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---------------------ATA N.º 21/2020-----------------  

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE 6 DE OUTUBRO DE 2020 ---------------------------------- 
----- No dia seis de outubro do ano dois mil e vinte, 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. -------- 

----- Participaram 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 e o Senhor Vereador Nuno Gonçalo Castela 

Canilho Gomes. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Secretariou a reunião a Técnica Superior, Liliana Mafalda Valente da Cruz, 

em substituição da Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica, Cristina Maria 

Simões Olívia, coadjuvada pela Assistente Técnica, Dália Maria Ventura da 

Costa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

pelas 9 horas e 30 minutos, deu-se início ao PERÍODO DE ANTES DA ORDEM 

DO DIA: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Interveio a Senhora Vereadora Sónia Branquinho para informar que a 

iluminação pública desde a Urbanização Alto de Santo António até à rotunda 

de entrada na Pampilhosa foi restabelecida durante três ou quatro noites 

contínuas e agora estão novamente desligadas. ---------------------------------------------  

2) Voltou a intervir a Senhora Vereadora Sónia Branquinho para questionar se já 

havia uma data prevista para recolocação da escultura do Largo do Garoto e 

se a Junta de Freguesia de Pampilhosa tinha solicitado ajuda para a sua 

colocação. A Senhora Vereadora Arminda Martins disse não ter conhecimento, 



referindo que a única ajuda solicitada pela Junta de Freguesia foi a da limpeza 

do tanque, o que já tinha sido feito. ---------------------------------------------------------------- 

3) Interveio uma vez mais a Senhora Vereadora Sónia Branquinho para 

questionar o Senhor Presidente se já tem resposta sobre a propriedade da 

máquina de alcatroamento colocada na Rotunda da Ponte de Viadores. O 

Senhor Presidente disse que a máquina é propriedade do Município. A Senhora 

Vereadora questionou se é possível efetuar a limpeza da mesma, tendo o Senhor 

Presidente respondido afirmativamente. ---------------------------------------------------------- 

4) A Senhora Vereadora Sónia Branquinho voltou a intervir para informar a 

existência de uma casa devoluta, em ruínas, junto ao prédio da Rádio Clube da 

Pampilhosa, a qual, além de ser um perigo para quem passa, tem um banco 

encostado onde costumam estar idosos, o qual deveria ser retirado dado o 

perigo que apresenta. O Senhor Vice-Presidente disse que o dono da casa está 

na Líbia, tendo já ter sido notificado mais do que uma vez para esta situação, 

até porque as telhas da casa também estão soltas. ----------------------------------------- 

5) Voltou a intervir a Senhora Vereadora Sónia Branquinho para dizer que junto 

à loja da IP Agro, na Pampilhosa, existe um sinal de estacionamento proibido que 

ninguém respeita, o que se torna um perigo. Disse ainda que existe um parque 

de estacionamento muito perto para as pessoas estacionarem as suas viaturas.  

6) Interveio uma vez mais Senhora Vereadora Sónia Branquinho para deixar uma 

nota positiva em relação ao trabalho efetuado nas passadeiras da Pampilhosa, 

informando, no entanto, a existência de uma passadeira junto à Capela da 

Lagarteira que não foi pintada. ----------------------------------------------------------------------- 

7) Interveio a Senhora Vereadora Sara Ferreira para questionar de quem é a 

responsabilidade pela sinalética de trânsito que ardeu em 2017, perto da ponte, 

na entrada para o Pisão, Barcouço. A Senhora Vereadora Arminda Martins disse 

que aquela sinalética em particular, é da responsabilidade da Brisa. ----------------- 

8) A Senhora Vereadora Sara Ferreira voltou a intervir para fazer referência, uma 

vez mais, aos destroços que continuam junto à estrada principal na Pampilhosa, 

informando que foi lá colocado mais um monte, o qual não se encontra moído. 
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O Senhor Vice-Presidente disse que não é possível fazerem qualquer tipo de 

intervenção, porque já não se está em período crítico, e a G.N.R. – Guarda 

Nacional Republicana, também não pode fazer nada. ------------------------------------ 

9) Interveio o Senhor Vereador Nuno Canilho para informar que no dia 1 de 

outubro foi celebrado o “Dia Internacional do Idoso”, o qual foi comemorado 

em moldes especiais e sui generis. Informou que nesse mesmo dia a Câmara da 

Mealhada recebeu o prémio Comunidade Pró-Envelhecimento, um galardão 

que distingue o Município pelas boas práticas em prol do envelhecimento 

saudável, referindo que a candidatura da Mealhada foi a que obteve, a nível 

nacional, a melhor pontuação num universo de noventa e quatro autarquias 

premiadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10) O Senhor Vereador Nuno Canilho voltou a intervir para informar que a Loja 

Social comemorava 10 (dez) anos de existência no dia 6 de outubro. Disse ainda 

que a adesão à mesma para doação de bens é um sucesso, porque as pessoas 

têm a certeza de que os mesmos chegam aos que realmente necessitam. ------- 

11) Interveio uma vez mais o Senhor Vereador Nuno Canilho para dizer que no 

dia 3 de outubro, o Município foi parceiro de uma iniciativa que foi um sucesso, 

patrocinada pela empresa Alves Bandeira, SA, uma sessão noturna de cinema 

drive in, a qual se realizou na zona desportiva da cidade da Mealhada e contou 

com a adesão de mais de cem viaturas. --------------------------------------------------------- 

