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N..ºº 3366-----------------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 21
DE ABRIL DE 2011: ------------------------------------------------------------ No dia vinte e um de Abril do ano dois mil e onze, 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 Marilisa Morais Duarte e
Arminda de Oliveira Martins. ----------------------------------------------------------------------------------- Secretariou a reunião a Técnica Superior, Maria de Laçalete Mendes
Ferreira e Godinho. -----------------------------------------------------------------------------------------------Uma vez declarada aberta a reunião pelo Senhor Presidente da
Câmara, pelas 09 horas e 30 minutos, deu-se início ao período antes da ordem
do dia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------1) O Senhor Presidente interveio para informar que o fotógrafo Varela Pécurto,
de Coimbra, ofereceu o seu espólio fotográfico referente ao Concelho da
Mealhada, com fotografias, algumas delas com mais de 60 anos. Este espólio
será digitalizado e integrará o Arquivo Municipal. Referiu ainda que, a Câmara
deverá manifestar o seu reconhecimento por esta doação de grande valor
cultural. ------------------------------------------------------------------------------------------------------2) A Senhora Vereadora Marilisa Duarte interveio referindo que o Parque da
Cidade é uma obra bem feita, bem conseguida, que presta aos
mealhadenses um serviço notável, ao nível do desporto, lazer, saúde e bemestar, pelo que a sua manutenção é indispensável para o Município.
Constatando-se uma aderência populacional, em qualquer dia da semana,
seja nos campos de ténis, seja na prática de basquete, futebol no campo
pequeno, nas caminhadas diárias, etc. Contudo, nota com alguma

preocupação que o campo de futebol de areia não tem sido utilizado como
as outras estruturas que referiu, devendo ser feita uma reflexão para tal facto.
Como tal, poderão ser apontadas várias razões, uma delas o facto da areia
não permitir ou não ser tão confortável durante o Inverno, uma vez que o
futebol de praia é uma prática descalça, e a ser intenção deste campo a
prática de futebol de praia ou outras, a estrutura peca por não ter um sistema
de duche para pés. Aproveitando o espaço para a prática do futebol, acaba
por não ser a estrutura mais atractiva, para quem tem como objectivo um
jogo de futebol com os amigos, comparando com o campo de futebol de
relva sintética de Anadia, que mesmo a pagar tem uma procura levada.
Referiu ainda a questão da segurança e perigo para a saúde pública, e esta
bem mais importante. A vedação do campo de areia permite que facilmente
os animais entrem e façam as suas necessidades fisiológicas, sem esquecer
que facilmente se arremessam objectos cortantes, que num outro piso seriam
mais visíveis e facilmente removidos ou com uma vedação mais adequada.
Concluiu que face ao que anteriormente referiu, gostaria de saber se num
futuro próximo a Câmara Municipal tenciona tomar alguma medida que torne
esta estrutura mais utilizável ou mais segura para os munícipes. ----------------------O Senhor Vereador Júlio Penetra referiu que o espaço foi criado para oferecer
uma alternativa de acesso à prática de novas modalidades desportivas, como
sejam o Futebol, o Vólei e o Ténis de Praia. É verdade que o espaço não é
muito utilizado e terá que se pensar em iniciativas que dinamizem este
equipamento e promovam estas modalidades ainda pouco populares.
Recentemente analisou-se a possibilidade de acolher os Campeonatos
Nacionais de Ténis de Praia, oportunidade que ficou em aberto. Não se
justifica para já a sua conversão, uma vez que a oferta já é muito completa
naquele espaço. Referiu ainda que, quanto à melhoria da vedação do
espaço, é uma questão a ponderar e a ser melhor analisada. ------------------------A

