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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 22 DE 

MARÇO DE 2007:------------------------------------------------------------------ 
--------- No dia vinte e dois de Março do ano dois mil e sete, nesta cidade de Mealhada, 

no Salão Nobre do edifício da Câmara Municipal de Mealhada, reuniu o Executivo 

Municipal, sob a presidência do Senhor Carlos Alberto da Costa Cabral, Presidente da 

Câmara Municipal, com as presenças da Senhora Vice-Presidente, Maria Filomena 

Baptista Pereira Pinheiro e dos Senhores Vereadores, José Carlos Calhoa Morais, 

António Jorge Fernandes Franco, Gonçalo Miguel Lopes Breda Marques, João 

Fernando Oliveira Pires e Carlos Alberto Gonçalves Marques. --------------------------------   

Secretariou a reunião a Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica, Cristina Maria 

Simões Olívia coadjuvada pela Técnica Superior de 1ª Classe, Maria de Laçalete 

Mendes Ferreira e Godinho. ---------------------------------------------------------------------------- 

Uma vez declarada aberta a reunião pelo Exmo. Presidente da Câmara, pelas 14H40, 

foram tomadas as seguintes deliberações: --------------------------------------------------------- 

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

1) O Senhor Presidente apresentou um voto de pesar pelo falecimento do funcionário 

da Câmara Municipal, Senhor António Borges Tomé, tendo o mesmo recebido a 

aprovação unânime da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------- 

2) O Senhor Vereador Breda Marques disse ter tido conhecimento da realização de 

uma reunião do Conselho Consultivo da Juventude e perguntou qual o resultado da 

mesma, tendo o Senhor Presidente informado que a reunião correu bem, apesar de 

não estarem presentes todos os representantes das Associações de Juventude. 

Foram analisadas questões gerais de funcionamento do C.C.J. da Mealhada e 

abordada a questão inerente ao apoio a estas associações que não estão estruturadas 

de forma semelhante às associações culturais, recreativas e desportivas e por isso 

ficou decido que deveria haver diferenciação de critérios. Informou ainda, que só na 

próxima reunião seria feita a eleição dos secretários, porque alguns dos presentes 

estavam em representação de membros efectivos. ----------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Breda Marques voltou a intervir, para referir o seguinte: --------------

3) Disse ter tomado conhecimento de que a Sociedade da Água do Luso entregou três 
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propostas sobre a viabilização das termas no Luso, pelo que gostaria de ser informado 

sobre o assunto. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou que a Sociedade da Água do Luso apresentou sim um 

estudo composto por três grupos de hipóteses que continham cinco propostas 

alternativas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os Senhores Vereadores solicitaram que lhes fosse disponibilizado o documento, 

tendo o Senhor Presidente acedido ao pedido. ---------------------------------------------------- 

4) – O Senhor Vereador Breda Marques disse ter lido no Jornal da Mealhada uma 

entrevista dada pelo Senhor Presidente da ACIM, tendo ficado com a sensação que 

naquilo que foi dito se “misturou” politica, no pior sentido da palavra. Acrescentou que 

o Senhor Presidente já afirmou anteriormente, a propósito da organização da 

ExpoMealhada, que só ele podia falar pela Câmara e não o Senhor Presidente da 

ACIM. Acontece que na referida entrevista o Senhor Presidente da ACIM disse que a 

Câmara Municipal ia realizar a ExpoMealhada com o apoio da ACIM, e que estava 

mais ou menos assumido que seria a Câmara Municipal a liderar a organização. -------- 

O Senhor Presidente interveio para referir que na última reunião disse que a Câmara 

Municipal apoiará a ExpoMealhada se esta for organizada pela ACIM e não que a 

Expo será realizada pela Câmara Municipal com o apoio da ACIM. Disse ainda que 

esteve anteontem reunido com o Senhor Presidente da ACIM e que voltarão a reunir-

se, não estando nada ainda definido a não ser que a Câmara Municipal não realizará a 

Expo, mas sim que “apoiará” a ACIM para a realizar. O Senhor Presidente 

acrescentou que se a ACIM não se disponibilizar nesse sentido, não haverá Expo. ----- 

5) O Senhor Vereador Carlos Marques interveio para referir que a situação dos 

Bombeiros Voluntários da Mealhada, mais concretamente a “rebelião” em relação ao 

Comandante com a entrega dos capacetes por parte de alguns bombeiros, provocou 

alguma instabilidade numa associação que merece o respeito de todos os munícipes. 

