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----------------------------------------------A
AC
CTTA
AN
N..ºº 9911-------------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 29 DE
AGOSTO DE 2013: ---------------------------------------------------------- No dia vinte e nove de Agosto do ano dois mil e treze, 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 da 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 Senhor Presidente da
Câmara, pelas 14,30 horas, deu-se início ao período antes da ordem do dia: ---

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------1) A Senhora Vice-Presidente interveio para fazer uma referência à Feira das
Tasquinhas, em Ventosa do Bairro e agradecer ao Senhor Arquitecto Joaquim
Armindo a oferta do projecto dos sanitários públicos que a Junta de Freguesia
construiu em Ventosa do Bairro. --------------------------------------------------------------------2) O Senhor Presidente interveio para informar que teve conhecimento de que
a ASAE, sem informar ou pedir autorização à Câmara Municipal, continua a
guardar material apreendido nas instalações municipais que pertenciam ao
IVV, pelo que lamenta esta situação, considerando que aquela entidade está
a “brincar com coisas sérias” e a desrespeitar o Município, ao comunicar à
Câmara Municipal, por ofício, que está a retirar para outros locais o material
que lá tem guardado desde ainda antes da aquisição das instalações pela
Câmara Municipal e afinal está a fazer o contrário. ---------------------------------------3) O Senhor Presidente voltou a intervir, para informar que esteve presente
numa Assembleia Geral Extraordinária da ERSUC, onde se falou na hipótese de

“privatização” a exemplo da Águas de Portugal. A Empresa Geral de
Fomento, empresa estatal que detém 51% do capital da ERSUC, através da
Águas de Portugal, e se o Governo pretender vender a totalidade da EGF,
passam a ser os privados a dominar a gestão também, na área dos resíduos.
As autarquias presentes na reunião decidiram não aceitar a alienação do
capital da EGF e posteriormente será pedida uma reunião com o novo Ministro
do Ambiente para apresentar uma proposta no sentido de as autarquias
poderem vir a adquirir a parte do capital da ERSUC, que lhes permita ficarem
com maioria do capital da empresa. -------------------------------------------------------------

---------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA -----------------------------------------1. APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: -------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a acta da reunião
anterior (Acta n.º 90), após se ter procedido à sua leitura. -------------------------------

2. CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO - OFÍCIO: -------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento do ofício da Câmara Municipal
referente ao “Acordo entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios
sobre as propostas de Lei das Finanças Locais e de atribuições e competências
das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais”. Tendo o Senhor Presidente
referido que estava de acordo com o teor do ofício. --------------------------------------

3. LCA – LEAL, CARREIRA & ASSOCIADOS SROC – PARECER DO AUDITOR
EXTERNO: -----------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento do Parecer do Auditor Externo
referente à posição financeira do Município de Mealhada em 30/06/2013. ------

4. CHIADO TERRASSE FILMES – PEDIDO DE APOIO: --------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento do pedido de apoio apresentado
por Chiado Terrasse Filmes. ----------------------------------------------------------------------------

5. JORNAL DA MEALHADA – PEDIDO DE CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DA
ESCOLA PROFISSIONAL: --------------------------------------------------------A Câmara Municipal analisou o pedido apresentado pelo Jornal da Mealhada
para a cedência do auditório da Escola Profissional, para a realização de um
debate com os candidatos à Câmara Municipal, em parceria com a Rádio
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Clube da Pampilhosa, e deliberou, por maioria, com os votos contra do Senhor
Presidente, da Senhora Vice-Presidente, dos Senhores Vereadores Calhoa
Morais, António Miguel Ferreira e Júlio Penetra e da Senhora Vereadora Leonor
Lopes e com a abstenção da Senhora Vereadora Arminda Martins, não ceder
o auditório da Escola Profissional. ------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Arminda Martins interveio, referindo que se absteve, uma
vez que não vê inconveniente neste tipo de cedência. ---------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