Senhora

Vice-Presidente

referiu

que

as

pessoas

têm

que

ser

responsabilizadas pela utilização do espaço, os adultos porque já são adultos
e as crianças não vão sem ser acompanhadas pelos adultos, todos têm que
ser responsabilizados para a realidade existente e não se pode estar sempre à
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espera que a Câmara Municipal os substitua. Acrescentou que, como referiu a
Senhora Vereadora Marilisa Duarte, trata-se de um espaço promotor de lazer,
saúde e bem-estar, é um espaço de convívio e encontro que não carece de
um guarda e protector público por cada utilizador. Todos têm que ser
racionais nas exigências porque os recursos são de todos. -----------------------------O Senhor Vereador Calhoa Morais referiu que existem desportos que têm que
ser praticados no local próprio, o futebol de praia será no Verão, sendo certo
que no inverno não é praticável. A sugestão de piso sintético não lhe parece
acertada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------3) O Senhor Vereador Júlio Penetra voltou a intervir para informar da assinatura
do Protocolo entre a Câmara Municipal e a Direcção-Geral dos Serviços
Prisionais, para o trabalho de quatro reclusos, na limpeza e manutenção do
Parque Urbano e de outros espaços do Concelho. ----------------------------------------4) O Senhor Vereador António Miguel Ferreira interveio para fazer um reparo
pelo facto da candidatura do Leitão e Pão da Mealhada ter sido excluída,
apesar de se congratular pela mesma ter chegado à meia-final. Referiu que
todos têm que se convencer que o leitão é da Bairrada, e se não seria altura
de se concertarem estratégias no sentido de congregar os municípios do
leitão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu que o culpado da candidatura do Leitão da
Mealhada foi o Presidente da Câmara e que não estamos aqui para fazer
favores a outros municípios. A candidatura do Leitão da Mealhada foi para
marcar a presença da Mealhada, e o certo é que a Mealhada tem mais
restaurantes de leitão de qualidade que os municípios vizinhos todos juntos. De
todo o país e estrangeiro, quem quer apreciar esta iguaria gastronómica vem
à Mealhada, na sua esmagadora maioria e não a outro sitio qualquer. Tendo
sido seleccionado o leitão da Bairrada, o Concelho da Mealhada continuará
envolvido mais do que qualquer outro, embora haja na região quem pense
que consegue evitar isso. Disse ainda que continua a pensar que o método de
selecção final não é o mais adequado, pois é praticamente um sorteio nada
democrático. -----------------------------------------------------------------------------------------------

A Senhora Vice-Presidente referiu que não foi uma derrota, a Mealhada
pertence à Bairrada, o maior número de restaurantes especializados em leitão
à Bairrada situam-se no Concelho de Mealhada. Não considera que a
iniciativa tivesse sido um fracasso, porque foi atingido o objectivo proposto –
divulgar o projecto das 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada. A candidatura do
leitão de Mealhada foi uma vontade também de todos os aderentes do
projecto e de todos aqueles que se têm envolvido na defesa deste “ex-libris”
da gastronomia do Concelho. ---------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Calhoa Morais interveio para recordar os tempos em que a
Volta a Portugal em Bicicleta passava na Bairrada, onde se fazia referência
aos vinhos de Anadia e ao leitão da Mealhada. --------------------------------------------5) O Senhor Vereador António Miguel voltou a intervir para felicitar o Município
pela organização do 3.º Encontro da Educação, no entanto pareceu-lhe que,
no período da manhã, o debate sobre a educação não foi muito
participativo, pelo que leva ao encontro o que o PSD já propôs anteriormente,
a discussão sobre a educação. --------------------------------------------------------------------A Senhora Vice-Presidente disse que o programa era composto por quatro
painéis que pretendiam abordar e discutir diferentes problemáticas, desde a
intervenção disciplinar ao problema de indisciplina e violência ou às
necessidades educativas especiais. O quarto e último painel pretendia discutir
a educação no Concelho, o presente e o futuro. Este painel abriu a
possibilidade para um debate sobre a realidade do Concelho. É pena que
não pudesse estar presente. -------------------------------------------------------------------------6) O Senhor Vereador António Miguel Ferreira interveio fazendo referência às
coberturas de amianto da escola EB 1.º Ciclo, pelo que gostaria de saber se a
Câmara Municipal irá fazer alguma intervenção ou se irá aguardar pela
construção do novo centro escolar. -------------------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu que para haver alguma perigosidade com a
presença de amianto, a cobertura tem que estar degradada e foi o que
aconteceu com a cobertura do pavilhão da escola E.B. 2,3 de Mealhada, que
foi substituída e os pedaços da que existia foram encaminhados para local
próprio, tendo esta operação saído muito cara ao município. A cobertura da
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escola E.B. 1, em termos de amianto não se compara com a do pavilhão da
escola E.B. 2,3, o material não é igual, o que existe é uma liga, e não existe
danificação na cobertura, mas com a construção do novo centro escolar o
assunto será resolvido. ---------------------------------------------------------------------------------7) O Senhor Vereador Calhoa Morais interveio para chamar a atenção da
Câmara Municipal para a degradação do local onde estão instaladas as
bombas de combustível da Galp, a Norte da Mealhada. -------------------------------8) O Senhor Vereador Calhoa Morais voltou a intervir para felicitar o Inatel do
Luso, pela aprovação do projecto de recuperação do edifício e do Hotel
Serra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA -----------------------------------------Foram de seguida tomadas as seguintes deliberações: -----------------------------------

1. APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: -------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a acta da reunião
anterior (Acta n.º 34), após se ter procedido à sua leitura. -------------------------------

2. CRIAÇÃO DE UM PORTAL DA JUVENTUDE CONCELHIO - PROPOSTA: ----Sobre o assunto mencionado em epígrafe, foi apresentada pelos Senhores
Vereadores do PSD a proposta que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------PROPOSTA-----------------------------------------------------------------------------CRIAÇÃO DE UM PORTAL DA JUVENTUDE CONCELHIO--------------------------É inquestionável que, actualmente, os meios de comunicação electrónica, nomeadamente a
internet, adquiriram um papel fundamental na nossa sociedade. E temos consciência, que para
os jovens em especial, estes meios de comunicação são cada vez mais o espaço que escolhem
para se informarem e manifestarem. -----------------------------------------------------------------------Olhando para o nosso concelho, rapidamente nos apercebemos que há falta de um espaço na
internet que congregue e proporcione aos jovens toda a informação sobre a sua terra e que,
concomitantemente, sirva para que aqueles e as respectivas colectividades se manifestem e
dêem visibilidade aos seus eventos e actividades. O site da CMM é manifestamente
desadequado para fazer chegar a informação relativa aos jovens: não tem uma imagem
atractiva (é demasiado formal) e tem demasiado conteúdo (muito do qual não interessa
directamente aos jovens). Para além disso, a juventude está, erradamente, incluída no espaço
dedicado à educação. Não cremos que seja a melhor solução, uma vez que há outras áreas em

que os jovens também intervêm, como o associativismo, o desporto e a cultura, além de que nem
todo o jovem é necessariamente um estudante. ----------------------------------------------------------Assim, entendemos que era importante criar um portal da juventude concelhio com conteúdos
dirigidos aos jovens do nosso concelho e respectivas colectividades. Tratar-se-ia, na opinião do
PSD, de um espaço muito útil tanto para os jovens como para a CMM. Por um lado, os primeiros
poderiam facilmente aceder a informação importante sobre o seu concelho e poderiam também
divulgar os seus eventos. Por outro lado, a Câmara Municipal, poderia com mais facilidade e
mais eficácia divulgar as suas políticas e outra informação importante para a juventude. --------Seria também um ponto de encontro entre os jovens, as instituições que os representam e a
CMM, contribuindo-se, deste modo, para o fortalecimento do movimento juvenil concelhio. -------Esta medida terá um custo diminuto o que, num período de crise no qual se exige contenção de
custos, é sempre conveniente. -------------------------------------------------------------------------------Este website poderia, designadamente, conter: ------------------------------------------------------------> Informação sobre associativismo juvenil na Mealhada; ----------------------------------------------- Associações existentes - Associações de estudantes, associações juvenis (inscritas ou não no
RNAJ), grupos informais de jovens, agrupamentos de escuteiros e juventudes partidárias; --------- Eventos organizados pelas associações juvenis concelhias; ------------------------------------------- Apoio às associações juvenis concelhias; --------------------------------------------------------------->

