
 

Câmara Municipal de Mealhada 
 

DESPACHO 

De acordo com o disposto no artigo 53.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, estabeleço para a reunião 
ordinária pública da Câmara Municipal da Mealhada, que se realizará no próximo dia 06 de abril de 2020, 
pelas 09 horas e 30 minutos, a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 

1. Ata da reunião anterior; 
2. Esclarecimento / Documentos de Prestação de Contas; 
3. Coligação “Juntos Pelo Concelho da Mealhada” – Propostas – COVID 19; 
4. Análise de requerimento apresentado pela empresa Vargens, Produtos Alimentares, Ld.ª, para emissão 
de declaração relativamente ao ónus de inalienabilidade temporária e direito de reversão sobre Lote 41 da 
ZIP – Informação (MGD n.º 3510);  
5. Despacho n.º 11/2020 – Alteração Orçamental n.º 2 (MGD n.º 3355); 
6. Prestação de serviços, na modalidade de avença, de medicina veterinária para efeitos de cumprimento 
das obrigações do Município decorrentes do Protocolo de Colaboração celebrado entre este e a DGAV – 
Refª.” A” - Procedimento de ajuste direto, ao abrigo da alínea e) - ii) do n.º 1 do artigo 24.° do Código dos 
Contratos Públicos – Informação (MGD n.º 3341); 
7. Prestação de serviços, na modalidade de avença, de medicina veterinária para efeitos de cumprimento 
das obrigações do Município decorrentes do Protocolo de Colaboração celebrado entre este e a DGAV – 
Refª.” B” - Procedimento de ajuste direto, ao abrigo da alínea e) - ii) do n.º 1 do artigo 24.° do Código dos 
Contratos Públicos – Informação (MGD n.º 3343); 
8. Prestação de serviços, na modalidade de avença, de medicina veterinária para efeitos de cumprimento 
das obrigações do Município decorrentes do Protocolo de Colaboração celebrado entre este e a DGAV – 
Refª.” C” - Procedimento de ajuste direto, ao abrigo da alínea e) - ii) do n.º 1 do artigo 24.° do Código dos 
Contratos Públicos – Informação (MGD n.º 3344); 
9. Prestação de serviços, na modalidade de avença, de medicina veterinária para efeitos de cumprimento 
das obrigações do Município decorrentes do Protocolo de Colaboração celebrado entre este e a DGAV – 
Refª.” D” - Procedimento de ajuste direto, ao abrigo da alínea e) - ii) do n.º 1 do artigo 24.° do Código dos 
Contratos Públicos – Informação (MGD n.º 3345); 
10. Prestação de serviços, na modalidade de avença, de medicina veterinária para efeitos de cumprimento 
das obrigações do Município decorrentes do Protocolo de Colaboração celebrado entre este e a DGAV – 
Refª.” E” - Procedimento de ajuste direto, ao abrigo da alínea e) - ii) do n.º 1 do artigo 24.° do Código dos 
Contratos Públicos – Informação (MGD n.º 3346); 
11. Projeto de Execução de Reabilitação do Chalett Suisso – Informação (MGD n.º 3300); 
12. Empreitada de “Construção do Mercado Municipal de Mealhada” – Suspensão de Execução da 
Empreitada – Informação (MGD n.º 3390); 
13. Construção do Mercado de Mealhada - Trabalhos de Suprimento de Erros e Omissões da Rede ITED – 

Informação (MGD n.º 3420); 
14. Empreitada de “Conclusão da Reabilitação da Escola Secundária de Mealhada” – Suspensão da 
execução da empreitada – Análise do ofício remetido pela empreiteira (MGD n.º 3439). 
15. Licenciamento de obras particulares. 
ATENDIMENTO DO PÚBLICO 
 
                                                                      O Presidente da Câmara Municipal 

                                                                                                   (Rui Manuel Leal Marqueiro) 

 