6. ESCOLA PROFISSIONAL DA MEALHADA, LDA – PEDIDO DE SUBSIDIO
PARA ALUNOS DA GUINÉ BISSAU: ---------------------------------------------A Câmara Municipal analisou o pedido de apoio a alunos da Guiné Bissau,
subscrito pela Escola Profissional da Mealhada, Lda., e deliberou por
unanimidade, atribuir um subsídio a quatro alunos, no valor a definir para os
três anos do curso que irão frequentar e que deverá ser posteriormente
calculado e deliberado formalmente. ---------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

7. ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL N.º 6: ------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento do Despacho exarado em
23/08/2013, do Senhor Presidente, que aprovou a Alteração Orçamental n.º 6,
no valor de 245.175,00€. -------------------------------------------------------------------------------AUSÊNCIA DE VEREADOR – O Senhor Vereador António Miguel Ferreira
ausentou-se da reunião às 16 horas e 50 minutos. -------------------------------------------

8. APOIOS FINANCEIROS ÀS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS DO
CONCELHO DA MEALHADA – PROPOSTA N.º 12/2013: ----------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os apoios
financeiros às Associações Culturais e Recreativas, nos termos da Proposta n,º
12/2013, do Senhor Presidente, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------Proposta N.º 12/2013---------------------------------------------APOIOS FINANCEIROS ÀS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS DO CONCELHO DA

MEALHADA ---------------------------------------------------------------------------------------------------Apreciadas as candidaturas a apoios financeiros apresentadas pelas Associações Culturais e
Recreativas de acordo com as normas aprovadas pela Câmara, propõe-se que sejam
atribuídos os seguintes subsídios: ---------------------------------------------------------------------------Nome da associação

N.º Contrib.