Informação

sobre

o

Conselho

Municipal

de

Juventude

do

Município

de

Mealhada; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Apresentação do órgão; ---------------------------------------------------------------------------------- Membros com direito de voto; membros sem direito de voto; observadores; participantes
externos; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Regulamento e regimento interno do CMJMM; actas; outra documentação relevante; ------------ Eventos promovidos pelo CMJMM; ------------------------------------------------------------------------> Informação sobre educação e formação; ---------------------------------------------------------------- Ensino Básico; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Ensino Secundário; -------------------------------------------------------------------------------------------- Ensino Profissional; -------------------------------------------------------------------------------------------- Actividades de enriquecimento curricular; ----------------------------------------------------------------> Informação sobre o Gabinete de Apoio ao Jovem; Apresentação; ----------------------------------> Informação sobre Políticas autárquicas destinadas aos jovens; ---------------------------------------- Ambiente e qualidade de vida (acções de sensibilização das comunidades locais; Agenda 21);
- Cartão jovem municipal; ------------------------------------------------------------------------------------- Cidadania; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cultura; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- Desporto (Férias desportivas); ------------------------------------------------------------------------------- Emprego e empreendedorismo; --------------------------------------------------------------------------- Habitação (Porta 65 jovem); -------------------------------------------------------------------------------- Saúde e sexualidade; ------------------------------------------------------------------------------------------ Tempos livres; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Turismo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Voluntariado jovem; -----------------------------------------------------------------------------------------> Outra informação; ------------------------------------------------------------------------------------------- Locais de acesso à internet no concelho; ------------------------------------------------------------------- Ligações úteis para os jovens (Acesso ao Ensino Superior; Portal da juventude - IPJ; Movijovem;
Portal europeu da juventude; Federação Nacional das Associações Juvenis; Corpo Nacional de
Escutas; Conselho Nacional de Juventude; Federações Nacionais de Estudantes); -------------------- Ligação às redes sociais; ------------------------------------------------------------------------------------- Escolíadas; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Censos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Eventos, que tenham especial interesse para a juventude, promovidos por quaisquer entidades N. B. Nem tudo o que é referido supra se encontra implementado no nosso concelho. -------------A gestão deste espaço seria entregue à CMM, sendo que as colectividades com ligação aos
jovens poderiam ter um papel activo de dinamização daquele, através do envio de informação
relevante sobre as suas actividades e sobre a juventude em geral. ------------------------------------Pelo exposto, os Vereadores do PSD propõem a criação de um Portal da Juventude Concelhio. Mealhada, 12 de Abril de 2011 -------------------------------------------------------------------------------Os vereadores do PSD. A Vereadora do PSD Marilisa Morais Duarte ----------------------------------O Senhor Presidente referiu que o “site” está em reformulação pelo sector da
informática. Disse compreender as questões que são colocadas na proposta,
pois já foi jovem mas sempre foi avesso a que se façam as coisas só para os
jovens, porque quando se faz uma estrada ou equipamento é para os mais
velhos, para os mais jovens e para as idades intermédias, enfim para todos.
Dantes havia luta de classes, agora parece que querem instituir luta de
gerações. A Câmara Municipal deve estar aberta a todas as iniciativas e no
“site” da Câmara Municipal essas iniciativas são expostas. -----------------------------O Senhor Vereador António Miguel Ferreira referiu que o “site” da Câmara
Municipal é “pesado”, tem demasiada informação. A proposta é no sentido
de dar informação concreta aos jovens. --------------------------------------------------------