Referiu ainda que todos fazem votos para que a situação se estabilize e que a 

instituição “Bombeiros” possa cumprir a sua função essencial: o bom serviço prestado 

à população do Concelho. -------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente referiu, na qualidade de Presidente do Conselho Municipal de 

Segurança e responsável pela Protecção Civil no Concelho, que nunca esteve em 

causa a segurança prestada pelos Bombeiros. Ontem de manhã recebeu um 

telefonema do Senhor Presidente da Direcção, a comunicar que na noite anterior o 

Senhor Comandante dos Bombeiros havia apresentado um pedido para integrar o 
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Quadro de Honra da Associação, deixando de exercer as suas funções como 

Comandante. Acrescentou que sempre teve a melhor relação com o Senhor 

Comandante, que sempre colaborou com a Câmara Municipal e recebeu desta 

também a melhor colaboração. ------------------------------------------------------------------------- 

6) O Senhor Vereador Carlos Marques voltou a intervir, para fazer uma referência ao 

Clube Pampygim, congratulando-se pelos resultados obtidos no Campeonato de 

Karate, visto que se trata de uma empresa sedeada no Concelho. --------------------------- 

7) A Senhora Vice-Presidente interveio para informar que a Câmara Municipal assinou 

um Protocolo de parceria com o “Plano Nacional de Leitura”, que visa a promoção da 

leitura e de escrita junto da população escolar, nomeadamente Jardins de Infância e 

Escolas Básicas. A Câmara Municipal de Mealhada acordou financiar a aquisição de 

livros e organizar acções de promoção de leitura junto do público jovem e famílias. 

Disse ser mais um passo no sentido do desenvolvimento da Educação e Cultura no 

nosso Concelho, de forma transversal e universal, uma vez que se destina a todas as 

crianças de todas as escolas do Concelho, sem excepção. ------------------------------------- 

8) O Senhor Vereador António Franco referiu, sobre uma reclamação apresentada 

pelo Senhor Rogério Barreto e esposa, na última reunião pública, que obteve a 

informação de que não houve nenhum aterro junto ao muro propriedade dos 

reclamantes, durante as obras de saneamento, nem durante as obras de 

repavimentação da estrada, pelo que, nem a Câmara Municipal nem a Junta de 

Freguesia de Ventosa do Bairro são responsáveis pela queda do muro, o que será 

comunicado aos reclamantes. -------------------------------------------------------------------------- 

9) O Senhor Vereador António Franco voltou a intervir, congratulando-se pelos 

resultados obtidos pelos atletas do Pampygim, os quais já foram galardoados na Gala 

do Desporto. Referiu ainda as actividades desportivas, que decorrerão no Concelho, a 

seguir indicadas: --------------------------------------------------------------------------------------------

- Irá realizar-se no dia 1 de Abril, no Campo Dr. Américo Couto, o jogo Académica – 

Benfica, do Campeonato de iniciados de Futebol; ------------------------------------------------- 

- No próximo dia 24 irá realizar-se o “Quilómetro Jovem Distrital”, organizado pela 

Associação de Atletismo de Aveiro, marcando a abertura da época de Pista ao Ar 

Livre, no Centro de Estágios, espaço que está considerado como um dos melhores a 

nível nacional; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- A Selecção Nacional de Hóquei em Patins Seniores Femininos, encontra-se a 

realizar um estágio no Pavilhão Municipal do Luso. ----------------------------------------------- 
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10) O Senhor Vereador António Franco informou ainda que a Câmara Municipal foi 

distinguida com a medalha ECO XXI referente a 2005/2006, pela sua participação no 

projecto de Boas Práticas para a Defesa do Ambiente. É uma iniciativa que se 

continuará a desenvolver para que a Câmara Municipal da Mealhada venha a receber 

a Bandeira Verde. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

11) O Senhor Vereador Calhoa Morais referiu que ficou satisfeito com a entrevista 

dada pelo Senhor Secretário de Estado do Ordenamento do Território, na qual 

informou que o novo traçado do IP3 passa na Mealhada, dizendo esperar que essa 

intenção se concretize. ------------------------------------------------------------------------------------ 

1. APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR. ------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade e em minuta, para produção de 

efeitos imediatos, aprovar a acta da reunião anterior (acta n.º 4), após se ter procedido 

à sua leitura. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DO DIREITO DE 

EXPLORAÇÃO DO BAR DA PISCINA MUNICIPAL DE MEALHADA - 

DESPACHO. --------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da aprovação do Programa e Caderno de 

Encargos do Concurso Público para adjudicação do Direito de Exploração do Bar da 

Piscina Municipal de Mealhada, documentos que se dão como integralmente 

reproduzidos para todos os efeitos legais, por Despacho do Senhor Presidente, 

exarado em 13/03/2007, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------  

-----------------------------------------------------DESPACHO Nº 11/2007------------------------------------------------------- 

Aprovo, ao abrigo da competência prevista na alínea f) do nº 2 do Artº 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, que me foi delegada pela Câmara Municipal de Mealhada em 21.10.2005, o Programa e o 

Caderno de Encargos do concurso público para adjudicação do Direito de Exploração do Bar da Piscina 

Municipal de Mealhada, cujas propostas devem ser apresentadas até ao próximo dia 04.04.2007. ----------- 

Publicitar aviso nos Jornais Locais e Rádio e afixar editais. Disponibilizar ainda o anúncio e os 

documentos atrás referidos no site oficial da Câmara Municipal de Mealhada. ------------------------------------- 