30%

Importância
70%

Total

Grupo Regional da Pampilhosa do Botão

501165096

675,00 €

3.078,00 € 3.753,00 €

Escolíadas - Assoc. Recreativa-Cultural

504438557

675,00 €

532,00 € 1.207,00 €

Aguarela De Memórias - Assoc. Teatro

509510507

675,00 €

760,00 € 1.435,00 €

Associação de Aposentados da Bairrada

505314428

675,00 €

817,00 € 1.492,00 €

Rancho Folclórico S. João Casal Comba

503261750

675,00 €

4.769,00 € 5.444,00 €

Comissão de Melhor. e Promoção Ventosa Bairro

502556501

675,00 €

532,00 € 1.207,00 €

Grupo Coral Magister - Mealhada

502514795

675,00 €

1.634,00 € 2.309,00 €

Filarmónica Pampilhosense

501344560

675,00 €

5.548,00 € 6.223,00 €

GEDEPA - Pampilhosa

501170529

675,00 €

4.541,00 € 5.216,00 €

Associação dos Apicultores do Litoral Centro

503853070

675,00 €

703,00 € 1.378,00 €

Grupo Folclórico e Etnográfico da Vimieira

506351629

675,00 €

1.558,00 € 2.233,00 €

Rancho Infantil e Juvenil Ventosa do Bairro

504055020

675,00 €

3.135,00 € 3.810,00 €

Filarmónica Lyra Barcoucense 10 LD'Agosto

502177888

675,00 €

5.510,00 € 6.185,00 €

Centro Cultural e Recreativo Lameirense

503236764

675,00 €

38,00 €

713,00 €

Centro Social e Cultural da Ferraria

502971657

675,00 €

38,00 €

713,00 €

O Planalto- Ass. Desenv. Rural - Barcouço

504927213

675,00 €

Centro Cultural e Recreativo de Adões

502858222

675,00 €

38,00 €

713,00 €

Centro Cultural, Desp e Recreativo Pedrulha

503329487

675,00 €

266,00 €

941,00 €

Lismos - Associação Ambiental e Cultural

504205226

675,00 €

399,00 € 1.074,00 €

Grupo Coral Columba

506815900

675,00 €

1.558,00 € 2.233,00 €

Grupo Cénico de Santa Cristina

501183469

675,00 €

646,00 € 1.321,00 €

Associação Bairrada Solidária

508367336

675,00 €

171,00 €

846,00 €

Sociedade Mangueirense

501158979

675,00 €

152,00 €

827,00 €

Oficina de Teatro do Cértima da Mealhada

507301501

675,00 €

722,00 € 1.397,00 €

16.200,00 €

37.639,00 € 53.839,00 €

Total

494,00 € 1.169,00 €

Mealhada, 22 de Agosto de 2013. -----------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara, Carlos Alberto da Costa Cabral -------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente referiu que os regulamentos não são fechados, e espera
que as associações continuem a poder ter opinião na elaboração das normas
de atribuição de subsídios e a receber este apoio ou mais. ----------------------------COMPARÊNCIA DE VEREADOR – O Senhor Vereador António Miguel Ferreira
compareceu na reunião às 17 horas. -------------------------------------------------------------

9. APOIOS FINANCEIROS ÀS ASSOCIAÇÕES JUVENIS DO CONCELHO DA
MEALHADA – PROPOSTA N.º 13/2013: -------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os apoios
financeiros às Associações Juvenis, nos termos da Proposta n,º 13/2013, do
Senhor Presidente, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------Proposta N.º 13/2013------------------------------------------------APOIOS FINANCEIROS ÀS ASSOCIAÇÕES JUVENIS DO CONCELHO DA MEALHADA-----Apreciadas as candidaturas a apoios financeiros apresentadas pelas Associações Juvenis de
acordo com as normas aprovadas pela Câmara, propõe-se que sejam atribuídos os seguintes
subsídios: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Nome da associação

N.º Contrib.

Importância

Agrupamento de Escuteiros de Barcouço

500972052

563,74

Agrupamento de Escuteiros de Mealhada

500972052

714,26

Agrupamento de Escuteiros de Casal Comba

500972052

1.208,42

Agrupamento de Escuteiros de Pampilhosa

500972052

830,70

Associação Jovens Cristãos do Luso

503455865

475,70

GJB - Grupo Jovens Barcouço

510000185

181,76

Total

3.974,58

Mealhada, 22 de Agosto de 2013 ---------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara, Carlos Alberto da Costa Cabral. ----------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

10. 8ª EDIÇÃO DO RALY HISTÓRICO LUSO – CARAMULO – 7 E 8 DE
SETEMBRO – PROPOSTA N.º 14/2013: ------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta n,º
14/2013, do Senhor Vereador Júlio Penetra, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------PROPOSTA Nº 14/2013---------------------------------------------

---------------(8ª Edição do Raly Histórico Luso-Caramulo – 7 e 8 de Setembro 2013)------------O “Clube Luso Clássicos”, clube de automóveis clássicos e antigos sedeado na Vila de Luso, vai
realizar a 8ª Edição do Raly Histórico Luso-Caramulo, iniciativa que terá lugar nos próximos dias
7 e 8 de Setembro 2013. -----------------------------------------------------------------------------------Trata-se de um tipo de evento de carácter desportivo, mas ao qual está subjacente desde a sua
criação, um objetivo de natureza promocional do turismo da região, e que se enquadra no
Programa de Animação LUSO – 2013, a decorrer desde Julho. --------------------------------------A Câmara Municipal tem vindo a apoiar estas iniciativas, propondo-se agora que, para esta
edição de 2013, se atribua ao Clube Luso Clássicos um subsídio de € 500,00 (quinhentos euros)
que será aplicado pela organização, na produção de autocolantes a colocar em cada veiculo
participante com a numeração respetiva, exibindo os logótipos da Câmara Municipal e da
marca 4Maravilhas da Mesa da Mealhada. -------------------------------------------------------------Mealhada, 26 de Agosto de 2013 ------------------------------------------------------------------------O Vereador do Desporto, (Júlio Penetra) -----------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