A Senhora Vice-Presidente disse que com a reformulação do “site” da Câmara
Municipal, poder-se-á ter em consideração essa informação e criar-se uma
“janela” para a juventude. ---------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente voltou a intervir, referindo que não critica a proposta e
compreende-a, mas apesar de não saber em concreto o que na realidade
interessa à juventude, na reformulação do “site” será tido em conta o tipo de
informação que é proposta. -------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Arminda Martins interveio, para referir que: “Os Jovens
de hoje são na sua generalidade comodistas, porque os seniores assim os
criaram. Pelo que aqui ouvi acusa-se o site da câmara de ser demasiado
pesado. Ora o que aqui se vem hoje sugerir pelo PSD viria então a tornar o
actual site pesadíssimo. Lembro que não basta criar ou complementar o site, é
necessário alimentá-lo. Os jovens têm já muitas portas abertas, quer seja no site
da Câmara, das Juntas de Freguesia ou colectividades. Apesar de muitos
serem modestos possuem lá a maioria da informação que os senhores vêm
agora sugerir, é necessário perder tempo e procurar. Aos jovens não devemos
dar a papa feita, mas sim a cana para os ensinar a pescar, caso contrário
continuamos a alimentar o seu comodismo e facilitismo. Isto para já não falar
que daqui a nada teremos também de criar o site dos “quarentões”, dos
“sessentões”, e por aí fora, devemos partilhar as mesmas coisas e não criar
espaços para grupos selectivos. Essa história dos eventos específicos para
jovens é mais uma conversa da treta, o que o município tem promovido são
eventos para todos. Aquilo a que assisto nos tais eventos de floreado é a
“aderência pelas Minis”, perdoam-me a franqueza meus caros. Sou sim a favor
do melhoramento do site que dispomos e não d criação de um espaço
isolado. Lembro por exemplo o site do IPJ, veja-se a aderência”. --------------------O Senhor Vereador Calhoa Morais interveio para referir que há 20 anos atrás
quando surgiu o Instituto da Juventude, este era o órgão de divulgação das
políticas de juventude, depois apareceram outros que por sua vez esgotaram
um pouco do conteúdo do próprio instituto. Acrescentou que lhe agrada
verificar que alguns pontos são apoiados pela Câmara Municipal embora não
constem no “site”. ----------------------------------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente interveio para sugerir que em lugar de proposta seja
alterada para orientação ou sugestão, uma vez que a ser aprovada como
proposta, tornar-se-ia num documento mais formal o qual não poderá ter
alterações ou adaptações. --------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador António Miguel Ferreira referiu que a proposta poderá ser
alterada para linha de orientação, na reformulação do “site” da Câmara
Municipal, como “janela” ou “link”, futuramente se verá se justifica ou não a
criação de um portal destinado aos jovens. --------------------------------------------------O Senhor Vereador Júlio Penetra referiu ter verificado alguma pertinência na
proposta, mas uma vez que o “site” está em reformulação será mais fácil
verter nesse trabalho, as recomendações sugeridas. --------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o documento
como sugestão e orientação e remeter as mesmas ao Senhor Eng.º Nuno
Almeida, responsável pelo sector da informática. -------------------------------------------

3. JUNTA DE FREGUESIA DE PAMPILHOSA – ATRIBUIÇÃO DE NOME DE RUA SUGESTÃO: ---------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, acrescentar na Toponímia
para o Lugar de Canedo, Freguesia de Pampilhosa, nos termos da sugestão
apresentada pela Junta de Freguesia de Pampilhosa, que a seguir se
transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------- Rua Abel da Costa Loureiro - rua que se situa entre a Rua do Campo de
Futebol do Canedo e o Cemitério do Canedo. ---------------------------------------------Deliberou ainda remeter esta deliberação sobre a Toponímia do Lugar do
Canedo às Conservatórias do Registo Civil, Predial e Comercial, Serviço de
Finanças e CTT. --------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. --------------------------------------------------------------------------------------------------4. “EQUIPAMENTOS DE APOIO DO PARQUE URBANO DA MEALHADA” –

CONTRATO ADICIONAL: -------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento do Despacho do Senhor Presidente
exarado em 15/04/2011, que aprovou a Minuta do Contrato Adicional ao

Contrato n.º 06/10, referente a Trabalhos de suprimentos de erros e omissões –
rampas de acesso ao edifício do restaurante da empreitada “Equipamentos
de Apoio ao Parque Urbano da Mealhada” --------------------------------------------------5. “PAVIMENTAÇÃO EM MEALHADA, BARCOUÇO, BARRÔ E CANEDO” –

INFORMAÇÃO N.º 028/2011: --------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento do Despacho do Senhor Presidente
exarado em 07/04/2011, que aprovou a Informação n.º 028/2011, de
04/04/2011, do Senhor Eng.º Idílio Calisto, que mereceu a concordância da
Senhora Chefe da Divisão de Administração e Conservação do Território,
referente à obra mencionada em epígrafe. ---------------------------------------------------

6. ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESPECIALIDADES DO
CENTRO ESCOLAR DO LUSO” – INFORMAÇÃO N.º 057/2011: ---------------A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos a favor do Senhor
Presidente, da Senhora Vice-Presidente, dos Senhores Vereadores Júlio
Penetra, Calhoa Morais, António Miguel Ferreira e da Senhora Vereadora
Marilisa Duarte e com a abstenção da Senhora Vereadora Arminda Martins,
aprovar a Informação n.º 057/2011, de 07/04/2011, da Senhora Chefe da
Divisão de Administração e Conservação do Território, sobre o assunto
mencionado em epígrafe. ---------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. --------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Arminda Martins interveio lendo a seguinte declaração
de voto: ------------------------------------------------------------------------------------------------------A minha abstenção no presente ponto, resulta do facto de entender que o convite em causa
deva ser feito a mais que uma Empresa e friso “Empresa” e muito bem do nosso Concelho,
essencialmente por questões de transparência do procedimento de selecção, não querendo com
isto dizer que não seja a empresa indicada a que esteja melhor posicionada e em condições de
dar resposta às necessidades imediatas da Câmara. ---------------------------------------------------As dúvidas que me persistem advêm do facto, da informação 057/2011 proferida pela Divisão
de Administração e conservação do território, nomeadamente no seu ponto 5 onde se refere
que “o convite apenas será endereçado a um único gabinete”, sob argumento de economia de
tempo e disponibilidade imediata para a prestação do serviço, nada dizer sobre a
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indisponibilidade imediata de outras empresas contactadas ou eventual falta de capacidade ou
curriculum para prestarem o serviço. Não colocando em causa, obviamente, o facto de se ter
optado por uma ou mais empresas do Concelho, até porque sou da opinião que sempre que
exista no Concelho empresas que possam fornecer os serviços devem ser estas as convidadas
preferencialmente. -------------------------------------------------------------------------------------------Por esta razão o meu sentido de voto, para que em situações futuras e sem colocar em causa o
direito que se assiste á Câmara na pessoa do Senhor Presidente nas competências que lhe
foram delegadas, sejam as informações mais completas e esclarecedoras, sem deixar em
dúvida os processos de selecção, obviamente com recursos às consultas que a lei prevê e não a
eventuais auscultações de mercado que possam ter ocorrido. -----------------------------------------Mais gostaria de deixar claro que a este órgão compete não só aprovar a despesa como
decidir sobre a contratação do serviço. -------------------------------------------------------------------Arminda Martins (Vereadora do PS) ----------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Calhoa Morais referiu que o que levou a previamente
auscultar o mercado sobre a disponibilidade imediata para a elaboração do
projecto de Execução e Especialidades do Centro Escolar do Luso, prendeu-se
exclusivamente com a urgência / factor tempo, dado que o novo ano lectivo
está “à porta” e o adiamento iria por em causa o próximo ano lectivo. Referiu
ainda, que por outro lado a honestidade pratica-se e não se apregoa, pelo
que a razão exposta foi única e simplesmente aquela que levou a adoptar a
escolha de uma empresa do Concelho. -------------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu que foi cumprido o Despacho n.º 21/2008, em
vigor, exarado por ele próprio, que exige a consulta prévia pelo menos a três
empresas ou fornecedores, sendo muito mais exigente que a lei em vigor, que
dispensa consulta para valores até 75.000€, pelo que lamentou o teor da
declaração de voto da Senhora Vereadora Arminda Martins. -------------------------

7. “SUBSTITUIÇÃO DE PASSAGEM HIDRÁULICA NA RUA DR. AMÉRICO
COUTO EM MEALHADA” - INFORMAÇÃO: -----------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento do Despacho do Senhor Presidente
exarado em 15/04/2011, que aprovou o Relatório do Júri do procedimento do
concurso público da empreitada “Substituição de Passagem Hidráulica a Rua
Dr. Américo Couto, em Mealhada”, de 15/04/2011. ----------------------------------------

AUSÊNCIA DE VICE-PRESIDENTE – A Senhora Vice-Presidente ausentou-se da
reunião, pelas 12 horas e 15 minutos, por ser parte interessada no assunto a
seguir apreciado. -----------------------------------------------------------------------------------------

