grupo de recriação histórico-
militar da batalha do Bussaco, 
em Almeida 

22/08/2017 
Sara Adriana 
Costa Dias 

825,00       825,00 

Aquisição de serviços de 
publicação referente a operação 
de loteamento na Zona 
Industrial da Pedrulha 

23/08/2017 
Diario de 
Coimbra, Lda 

98,40       98,40 

Aquisição de serviços de energia 
no âmbito do evento Crazy 
Games 

23/08/2017 
EDP Serviço 
Universal, SA 

369,00       369,00 

Aquisição de serviços de 
publicação ao longo de 2017 

23/08/2017 
Santa Casa da 
Misericórdia 
da Mealhada 

476,31       476,31 

Honorários a mandatário/custas 
de parte 

24/08/2017 
António Manuel 
Azevedo Aguiar 

1 091,63       1 091,63 

Jantar de trabalho no âmbito de 
reunião com Eng. Rafael da 
empresa EDP 

24/08/2017 
Restaurante 
Churrarocha, 
LDA 

100,00       100,00 

Aquisição de serviço de parecer 
sobre o sistema de AVAC - 
Balneários do Campo Futebol do 
Luso 

24/08/2017 

Fernando 
Manuel de 
Oliveira 
Madeira 

246,00       246,00 

Aquisição de serviço de parecer 
sobre o sistema de AVAC - 
Beneficiação da Piscina 
Municipal de Mealhada 

24/08/2017 

Fernando 
Manuel de 
Oliveira 
Madeira 

799,50       799,50 

Aquisição de serviços de 
apresentação do projeto 
ambiental "O Planeta Limpo de 
Filipe Pinto" - Cerimónia de 
entrega das Bandeira ECO- 
Escolas 

24/08/2017 
Betweien - 
Challenge and 
Success, Lda 

861,00       861,00 

Aquisição de serviços de 
impressão do Boletim Municipal 
de Mealhada 

24/08/2017 
FIG- Indústrias 
Gráficas, S.A. 

63,60 190,80     254,40 

Aquisição de serviços de 
produção de newsletter 

25/08/2017 
Galé - Artes 
Graficas, Lda. 

1 008,60 2 017,20     3 025,80 

Jantar no âmbito do projeto de 
criação de um grupo de 
recriação histórico-militar da 
batalha do Bussaco, em Almeida 

25/08/2017 
 Sara Adriana 
Costa Dias 

100,00       100,00 

    TOTAL 366 834,16 567 394,95 14 760,00 0,00 948 989,11 

 

13. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA, DE ASSESSORIA 

DE CONTABILIDADE – PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL – INFORMAÇÃO N.º 

2693/2017: ------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal analisou a Informação SGD n.º 2693/2017, subscrita pela 

Chefe da Divisão de Administração e Conservação do Território, Cláudia Nunes, 

e deliberou, por unanimidade emitir parecer prévio favorável à prestação de 

serviços, na modalidade de avença, de assessoria na área da contabilidade 
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pública, por Carla Joana Tudela Azevedo Coutinho e Sousa, com a duração de 

um ano, pelo valor mensal de 1.500,00€, por se encontrarem verificados os 

condicionalismos previstos no artigo 6.º do DL n.º 209/2009, de 3/09 e no n.º 1 dado 

se encontrarem preenchidos os pressupostos legalmente exigíveis, 

nomeadamente no que respeita à verificação do disposto na alínea a) do n.º 1 

do artigo 32.º da LTFP. ------------------------------------------------------------------------------------- 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

14. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA, DE ASSESSORIA 

DE INFORMÁTICA – PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL – INFORMAÇÃO N.º 

2694/2017: ------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal analisou a Informação SGD n.º 2694/2017, subscrita pela 

Chefe da Divisão de Administração e Conservação do Território, Cláudia Nunes, 

e deliberou, por unanimidade, emitir o parecer prévio favorável à prestação de 

serviços, na modalidade de avença, de assessoria de informática, por Vitor 

Manuel Lages Antunes da Fonseca, com a duração de um ano, pelo valor mensal 

de 1.700,00€, por se encontrarem verificados os condicionalismos previstos no 

artigo 6.º do DL n.º 209/2009, de 3/09 e no n.º 1 dado se encontrarem preenchidos 

os pressupostos legalmente exigíveis, nomeadamente no que respeita à 

verificação do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 32.º da LTFP. ------------------- 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA, APOIO E 

MONITORIZAÇÃO ÀS ATIVIDADES DE NATUREZA EDUCACIONAL/AMBIENTAL 

A DESENVOLVER NO CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL – PARECER 

PRÉVIO FAVORÁVEL – INFORMAÇÃO N.º 2711/2017: -------------------------- 

A Câmara Municipal analisou a Informação SGD n.º 2711/2017, subscrita pela 

Chefe da Divisão de Administração e Conservação do Território, Cláudia Nunes, 

e deliberou, por unanimidade, emitir o parecer prévio favorável à prestação de 

serviços, na modalidade de avença, de assessoria de informática, por Lídia Isabel 



Rodrigues Dias, com a duração de um ano, pelo valor mensal de 1.000,00€, por 

se encontrarem verificados os condicionalismos previstos no artigo 6.º do DL n.º 

209/2009, de 3/09 e no n.º 1 dado se encontrarem preenchidos os pressupostos 

legalmente exigíveis, nomeadamente no que respeita à verificação do disposto 

na alínea a) do n.º 1 do artigo 32.º da LTFP. ------------------------------------------------------- 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

16. ANDDI - SUBSÍDIO: ------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal analisou o pedido de apoio financeiro apresentado pela 

Associação Nacional de Desporto e Deficiência Intelectual (SGD n.º 5213), 

associação sem fins lucrativos, no âmbito da organização dos 1.ºs Jogos ANDDI – 

Portugal 2018, a realizar nos dias 5 e 6 de maio de 2018, tendo deliberado, por 

unanimidade, 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, aprovar a atribuição de um subsídio no montante 

de 5.000,00€ (cinco mil euros), para comparticipação nos custos de organização, 

arbitragem e alimentação das equipas participantes, mediante a celebração de 

contrato-programa ou contrato de patrocínio desportivo. --------------------------------- 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ATENDIMENTO DO PÚBLICO. ------------------------------------------------------------- 

Uma vez que ninguém compareceu na reunião durante esse período, e, não 

havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da Câmara encerrada 

a reunião, pelas 10 horas e 30 minutos. ------------------------------------------------------------- 

Para constar se lavrou a presente ata, 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.  

_____________________________________________________________ 
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