11. PASSES ESCOLARES PARA O ANO LECTIVO DE 2013/2014 - PROPOSTA: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta,
apresentada pela Senhora Vice-Presidente, que a seguir se transcreve: -----------------------------------PASSES ESCOLARES PARA O ANO LECTIVO DE 2013/2014----------------Os alunos que frequentam os estabelecimentos de ensino dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico,
Ensino Secundário e Ensino Profissional, têm o transporte assegurado pelas carreiras públicas
executadas pela empresa que detém a concessão na área do concelho. ------------------------------------------------------------------COMPARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS--------------------------------Nos termos do Dec - Lei nº. 299/84 e do Dec - Lei nº. 176/2012 propõe-se os seguintes valores
a comparticipar pelos alunos: -------------------------------------------------------------------------------ALUNOS DO 2º. CICLO DO ENSINO BÁSICO -----------------------------------------------------------Gratuito para todos os alunos a frequentar o 2º ciclo do ensino básico. -----------------------------ALUNOS DO 3º. CICLO DO ENSINO BÁSICO -----------------------------------------------------------Gratuito para os alunos residentes em povoações situadas fora do raio de 4 Kms das escolas,
nos termos do art. 15º do Dec.-Lei nº 176/2012, do art.º. 15º do Dec.- Lei nº 35/90 e art.º. 2º.
Do Dec. Lei nº. 299/84: Adões (parte do Concelho de Mealhada), Arinhos, Barcouço, Barrô,
Buçaco, Carvalheiras, Cavaleiros, Ferraria, Grada, Lamª. S. Geraldo, Lamª. S. Pedro, Lamª. Stª.
Eufêmea, Lendiosa, Louredo, Luso, Monte Novo, Póvoa do Garção, Pego, Pisão, Quinta do Vale,
Quinta Branca, Rio Covo, Salgueiral, Sargento – Mor (parte do Concelho de Mealhada), Silvã,
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Santa Luzia, Várzeas, até completarem 18 anos de idade e para os alunos com necessidades
educativas especiais. -----------------------------------------------------------------------------------------ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO ---------------------------------------------------------------------Gratuito para os alunos do ensino secundário com necessidades educativas especiais, nos termos
art. 15º do Dec.-Lei nº 176/2012 que residam nas localidades supra citadas. ---------------------Para os restantes alunos do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, Ensino Secundário, e Ensino
Profissional até ao próximo mês de Dezembro, o custo/mês é o seguinte: --------------------------Setembro……..10,50€ --------------------------------------------------------------------------------------Outubro……….21,00€ --------------------------------------------------------------------------------------Novembro…….21,00€ --------------------------------------------------------------------------------------Dezembro….…10,50€ (ver parágrafos seguintes) ------------------------------------------------------Assim, os alunos do 7º, 8º, 10º, C.E.F. e Profissional em Dezembro, além do valor do passe
(10,50€) pagarão mais 6,00€ e em Abril os restantes 5,00€. -----------------------------------------Os alunos do 9º., 11º. e 12º. Anos, como têm menos dias de aulas pagarão, além do valor do
passe de Abril, a quantia relativa ao mês de Junho (mais 5,00€). -----------------------------------CUSTO DOS CARTÕES – PASSES -------------------------------------------------------------------------Cartão novo----------------------------- 5,00 € -------------------------------------------------------------2ª. Via ----------------------------------- 7,50 € -------------------------------------------------------------3ª. Via ou mais ------------------------10,00 € -------------------------------------------------------------Os pagamentos mensais serão efectuados até: --------------------------------------------------------Ao 5º dia do início do 2º. e 3º. Períodos escolares. -----------------------------------------------------Ao 5º dia útil do mês a que o pagamento diz respeito. ------------------------------------------------O não cumprimento destes prazos implicará um custo acrescido de 2,50 €. -------------------------Sempre que, por qualquer motivo, não seja adquirido o passe para um ou mais meses, para
obter o do mês seguinte terão de ser pagos os meses em falta, com as respectivas penalizações.
(Exceptuam-se os casos de doença que terão de ser confirmados através de atestado médico). Em caso de pagamentos em falta, o aluno apenas poderá requerer o passe escolar no ano
lectivo seguinte mediante o pagamento da(s) mensalidade(s) em dívida. ----------------------------O exposto é válido para todos os alunos que frequentam as escolas do 2º e 3º Ciclos,
Secundária e Profissional do Concelho nomeadamente: E.B. 2,3 de Mealhada, E.B. 2,3 de
Pampilhosa, Escola Secundária de Mealhada e Escola Profissional Vasconcelos Lebre e obriga
ao cumprimento da divisão administrativa e funcional do Ministério da Educação, assim como do
respeito da distância mínima de 4 km da escola. --------------------------------------------------------Tratando-se de recurso a carreiras públicas, qualquer aluno que não se enquadre nas condições
mencionadas poderá utilizar os referidos transportes desde que munidos do respectivo título de

