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-------------------ATA N.º 09/2016-----------------

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE 02 DE MAIO DE 2016: ----------------------------------- 
---------- No dia dois de maio do ano dois mil e dezasseis, no Salão Nobre do 

edifício da Câmara Municipal de Mealhada, reuniu o Executivo Municipal, sob 

a presidência do Senhor Presidente da Câmara, Rui Manuel Leal Marqueiro. 

Estiveram ainda presentes na reunião, o Senhor Vice-Presidente da Câmara, 

Guilherme José Campos Duarte, os Senhores Vereadores, Gonçalo Nuno 

Vigário Santos Louzada, João José Seabra Pereira, as Senhoras Vereadoras 

Arminda de Oliveira Martins, Marlene Isabel Duarte Lopes e o Senhor Vereador 

José Carlos Calhoa Morais. ---------------------------------------------------------------------------- 

---------- 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. Esteve também presente a Chefe de 

Gabinete do Senhor Presidente, a Técnica Superior Susana Cabral. ----------------- 

---------- Uma vez declarada aberta a reunião pelo Senhor Presidente da 

Câmara, pelas 09 horas e 30 minutos, deu-se início ao período de Antes da 

Ordem do Dia: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

1) O Senhor Vice-Presidente interveio para ler a seguinte intervenção: ------------- 

“A realização da 3ª Volta à Bairrada em Bicicleta e da Taça de Portugal 

Feminina e Masculina de Polo Aquático, nos dias 23, 24 e 25 de abril, foram 

mais um momento de plena afirmação do Concelho da Mealhada no 

panorama desportivo nacional. Para além da vertente competitiva e 

desportiva, estes dois importantes eventos desportivos permitiram uma 

dinamização significativa da hotelaria e da restauração do Concelho da 

Mealhada. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Volta à Bairrada em Bicicleta é um evento perfeitamente consolidado no 

circuito nacional da modalidade. Este ano com mais um dia de prova foram 

batidos os records de participação de ciclistas, 155 e de equipas, 15.  A final 

Taça de Portugal de Polo aquático, foi realizada na Mealhada pela primeira 



vez e fruto das magníficas condições das Piscinas Municipais as 12 equipas 

participantes (8 masculinas e 4 femininas) consideraram o evento um 

verdadeiro sucesso. Opinião semelhante foi manifestada pela Associação de 

Natação Centro Norte Portugal e pela Federação Portuguesa de Natação. ---- 

Importa, mais uma vez, fazer uma referência aos trabalhadores municipais que 

ao longo de vários meses de preparação e efetivamente nestes dias de prova, 

foram inexcedíveis, o que permitiu que de facto os eventos corressem da 

melhor forma! ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

No que respeita ao 7 º Encontro com a Educação, dinamizado pela   Câmara 

Municipal da Mealhada,  com a colaboração do Agrupamento de Escolas de 

Mealhada e a Escola Profissional Vasconcellos Lebre, iniciativa que decorreu 

no dia 30 de abril sob o tema “Ensinar e aprender: os desafios do cérebro”, 

onde estiveram  em debate as melhores estratégias científicas e pedagógicas 

para aquisição de conhecimentos e contou com  de cerca de duas centenas 

de participantes, muitos dos quais oriundos dos mais variados pontos do país e 

que tiveram a oportunidade de debater temas da atualidade na área da 

educação. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De uma forma geral esta iniciativa teve uma apreciação bastante positiva 

pelos participantes tendo sido particularmente valorizada a organização, a 

qualidade dos palestrantes e o cumprimento global dos horários. -------------------- 

Ao longo do dia participaram na iniciativa vários trabalhadores municipais de 

diferentes setores, cujo empenho, dedicação e competência foi fundamental 

e importa ser reconhecido.” -------------------------------------------------------------------------- 

2) O Senhor Vereador Calhoa Morais interveio para felicitar a inauguração do 

Espaço Cidadão na Pampilhosa, que será mais um espaço para a 

modernização administrativa. ----------------------------------------------------------------------- 

3) O Senhor Vereador Gonçalo Louzada interveio para perguntar se a procura 

dos serviços do Espaço Cidadão na Mealhada era significativa, tendo o 

Senhor Presidente esclarecido haver procura, mas que nem todos os assuntos 

que as pessoas pretendem resolver podem ser aí tratados e que por isso teria 

de ser feita uma avaliação sobre os serviços a disponibilizar ao cidadão. --------- 
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4) O Senhor Vereador João Seabra interveio, referindo que na inauguração do 

Espaço Cidadão na Pampilhosa, o Senhor Secretário de Estado dos Assuntos 

Parlamentares, fez referência à Linha da Beira Alta, pelo que perguntou se o 

troço ferroviário Aveiro/Salamanca irá avançar. --------------------------------------------- 

