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---------------------ATA N.º 04/2019----------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE 04 DE FEVEREIRO DE 2019: ------------------------------ 
---------- No dia quatro de fevereiro do ano dois mil e dezanove, 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, o Senhor Vereador Hugo André Afonso Alves e Silva as 

Senhoras Vereadoras Sara Isabel Marques Ferreira, Arminda de Oliveira Martins e 

Sónia Cristina Branquinho de Almeida. O Senhor Vereador Nuno Gonçalo 

Castela Canilho Gomes compareceu mais tarde. --------------------------------------------- 

----------- 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: ----------------------------------------------------------------------------------- 

1) A Senhora Vereadora Sónia Branquinho interveio para sugerir, se for possível, 

a criação de uma zona de lazer no Jardim Público da Pampilhosa, a fim de 

proporcionar a realização de festas de aniversário de crianças e outros eventos 

similares, proporcionando uma maior utilização do espaço com essa nova 

valência. Também sugeriu o calcetamento dos percursos no interior do jardim 

para facilitar, por exemplo, o trânsito de carrinhos de bebés. ---------------------------- 

2) O Senhor Vereador Hugo Silva interveio para referir ter tido conhecimento de 

que a Assembleia Municipal de Coimbra chumbou a transferência de 

competências para a Comunidade Intermunicipal, e perguntou qual seria o 

impacto expetável dessa decisão. ------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente disse que no atual Quadro Comunitário existe uma lei 

habilitante, com competências expressamente atribuídas à CIM nesse domínio, 



e que o problema já se colocará quanto ao próximo Quadro Comunitário de 

Apoio. O Senhor Presidente referiu ainda que iria ser realizada uma reunião na 

CIM, e que só depois dessa reunião teria mais informação para transmitir aos 

Senhores Vereadores. ------------------------------------------------------------------------------------- 

3) O Senhor Presidente interveio para informar: ------------------------------------------------- 

- “No dia 28 de janeiro de 2019, decorreu a 13ª Gala do Desporto do Município 

de Mealhada, no Cineteatro Messias, pelo que gostaria de deixar em ata, para 

memória futura os vencedores: - Equipa do ano - Equipa Sénior, Futebol Clube 

da Pampilhosa l Futebol; - Revelação do ano - Luís Rosas, Academia 

Cantanhede Gym l Ginástica, - Dirigente ano - Patrícia Peralta, Casa do Povo 

da Vacariça; - Treinador do ano - Luís Ferreira, Hóquei Clube da Mealhada l 

Hóquei em Patins; - Atleta ano - Adriano Almeida, Sporting Clube de Portugal l 

Futebol; - Associação Desportiva do Ano - Centro Recreativo de Antes; - Prémio 

Carreira - Álvaro Castela – “Varito”; - Alto Prestígio - Mário Saraiva; - Prémio 

Incentivo - Equipa de Basquetebol Feminina do Centro Recreativo de Antes; - 

Prémio Dedicação - José Octávio Domingos Malta; - Prémio Prestígio e 

Excelência - Fernando Santos, Selecionador Nacional; - Mérito Desportivo: 

Sandro Santos Machado – Treinador Benjamins Escola de Futsal da Mealhada/ 

Atlético Clube do Luso, Beatriz Valezim – Hóquei Clube da Mealhada – karaté, 

Roberto Branco - Centro Recreativo da Antes – Futebol, Equipa Sénior Futebol 

Clube Barcouço – Futsal, Equipa de Juvenis Grupo Desportivo da Mealhada – 

Futebol, Vasco Almeida – Treinador Seniores Futebol Clube Barcouço, Miguel 

Aguiar - Clube Desportivo do Luso – Futebol, Marco Breda – Treinador da Equipa 

de Juvenis Grupo Desportivo da Mealhada, Rita Mota - Alavarium Andebol 

Clube de Aveiro – Andebol, Rute Mota - Alavarium Andebol Clube de Aveiro – 

Andebol, Manuel Lino – Associação Trilhos Luso Bussaco – Atletismo, Messias Dias 

- Associação Trilhos Luso Bussaco – Atletismo, Hélder Lopes - Associação Trilhos 

Luso Bussaco – Atletismo, Maria Inês Ramos - Associação Trilhos Luso Bussaco – 

Atletismo, Equipa de Andebol de Juvenis Masculinos Casa do Povo da 

Vacariça, Gonçalo Coelho – Luso Ténis Clube – Ténis, João Duarte – Clube 
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Canoagem de Amora – Canoagem, Maria Filipa Fernandes – Hóquei Clube da 

