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----------------------------------------A
AC
CTTA
AN
N..ºº 1155-----------------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 27 DE MAIO
DE 2010: ----------------------------------------------------------------------- No dia vinte e sete de Maio do ano dois mil e dez, 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. Estiveram ainda presentes na reunião a Senhora VicePresidente, Maria Filomena Baptista Pereira Pinheiro, os Senhores Vereadores
António Miguel de Miranda Ferreira, Júlio Manuel dos Santos Penetra e José
Carlos Calhoa Morais, e as Senhoras Vereadoras Maria Leonor Reis Lopes e
Arminda de Oliveira Martins. ----------------------------------------------------------------------------------- Secretariou a reunião a Chefe de 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 Exmo. Senhor Presidente da
Câmara, pelas 10 horas, foram tomadas as seguintes deliberações: ----------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------1) O Senhor Vereador Júlio Penetra interveio para informar da realização dos
seguintes eventos: ---------------------------------------------------------------------------------------- Festa de encerramento da campanha “Eu sou vigilante da Floresta” de
2009/2010, no próximo sábado, dia 29, tendo endereçado o convite aos
membros do executivo municipal para estarem presentes nesta iniciativa dos
Lions Clube de Mealhada, que contará com o apoio logístico da Câmara
Municipal, e da Escola Profissional de Mealhada, e que incluirá uma
homenagem aos Bombeiros. Informou que se iria realizar um desfile com a
participação de cerca de dois mil alunos das escolas do 1.º Ciclo, espalhadas
por todo o País, o qual se iniciará no Parque da Cidade, passará pelas ruas da
Mealhada e terminará no Estádio Municipal Dr. Américo Couto, onde
decorrerão várias actividades lúdicas e desportivas. ---------------------------------------

No dia 29 do corrente mês, à noite, a final de Futsal Inter-Freguesias que será
realizada em Barcouço, tendo também dirigido o convite aos membros do
executivo municipal para estarem presentes; ------------------------------------------------- Na tarde do dia em que a reunião de Câmara teve lugar, pela segunda vez,
o Município de Mealhada iria receber a Bandeira Verde ECO XXI, galardão
atribuído pela Associação Bandeira Azul da Europa, que visa distinguir os
municípios que adoptaram boas práticas ambientais. A Bandeira ECO XXI
2010/2011 será hasteada no dia de abertura da Feira de Artesanato e
Gastronomia do Município de Mealhada; ------------------------------------------------------ No dia 6 de Junho, irá realizar-se uma mega caminhada no âmbito do
Programa Nacional de Marcha e Corrida no Parque da Cidade, com inicio às
9 horas e 30 minutos, tendo a cidade da Mealhada sido escolhida na Região
Centro para acolher este evento, que tem um âmbito nacional. --------------------2) O Senhor Vereador Calhoa Morais, interveio para informar que o cadáver
do animal de raça canina a que se referiu o Senhor Dr. José Veiga na última
reunião, estava efectivamente no Concelho de Coimbra, tendo a população
referido que contactou a Câmara Municipal de Coimbra para proceder à sua
remoção. ----------------------------------------------------------------------------------------------------3) O Senhor Presidente referiu que, uma vez que a data da próxima reunião
pública, coincidirá com dia de feriado nacional, a reunião se realizará no dia 9
de Junho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR. -------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a acta da reunião
anterior (Acta n.º 14), após se ter procedido à sua leitura. ------------------------------AUSÊNCIA DA SENHORA VICE-PRESIDENTE – A Senhora Vice-Presidente
ausentou-se da reunião, às 10 horas e 55 minutos. -------------------------------------------

2. ZONA INDUSTRIAL DA PEDRULHA – LOTE N.º 5 – AGROINOX –
INFORMAÇÃO: -----------------------------------------------------------------A Câmara Municipal analisou a informação do Senhor Chefe da Divisão de
Obras Municipais, de 17/05/2010, sobre o assunto mencionado em epígrafe, e
deliberou por unanimidade, remeter o processo à DGU, no sentido de ser
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elaborada informação sobre o cumprimento do Regulamento de Venda de
Lotes da ZIP, no que respeita ao Lote n.º 5. ----------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

3. ZONA INDUSTRIAL DA PEDRULHA – LOTE N.º 1 – INSPECENTRO INFORMAÇÃO: -----------------------------------------------------------------A Câmara Municipal analisou a informação n.º 25/LS/10, da Técnica Superior
Leonor Santos, 24/05/2010, sobre o assunto mencionado em epígrafe, e
deliberou por unanimidade, solicitar documento comprovativo da entrega do
pedido de autorização para instalação do centro de inspecções, no I.M.T.T.,
na vigência do diploma anterior. ------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

4. TABELA DE PREÇOS DO MUNICÍPIO DE MEALHADA – ALTERAÇÃO –
INFORMAÇÃO: -----------------------------------------------------------------A Câmara Municipal analisou a informação n.º 36/SM/2010, da Assistente
Técnica, Susana Marques, sobre o assunto mencionado em epígrafe, e
deliberou, por unanimidade, aprovar a inclusão no ponto I – Prestação de
Serviços Gerais, da Tabela de Preços do Município de Mealhada, do preço de
100,00€, (valor não sujeito a IVA), a pagar pela cedência do Salão Nobre para
casamentos (excepto domingos), por cada utilização. O documento será
arquivado na Pasta Anexa ao Livro de Actas n.º 79, no processo da Tabela de
Preços. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------5. XII FEIRA DE ARTESANATO E GASTRONOMIA – PROGRAMA DE