À reunião da Câmara Municipal para conhecimento, nos termos previstos no nº. 3 do Art.º 65.º da citada 

lei. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mealhada, 13 de Março de 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal (Carlos Alberto da Costa Cabral) ------------------------------------------------- 
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3. CONCURSO PÚBLICO DE ATRIBUIÇÃO DE LICENÇA DE TÁXI PARA 

UMA VAGA DO CONTINGENTE DE CARQUEIJO - INFORMAÇÃO. ------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Programa do Concurso 

Público de Atribuição de Licença de Táxi para uma vaga do Contingente de Carqueijo 

– Casal Comba, o qual se dá como integralmente reproduzido para todos os efeitos 

legais, nos termos da informação n.º 03/SP/07, do Gabinete Jurídico, devendo 

publicar-se Anúncio na II Série do Diário da República e simultaneamente publicitar-se 

o concurso num jornal de circulação nacional ou de circulação local ou regional, bem 

como por Edital a afixar na sede da Junta de Freguesia para cuja área é aberto o 

concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

4. PROCESSO DE AVERIGUAÇÕES - INFORMAÇÃO. ------------------------------ 

A Câmara Municipal analisou o relatório final, datado de 21/02/07, do Processo de 

Averiguações (Divisão de Águas e Saneamento) e nos termos e com os fundamentos 

dele constantes e ainda tendo em atenção a Informação n.º 13/DAJ/2007, de 

14/03/2007, deliberou por unanimidade, instaurar Processo Disciplinar aos 

funcionários António Batista da Cruz e Vítor Santos e nomear como Instrutora do 

Processo a Senhora Dr.ª Sofia Pedro, Técnica Superior de 2.ª Classe, ao abrigo do 

que dispõe o art.º 18.º, n.º 1, do Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da 

Administração Central, Regional e Local, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 

de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

AUSÊNCIA DE VEREADOR – O Senhor Vereador Breda Marques ausentou-se da 

reunião às 17 horas e 20 minutos. --------------------------------------------------------------------- 

5. ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL N.º 2. ---------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Despacho do Senhor Presidente, 

exarado em 08/03/2007, que aprovou a Alteração Orçamental n.º 2, no valor de 

553.300,00�. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES – ANÁLISE DE 

PROCESSOS DE OBRAS: --------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos processos de obras particulares 

deferidos por despachos do Senhor Vereador Calhoa Morais proferidos de 08 a 22 de 

Março de 2007, no exercício das competências que lhe foram delegadas e 
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subdelegadas pelo Presidente da Câmara no Despacho n.º 09/2006, de 20 de Março 

de 2006. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROCESSO DE OBRAS N.º 22-2002-908 – VERA ALEXANDRA 

RODRIGUES NEVES. (CAUÇÃO). ---------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal analisou o processo de obras mencionado em epígrafe, tendo 

concluído que de acordo com as informações nele exaradas pela Divisão de Gestão 

Urbanística e Divisão de Águas e Saneamento, que as obras a cuja execução a 

requerente se obrigou com a celebração de Contrato Administrativo de 24/04/2006, 

não foram convenientemente realizadas, pelo que nos termos previstos na informação 

n.º 15/DAJ/2007, de 16/03/2007, deliberou por unanimidade, accionar a caução 

prestada no âmbito do mencionado contrato, no valor de 4.892,26�, para efeitos de 

execução das obras pelos Serviços da Câmara Municipal de Mealhada. -------------------  

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

ASSUNTOS FORA DA ORDEM DO DIA – Nos termos do disposto no art.º 83º. da 

Lei nº.169/99, de 18 de Setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

analisar o assunto que não consta da Ordem do Dia, que a seguir se indica: --------------�

1) UNIDADE DE EXECUÇÃO DA AVENIDA 25 DE ABRIL – PROPOSTA DE 

REGULAMENTO DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO - INFORMAÇÃO. -----------�

A Câmara Municipal analisou a informação do Senhor Técnico Superior Urbanista, de 

21/03/2007 e deliberou, por unanimidade, rectificar os números 1 e 2, do artigo 2.º da 

proposta final de Revisão da proposta de Regulamento do Fundo de Compensação da 

Unidade de Execução da Avenida 25 de Abril, aprovada na reunião ordinária da 

Câmara Municipal, de 08/03/2007, no seguinte sentido: onde se lê “artigo 22.º das 

Normas Urbanísticas da Unidade de Execução da Avenida 25 de Abril”, deve-se ler 

“artigo 21.º das normas Urbanísticas da Unidade de Execução da Avenida 25 de Abril”.  

---------- E, não havendo mais assuntos a tratar foi pelo Senhor Presidente da Câmara 

declarada como encerrada a reunião, pelas 17 horas e 35minutos. Para constar se 

lavrou a presente acta, que vai ser assinada por mim, 

_____________________________, Cristina Maria Simões Olívia, secretária das 

reuniões da Câmara Municipal, nomeada por Despacho n.º 35/2005, de 24/10/2005, e 

pelo Senhor Presidente da Câmara, em conformidade com o disposto no n.º 2 do art.º 

92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.  

______________________________________________________________________ 