8. PROJECTO DE LOTEAMENTO DA ÁREA URBANA DE GÉNESE ILEGAL DA
ZONA DESPORTIVA DA MEALHADA - INFORMAÇÃO: ------------------------Após análise das informações de 11/04/2011 e 20/04/2011, do Senhor Chefe
da Divisão de Planeamento Urbanístico, a Câmara Municipal deliberou, por
unanimidade,

aprovar

as

referidas

informações,

tendo

procedido

à

rectificação da deliberação anteriormente tomada, designadamente, no que
respeita ao valor absoluto das obras de urbanização e ainda os valores
absolutos a comparticipar pelos proprietários em conformidade com o
seguinte quadro: -----------------------------------------------------------------------------------------Área Máxima de
Construção (m2)

Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote

6
7
8
9
10
11
12

Quota

263
258
200
200
310
289
200

4,06%
3,99%
3,09%
3,09%
4,79%
4,47%
3,09%

Lote 14

4752

73,42%

TOTAL

6414

100,00%

Valor absoluto a comparticipar
para execução das obras de
urbanização
3.247,01 € + IVA
3.191,03 € + IVA
2.471,25 € + IVA
2.471,25 € + IVA
3.830,84 € + IVA
3.574,92 € + IVA
2.471,25 € + IVA

58.718,18 € + IVA
79.975,73 € + IVA

Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. --------------------------------------------------------------------------------------------------COMPARÊNCIA DE VICE-PRESIDENTE – A Senhora Vice-Presidente compareceu
na reunião, pelas 12 horas e 20 minutos. ---------------------------------------------------------

9. ESTUDO PRÉVIO DO PROJECTO DO CENTRO EDUCATIVO DO LUSO –
PARECER DA DREC - INFORMAÇÃO: ------------------------------------------A Câmara Municipal analisou a Informação de 15/04/2011, da Senhora Chefe
da Divisão de Gestão Urbanística, sobre o assunto mencionado em epígrafe e
deliberou, por unanimidade, aprovar o Estudo Prévio do Projecto do Centro
Educativo do Luso, nos termos da referida informação. ----------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Folha n.º _______
Lº. ACTAS N.º 80

10. LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES – ANÁLISE DE PROCESSOS
DE OBRAS: ----------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento dos processos de obras deferidos
por despachos de 07 a 20 de Abril de 2011, proferidos pelo Senhor Vereador
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. --------------------------------------------------------------------------AUSÊNCIA DE VEREADORA – A Senhora Vereadora Arminda Martins ausentouse da reunião, pelas 12 horas e 30 minutos, por ser técnica interveniente nos
processos de obras a seguir apreciados e membro dos corpos gerentes da
Santa Casa da Misericórdia. --------------------------------------------------------------------------

PROCESSO N.º 22/2005/572 – FERNANDO LOPES CARVALHO. --------------A

Câmara

Municipal

deliberou,

por

unanimidade,

não

declarar

a

caducidade, face à exposição apresentada pelo requerente em 31/03/2011,
e conceder o prazo de 540 dias para a conclusão dos trabalhos, nos termos
da Informação Técnica de 8/04/2011. -----------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCESSO N.º 22/2003/439 – CAIXA DE CRÉDITO AGRICOLA MÚTUO DA
BAIRRADA E DA AGUIEIRA, CRL. ----------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento do pedido de anulação do
processo mencionado em epígrafe. --------------------------------------------------------------

PROCESSO N.º 22/2010/454 – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA. ------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Informação
Técnica n.º 5, de 8/04/2011, do Senhor Chefe da Divisão de Planeamento
Urbanístico, sobre o processo de obras mencionado em epígrafe. ------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. --------------------------------------------------------------------------------------------------COMPARÊNCIA DE VEREADORA – A Senhora Vereadora Arminda Martins
compareceu na reunião às 12 horas e 40 minutos. ------------------------------------------

PROCESSO N.º 07/2011/297 – SILVIO DOS SANTOS LEITE. --------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do
Senhor Vereador Calhoa Morais, de 16/03/2011, que aprovou a emissão de
certidão de compropriedade do prédio, inscrito na matriz predial sob o artigo
3838, localizado no sítio de Gafanha, Freguesia de Barcouço. ---------------------------------- E, não havendo mais assuntos a tratar foi pelo Senhor Presidente da Câmara
declarada como encerrada a reunião, pelas 12 horas e 45 minutos. ----------------------------------Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser assinada por mim,
_____________________________, Maria de Laçalete Mendes Ferreira e Godinho, 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.
____________________________________________________________________________