ANIMAÇÃO – INFORMAÇÃO: -------------------------------------------------A Câmara Municipal analisou a informação da Técnica Superior, Gisela
Ferreira – Organização da XII Feira de Artesanato, de 20/05/2010, sobre o
assunto mencionado em epígrafe e deliberou, por unanimidade, emitir
parecer favorável à aquisição de serviços relativa aos grupos identificados na

citada informação e que irão participar no programa de animação da Feira,
nos termos previstos no art.º 6.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro,
na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril (Orçamento
de Estado para 2010), por não estar em causa a execução de trabalho
subordinado, conforme dispõe a alínea a) do n.º 2, do art.º 35.º, da Lei n.º 12A/2008, de 27 de Fevereiro. --------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

6. VIA DE ACESSO AO CENTRO EDUCATIVO DA PAMPILHOSA –
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ENTREGA DE PROPOSTAS: ---------------A Câmara Municipal tomou conhecimento do Despacho do Senhor Presidente
da Câmara, exarado em 24/05/2010, que aprovou a prorrogação do prazo
para entrega de propostas ao procedimento de concurso público para a
realização da empreitada de “Via de Acesso ao Centro Educativo da
Pampilhosa”. -----------------------------------------------------------------------------------------------7. EMPREITADA DE “EQUIPAMENTOS DE APOIO AO PARQUE URBANO DA

CIDADE” – INFORMAÇÃO N.º 058/2010: -------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento do Despacho do Senhor
Presidente, exarado em 19/05/2010, que aprovou as alterações ao Plano de
Segurança e Saúde para a execução da obra, o técnico designado pelo
empreiteiro para Director da Obra, e as alterações ao Plano de Prevenção e
Gestão de Resíduos da Construção, nos termos da informação n.º 058/2010,
da Técnica Superior, Teresa Oliveira, de 19/05/2010. ----------------------------------------

8. REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL: -------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, continuar a análise do
assunto mencionado em epígrafe na próxima reunião de trabalho a realizar no
dia 01 de Junho. ------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

9. LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES – ANÁLISE DE PROCESSOS DE
OBRAS: ---------------------------------------------------------------------------
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A Câmara Municipal tomou conhecimento dos processos de obras deferidos
por despachos de 29 de Abril a 26 de Maio de 2010, proferidos pelo Senhor
Vereador com competência delegada, José Carlos Calhoa Morais, no
exercício das competências que lhe foram delegadas e subdelegadas pelo
Presidente da Câmara no Despacho n.º 38/2009, de 29 de Outubro. ----------------

PROCESSO N.º 22-2003-564 – JORGE BARROS DA SILVA LINDO E OUTRO. -A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade da
licença, uma vez que não foi requerido o alvará da licença de construção. ---Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCESSO N.º 22-2004-203 – ALVARO DA SILVA RODRIGUES. --------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atendendo às razões
expostas pelo requerente, em 17/05/2010, não declarar a caducidade e
conceder o prazo de um ano para a conclusão da obra. ------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCESSO N.º 22-2010-145 – MARIA EUGÉNIA ANTUNES DA ROCHA LIMA
DUARTE. -------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dispensar a requerente da
obrigação de criação de um lugar de estacionamento e conceder o prazo de
30

dias

para

reformulação

do

projecto

de

arquitectura,

plano

de

acessibilidade e ficha de segurança, nos termos da informação técnica de
7/05/2010. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCESSO DE OBRAS N.º 22/2008/421 – ANTÓNIO MANUEL GIRÃO DE
CASTRO CORTE REAL. ----------------------------------------------------------Após análise do processo de obras mencionado em epígrafe, a Câmara
Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo,
devendo o mesmo ser arquivado, nos termos da informação técnica de
18/05/2010. --------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PROCESSO DE OBRAS N.º 22/2008/299 – CARLOS PEDRO BREDA DA CRUZ.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atendendo às razões
expostas pelo requerente, em 04/05/2010, não declarar a caducidade e
conceder o prazo de sessenta dias para a conclusão da obra. ----------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO N.º
20/2004/217 – VINHOS DA QUINTA DE S. MIGUEL, LDA. ---------------------Após análise do processo mencionado em epígrafe, a Câmara Municipal
deliberou, por unanimidade, alterar a deliberação tomada na reunião de
29/04/2010, nos termos da informação da Senhora Chefe da Divisão de
Gestão Urbanística, de 10/05/2010, não declarar a caducidade e conceder o
prazo de um (1) ano para requerer a emissão do alvará de loteamento e
obras de urbanização. ---------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E, não havendo mais assuntos a tratar foi pelo Senhor Presidente da Câmara
declarada como encerrada a reunião, pelas 13 horas e 20 minutos. ----------------------------------Para constar se lavrou a presente acta, 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 92.º da Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro.
____________________________________________________________________________