transporte. A aquisição de passe deverá ser tratada directamente nos serviços da
transportadora em Coimbra.. -------------------------------------------------------------------------------Mealhada, 8 de Agosto de 2013. -------------------------------------------------------------------------A Vice-Presidente da Câmara, (Dr.ª Maria Filomena Baptista Pereira Pinheiro) ----------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

12. AUXÍLIOS ECONÓMICOS – 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO INFORMAÇÃO: -----------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de
auxílios económicos aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, nos termos da
Informação de 01/08/2013, da Técnica Superior de Serviços Social, Célia
Duarte. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

13. TRANSPORTES ESCOLARES – PEDIDOS DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO
DO PASSE ESCOLAR: ---------------------------------------------------------A Câmara Municipal analisou os requerimentos registados nos serviços
municipais sob os números 6833, em 29/07/2013, 6756, em 25/07/2013, 7024, em
05/08/2013, 6995, em 02/08/2013, 6834, em 29/07/2013, e deliberou, por
unanimidade, com fundamento nas informações dos Técnicos Superior de
Serviço Social, Isabel Gaspar e João António Silva, datadas de 05/08/2013,
01/08/2013, 09/08/2013, 08/08/2013, 06/08/2013, respectivamente, isentar as
requerentes do pagamento dos passes escolares. -----------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

14. CAFÉ ESPLANADA SÃO JOÃO - INFORMAÇÃO: -------------------------A Câmara Municipal analisou a Informação n.º 32/DAJ/2013, de 26/08, assim
como a exposição apresentada no exercício do direito de audiência prévia,
em 17 de Junho de 2013, e deliberou, por unanimidade, solicitar ao requerente
que identifique em concreto a que entidades se refere no artigo 10.º da
exposição, e cuja audição considera ser obrigatória no procedimento de
restrição do horário de funcionamento do estabelecimento. ---------------------------
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15. EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL
DO LUSO” – INFORMAÇÕES N.º TO N.º 3/2013 – N.º AO31.008/2013: -------A Câmara Municipal tomou conhecimento dos Despachos do Senhor
Presidente, exarados em 23/08/2013, que aprovaram a distribuição plurianual
da despesa da programação da empreitada mencionada em epígrafe bem
como as peças do procedimento, a designação dos membros do Júri do
procedimento, a abertura de procedimento de concurso público para a
realização da empreitada de “Reabilitação de Campo de Futebol Municipal
do Luso”, com preço base de 375.000,00€ e prazo global de execução de 90
dias, nos termos das Informações n.º TO n.º 3/2013 e n.º AO 31.008/2013 de
16/08/2013 e de 8/08/2013, respectivamente. -------------------------------------------------

16. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RIO CÉRTIMA EM ÁREA
URBANA

–

PERECER

PRÉVIO

VINCULATIVO

–

INFORMAÇÃO

N.º

37/2013/AS: ------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à
Aquisição de Serviços de Limpeza do Rio Cértima em área urbana, nos termos
da Informação de 22/08/2013, de Andreia Simões. ----------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

17. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – “PROJECTO DE EXECUÇÃO
PARA A DEMOLIÇÃO PARCIAL E CONTENÇÃO DE FACHADAS DOS
EDIFICIOS DA ANTIGA FÁBRICA DAS DEVESAS” – INFORMAÇÃO TO N.º
009/2013: -----------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à
Aquisição de serviços “Projecto de Execução para a demolição parcial e

contenção de fachadas dos edificios da antiga Fábrica das Devesas”,
nos termos da Informação de 23/08/2013, da Técnica Superior, Teresa Oliveira.
Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

18.