Mealhada - Patinagem Artística, Nuno Gabriel Ferreira - Hóquei Clube da 

Mealhada / Bombeiros Voluntários da Mealhada – Natação, Eduardo Gabriel 

Vieira - Hóquei Clube da Mealhada / Bombeiros Voluntários da Mealhada – 

Natação -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foram dezenas de personalidades do desporto, concelhio e nacional, que 

passaram pelo palco do Cineteatro Messias para receberem ou entregarem 

prémios e ouvirem palavras de reconhecimento e de incentivo, pelo que queria 

deixar aqui um agradecimento a todos os técnicos da autarquia que estiveram 

envolvidos na preparação desta Gala e que contribuíram para o seu sucesso. -- 

- No dia 30 de janeiro de 2019, a Câmara Municipal da Mealhada foi distinguida 

durante a 23ª Gala do Desporto da Confederação do Desporto de Portugal, 

como "Personalidade do Ano". Este prémio é uma motivação acrescida para 

toda a equipa,  para continuar o trabalho que tem vindo a ser feito, zelando 

pelos superiores interesses dos munícipes e criando condições para captar 

eventos para o nosso concelho, que dinamizem a prática desportiva, mas 

também a economia local. ----------------------------------------------------------------------------- 

Cumpre-me ainda agradecer a todos aqueles que contribuíram para a 

conquista do galardão atribuído à Mealhada, o qual considero ser o corolário 

de um investimento criterioso e sustentado em infraestruturas desportivas e em 

recursos humanos e técnicos. -------------------------------------------------------------------------- 

4) O Senhor Presidente informou ter solicitado a presença na reunião, de 

representantes da Direção da Casa do Povo da Freguesia de Vacariça, uma 

vez que da análise do processo na última reunião sobre o pedido de apoio 

para realização de obras, para esclarecer o tipo de obras a levar a cabo, visto 

que na informação técnica constavam dois tipos de obras diferentes, que são 

as obras para espaços de lazer e outras. ---------------------------------------------------------- 

O Senhor Carlos Costa interveio referindo que a principal intenção da Direção 

da Casa do Povo é manter as modalidades de desporto dando condições aos 

atletas para a sua atividade desportiva. Quanto ao bar e churrasqueira disse 



que serviriam para angariação de fundos como fonte de receita e também 

para serem utilizados pela população, uma vez que na zona não existe 

qualquer espaço para as pessoas conviverem. ------------------------------------------------ 

COMPARÊNCIA DO SENHOR VEREADOR – o Senhor Vereador Nuno Canilho 

compareceu na reunião às 9 horas e 57 minutos. ---------------------------------------------- 

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

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

1. APROVAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES: ---- ------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos a favor dos Senhores 

Presidente, Vice-Presidente, Vereadora Arminda Martins e Nuno Canilho e com 

os votos contra dos Senhores Vereadores Hugo Silva e Sónia Branquinho, 

aprovar a Ata n.º 01/2019, da reunião ordinária pública de 07/01/2019. A 

Senhora Vereadora Sara Ferreira, não participou na votação, por não ter 

estado presente na reunião. ---------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Hugo Silva apresentou a seguinte Declaração de Voto: “As 

declarações transcritas referentes à intervenção do Senhor Vereador Nuno 

Canilho subvertem as acusações que lançou aos Vereadores dos Juntos pelo 

Concelho da Mealhada e ao PSD Mealhada. A acusação gratuita, pública, e 

completamente desfasada da realidade de que estivemos contra todos os 

assuntos relacionados com a EPVL colide com a dura verdade que pode ser 

descrita e demonstra que o representante do Município na EPM Ld.ª e Gestor da 

EPVL nutre desde o início da sua primeira nomeação um antagonismo, visceral, 

contra a oposição neste Concelho. Mentiu na intervenção que fez 

publicamente ao acusar-nos de termos votado contra todos os assuntos que 

vieram à reunião da CMM. Agora, numa declaração posterior escrita com 

tempo e com acesso à informação recua e desmente aquilo que foi publicado 

pela imprensa local, que presenciou os factos”. ----------------------------------------------- 

O Senhor Presidente interveio referindo que, no que é realmente importante e 

decisivo, os Senhores Vereadores estiveram contra, porque aprovar um subsídio 

à EPVL e o apoio às Escolíadas, não são questões realmente importantes. --------- 
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A Câmara Municipal, deliberou ainda, por maioria, aprovar a Ata n.º 03/2019, 

da reunião ordinária de 21/01/2019 após se ter procedido à respetivo leitura e 

correção. A Senhora Vereadora Sara Ferreira não participou na votação, por 

não ter estado presente na reunião. ---------------------------------------------------------------- 

2. CIM RC – CARREIRA 7440 DA TRANSDEV (MGD N.º 1057 ): -------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da deliberação tomada em reunião 

do Conselho Intermunicipal da CIM RC, de que foi colocada a concurso de 

uma rede frequências de serviços semelhantes à atual – Carreira 7440 da 

Transdev. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ANMP – DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTTRATIVA (MGD N.º  667): --------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da comunicação do Secretário de 

Estado das Autarquias Locais bem como da deliberação tomada pelo 

Conselho Diretivo da ANMP relativa à referida comunicação. --------------------------- 

4. CÂMARA MUNICIPAL DE CARREGAL DO SAL – DIVULGAÇÃO  DO 

CARNAVAL DE CABANAS DE VIRIATO (MGD N.º 448): ----- ------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção de taxas 

de publicidade sonora, solicitada pela Câmara Municipal de Carregal do Sal 

para divulgação do Carnaval de Cabanas de Viriato. -------------------------------------- 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