12) Voltou a intervir o Senhor Vereador Nuno Canilho para deixar uma palavra 

de agradecimento ao Senhor Padre Carlos Godinho, nos dias em que termina a 

sua missão no Concelho da Mealhada, pelo trabalho realizado nos 21 (vinte e 

um) anos, especialmente na paróquia de Luso, mas também na Pampilhosa e 

na Mealhada. Disse ainda o Senhor Vereador que o Senhor Padre Rodolfo Leite 

passará a assegurar todas as paróquias do Concelho. -------------------------------------- 

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 20/2020, da 

reunião ordinária de 28/09/2020, após se ter procedido à respetiva leitura e 

correção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DO CENTRO NORTE DE PORTUGAL – 

SOLICITAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DA MEALHADA PARA A ÉPOCA 

2020/2021 (MGD N.º 12232): ------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal analisou o pedido de apoio apresentado pela Associação 

de Natação do Centro Norte de Portugal, referente à cedência das Piscinas 

Municipais de Mealhada para a realização de provas de natação do âmbito 

nacional e regional para a época 2019/2020, e deliberou, por unanimidade, 

aprovar a cedência das Piscinas Municipais, e, a intenção de atribuir o apoio no 

montante de 9.773,20€ (nove mil setecentos e setenta e três euros e vinte 

cêntimos), através da celebração de um Contrato-Programa de Patrocínio 

Desportivo, devendo ser remetido para cabimento orçamental. ----------------------- 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

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

3. COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA - PROJETO 

LAVTI: REDE TEMÁTICA DAS INVASÕES FRANCESAS - ENVIO DE CÓPIA 

DE ACORDO (MGD N.º 12285): --------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Acordo para 

Agrupamento de Entidades Adjudicantes, com vista ao lançamento em 

conjunto de concurso público que terá por objeto a aquisição dos serviços 

necessários para a execução do projeto “Rede Temática das Invasões Francesas 

em Portugal”, desenvolvido no âmbito da candidatura apresentada à medida 

de Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior, da responsabilidade do 

Turismo de Portugal, I.P. e que irá decorrer nos Municípios outorgantes e nos 

Municípios que compõem a CIM – Comunidade Intermunicipal da Região de 

Coimbra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. CLUBE LUSOCLÁSSICOS – COMUNICAÇÃO DE ADIAMENTO DO RALLY 

LEGENDS LUSO BUSSACO PARA 2021 (MGD N.º 12140): ------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da comunicação do Clube 

LusoClássicos, referente ao adiamento do Rally Legends Luso Bussaco para 2021.  

5. CENTRO SOCIAL DE CASAL COMBA – PEDIDO DE APOIO PARA 

AQUISIÇÃO DE VIATURA DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS (MGD N.º 9966):  

A Câmara Municipal analisou o pedido de apoio apresentado pelo Centro 

Social de Casal Comba, para aquisição de viatura de transporte de crianças, e 

deliberou, por unanimidade, aprovar a intenção de atribuir apoio no montante 

de 30.656,00€ (trinta mil seiscentos e cinquenta e seis euros), devendo ser 

remetido para cabimento orçamental. ----------------------------------------------------------- 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

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

6. GRUPO COLUMBÓFILO DA MEALHADA – PEDIDO DE APOIO PARA 

REALIZAÇÃO DA FESTA DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA 

DESPORTIVA (MGD N.º 11116): -------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal analisou o pedido de apoio apresentado pelo Grupo 

Columbófilo da Mealhada, para a realização da festa de encerramento da 

campanha desportiva, e deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de 

apoio no montante de 706,90€ (setecentos e seis euros e noventa cêntimos), 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. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, DE 

TÉCNICO DE DESPORTO/EDUCAÇÃO FÍSICA – PROCEDIMENTO DE 

AJUSTE DIRETO, NOS TERMOS DA ALÍNEA D) DO N.º 1 DO ARTIGO 20.º DO 

CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS – INFORMAÇÃO N.º 9297 – 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO (MGD N.º 9297): ---------------------------------------- 



A Câmara Municipal analisou a Informação n.º 9297 de 24/09/2020, do Senhor 

Chefe da Divisão de Desporto e Educação, Luís Simões, e deliberou, por 

unanimidade, ratificar o despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente de 

25/09/2020, mediante o qual foi concedido o parecer prévio favorável previsto 

na alínea a) do n.º 1 do artigo 32.º da Lei do Trabalho em Funções Públicas, à 

“Prestação de serviços, na modalidade de avença, de técnico de 

desporto/educação física” – Procedimento de ajuste direto, nos termos da 

alínea d) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos, com convite 

para apresentação de proposta a Ricardo Jorge Freitas dos Santos, pelo preço 

base mensal de 1.200,00€ (mil e duzentos euros) ao qual acresce IVA à taxa legal 

em vigor, entrará em vigor no dia útil seguinte à data da sua assinatura e vigorará 

pelo período de doze meses. –------------------------------------------------------------------------ 

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

Uma vez que ninguém interveio 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 21 minutos. ------------------------------------------------------------ 

Para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por mim, 

_______________________, Liliana Mafalda Valente da Cruz 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. 

______________________________________________________________________________ 