“PAVILHÃO

GIMNODESPORTIVO

DE

VENTOSA

DO

BAIRRO”

–

MANUTENÇÃO DE SUSPENSÃO DO PRAZO: ------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Despacho do Senhor
Presidente, exarado em 23/08/2013, que aprovou a manutenção de
suspensão do prazo, nos termos da Informação do Júri do Procedimento, de
23/08/2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------AUSÊNCIA DE VEREADORA – A Senhora Vereadora Arminda Martins ausentouse da reunião às 18 horas e 30 minutos. ----------------------------------------------------------

19. LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: ------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento dos processos de obras deferidos e
indeferidos por despachos de 08 a 28 de Agosto de 2013, 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. ------------------------------------------------------

PROCESSO N.º 22-2013-95 – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA
MEALHADA. --------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dispensar a requerente da
criação de lugares de estacionamento privados e públicos, por não ser
tecnicamente viável, nos termos da Informação técnica n.º 3, de 8/08/2013. --Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------COMPARÊNCIA DE VEREADORA – A Senhora Vereadora Arminda Martins
compareceu na reunião da reunião às 18 horas e 40 minutos. -------------------------

ASSUNTOS FORA DA ORDEM DO DIA: Nos termos do disposto no art.º 83.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara Municipal deliberou, por
unanimidade, analisar os assuntos que não constam da ordem do dia, que a
seguir se indicam: -----------------------------------------------------------------------------------------

1 – EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE À PRAÇA
CENTRAL DA VILA DO LUSO – 2ª FASE” - INFORMAÇÃO: --------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar suspensão dos
trabalhos e a prorrogação do prazo, da empreitada mencionada em
epígrafe, nos termos da Informação TO n.º 011/2013, de 28/08/2013, da
Técnica Superior, Teresa Oliveira. -------------------------------------------------------------------
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Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – PROPOSTA N.º 11/2013: ------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar Proposta n.º
11/2013, apresentada pelo Senhor Vereador Júlio Penetra, que a seguir se
transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta Nº 11 /2013--------------------------------------------Recebemos do Atlético Clube do Luso, secção de KICKBOXING, um “Pedido de Patrocínio” à
participação do seu atleta Diogo Vital, no Campeonato do Mundo de Kicboxing, que terá lugar
no Brasil, S. Paulo, de 25 de Setembro e 6 de Outubro próximos. ------------------------------------O Diogo Vital, é um atleta natural e residente no concelho, representa uma associação do
concelho em representação da qual foi campeão Regional e Nacional 2012/2013 e foi agora
seleccionado para representar Portugal no Campeonato do Mundo de Kicboxing, considerado o
maior evento do mundo desta modalidade. --------------------------------------------------------------A sua participação nesta competição em representação do país, não deixará de significar
igualmente as presenças de um clube do nosso concelho e do próprio Município da Mealhada. -Esta sua deslocação ao Brasil, tem encargos extraordinários para o ACL e o próprio atleta, que
excedem as disponibilidades financeiras de um clube e de uma modalidade com poucos
recursos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando a importância da participação numa representação nacional, para o atleta, o
clube e o concelho da Mealhada, propomos a atribuição ao Atlético Clube de Luso, de uma
comparticipação financeira nas despesas de deslocação e estadia do atleta Diogo Vital no
valor de € 500,00 (quinhentos euros). ---------------------------------------------------------------------Mealhada, 21 de Agosto de 2013 ------------------------------------------------------------------------O Vereador do Desporto, (Júlio Penetra) -----------------------------------------------------------------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 19 horas. -----------------------------------------------------------------------------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.
____________________________________________________________________________