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

5. ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DO SALGUEIRAL –  PEDIDO 

DE APOIO (MGD N.º 465): --------------------------- -------------------------------------------- 

A Câmara Municipal analisou o pedido de apoio, apresentado pela 

Associação Recreativa e Cultural do Salgueiral, para elaboração do projeto de 

arquitetura de uma sala polivalente e deliberou, por unanimidade aprovar a 

intenção de atribuir o apoio de dois mil e quinhentos euros (2.500,00€). -------------- 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

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

6. CASA DO POVO DA FREGUESIA DE VACARIÇA – PEDIDO D E APOIO 

(MGD N.º 12227): ----------------------------------------------------------------------------------- 



A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Casa do Povo da 

Freguesia de Vacariça, o apoio de vinte mil euros (20.000,00€), ao abrigo do 

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

setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

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

7. PROPOSTA N.º 1 – CONCURSO DE IDEIAS PARA O LOGÓT IPO DO 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE MEALHADA (MGD N.º 472): ------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar, ao abrigo do 

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

setembro, o valor do prémio a atribuir para o “Concurso de Ideias para o 

Logótipo do Orçamento Participativo”. ------------------------------------------------------------  

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

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

8. PROPOSTA N.º 06/2019 – PROPOSTA DE PARCERIA COM A FUNDAÇÃO 

INATEL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO “CONHEÇA A SUA  

REGIÃO“ (MGD N.º 609: ----------------------------- ------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do valor 

de setecentos e noventa e oito euros (798,00€), ao abrigo do disposto na alínea 

u) do n.º 1 do artigo 33.° da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para apoio à 

parceria com a Fundação INATEL para implementação do Projeto “Conheça a 

sua Região” --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

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

9. DESPACHO N.º 02/2019 – PROTOCOLO DE PARCERIA COM  O 

HOSPITAL DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA – PROJETOS “ CORAÇÃO 

É A RAZÃO” E “RASTREIOS EM SAÚDE” (MGD N.º1156): -- ----------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho n.º 

02/2019, de 28/01/2019, exarado pelo Senhor Presidente que determinou a 

atribuição de subsídio de sessenta e dois mil e oitocentos euros (62.800,00€), no 
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âmbito dos projetos “O Coração é a Razão” e “Rastreios em Saúde”, já 

anteriormente aprovados pela Câmara Municipal. ------------------------------------------- 

10. ESPAÇO INOVAÇÃO MEALHADA – INFORMAÇÃO – RELATÓR IO N.º 10 

(MGD N.º 795): -------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal analisou a Informação n.º 128/2019, de 21/01/2019, da 

Técnica Superior, Lúcia Morais, bem como o Relatório n.º 10 da Comissão de 

Avaliação de candidaturas à utilização de salas de trabalho do Espaço 

Inovação Mealhada, referente às candidaturas à utilização de salas de 

trabalho apresentadas por APIBAIRRADA, GM – Sistemas em Vidro e InFocus – 

Set & Start Focus, tendo deliberado, por unanimidade, aprovar o referido 

relatório. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

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

11. DOAÇÃO DE CONJUNTO DOCUMENTAL “JUVENTUDE UNIDA DA 

MEALHADA” – INFORMAÇÃO (MGD N.º 797): ------------- ------------------------------ 

A Câmara Municipal analisou a Informação n.º DTC01/2019, DE 14/01/2019, da 

Chefe de DTC, Dora Matos sobre o assunto mencionado em epígrafe e 

deliberou, por unanimidade, aceitar a doação do conjunto de documentos da 

extinta Associação “Juventude Unida da Mealhada”, para integrar o acervo do 

Arquivo Municipal da Mealhada, bem como aprovar a Minuta do Auto de 

Entrega – Doação. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

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

12. CANDIDATURA A BOLSA DE ENSINO SUPERIOR – INFORM AÇÃO 

(MGD N.º 480): -------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal analisou a Informação n.º 03/2019, de 08/01/2019, da 

Técnica Superior, Helena Soares, sobre o assunto mencionado em epígrafe, e 

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

atribuição de uma Bolsa de Ensino Superior, no valor de mil e duzentos e doze 



euros e cinquenta cêntimos (1.212,50€) à aluna Maria Inês da Costa Aparício, 

nos termos do disposto no art.º 9.º, alínea c) do respetivo Regulamento. -------------   

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

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

13. LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: ---------- ------------------------- 

- PROCESSO N.º 22/2012/178 – JOÃO ANTÓNIO DE ALMEID A RAMOS. ------- 

A Câmara Municipal analisou a proposta n.º 9/2019, de 17/01/2019, da Técnica 

Superior, Helena Costa, sobre o assunto mencionado em epígrafe e deliberou, 

por unanimidade, não declarar a caducidade da licença e conceder o prazo 

de dezoito meses para a conclusão da obra. ---------------------------------------------------

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

jurídicos 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 40 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.   

______________________________________________________________________________ 

 

 