O Senhor Presidente referiu que o troço Aveiro/Mangualde irá utilizar a Linha 

da Beira Alta, pelo que lhe parece que o Governo optou pela Linha da Beira 

Alta. A plataforma rodo-ferroviária é uma parceria entre a Refer e as 

autarquias, mas ainda não há certezas se será feita ou não. O projeto de 

recuperação da Linha da Beira Alta – Pampilhosa/Vilar Formoso não vai deixar 

cair o projeto Aveiro/Mangualde. ------------------------------------------------------------------ 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------------- 

Foram de seguida tomadas as seguintes deliberações: ----------------------------------- 

1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: ---------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata n.º 8, da 

reunião ordinária pública de 18/04/2016, após se ter procedido à sua leitura. --- 

ATENDIMENTO DO PÚBLICO: ---------------------------------------------------- 

1) Esteve presente o Senhor José Luís Sequeira, acompanhado por membros 

da Direção do Grémio de Instrução e Recreio da Pampilhosa, para intervir em 

nome da Direção do GIR, sobre a situação da associação, pois no passado 

dia 13 de Março, foi aprovada em Assembleia Geral, uma proposta de 

protocolo apresentada pela Direção, como solução para a manutenção 

daquele espaço. Passados 16 dias foi apresentada uma contestação e 

convocada nova assembleia geral, onde foi constituída uma comissão para 

apresentar nova versão ao protocolo anteriormente apresentado. Salientou 

que a Direção esteve sempre de boa-fé no processo, tendo como único 

objetivo a disponibilização do espaço à cultura, tendo referido que o principal 

motivo da presença da Direção na reunião do Executivo foi informar que a 

mesma concorda com a sua proposta aprovada pela Assembleia Geral. -------- 

O Senhor Presidente esclareceu que essa proposta seria apresentada em 

próxima reunião da Câmara Municipal e eventualmente apresentada uma 

contraproposta. ------------------------------------------------------------------------------------------



O Senhor José Luís Sequeira, voltou a intervir, para agradecer a disponibilidade 

do Senhor Presidente da Câmara em todo o processo. ----------------------------------- 

INTERRUPÇÃO DA REUNIÃO – A reunião foi interrompida das 11 horas às 

12H30 horas, período durante o qual os membros do Executivo se 

deslocaram ao Bussaco. --------------------------------------------------------------------- 

2. DEBATE SOBRE RENOVAÇÃO DO GLIFOSATO NA ASSEMBLEIA DA 

REPÚBLICA: ---------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal analisou o projeto a apresentar pelo Bloco de Esquerda, 

na Assembleia da República sobre a utilização do herbicida glifosato e 

deliberou, por unanimidade, aguardar pelo parecer já solicitado, da Agência 

Portuguesa do Ambiente. ------------------------------------------------------------------------------

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

jurídicos imediatos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ELSA CRISTINA DOS SANTOS ALVES – ATRIBUIÇÃO DE SALA DE 

TRABALHO NO ESPAÇO INOVAÇÃO: ------------------------------------------ 

A Câmara Municipal analisou o pedido apresentado por Elsa Cristina dos 

Santos Alves, para a utilização de uma sala de trabalho individual, pelo 

período de dois meses, e deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização de 

uma sala, pelo período solicitado. -----------------------------------------------------------------

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

jurídicos imediatos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL N.º 03/2016 – DESPACHO: --------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Despacho do Senhor Vice-

Presidente da Câmara, exarado em 28/04/2016, que aprovou a Alteração 

Orçamental n.º 3/2016, no valor de 635.741,00€. --------------------------------------------- 

5. COMEMORAÇÃO DO DIA DO MUNICÍPIO – PROPOSTA N.º 08/2016: ----- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta n.º 

08/2016, apresentada pelo Senhor Presidente e que a seguir se transcreve: ------ 

---------------------------------------------------PROPOSTA n. º 8/2016-------------------------------------------- 

No dia 5 de Maio, Dia do Municipio, para além dum programa festivo, impõe-se apreciar e 

galardoar instituições e pessoas, que ao longo de vários anos, serviram exemplarmente o 
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Municipio e são portanto credores do nosso elogio e reconhecimento. Muitas instituições e 

pessoas são credoras da nossa admiração, respeito e agradecimento pelo imenso trabalho que 

prestaram. Após diversas considerações, tenho por bem propor à apreciação do Executivo a 

condecoração de 12 Instituições nos vários ramos de atividade, que são merecedoras do maior 

reconhecimento. E são elas: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

IPSS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Misericórdia da Mealhada; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Centro de Assistência Paroquial da Pampilhosa. ------------------------------------------------------------- 

Desporto ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Grupo Desportivo da Mealhada; --------------------------------------------------------------------------------- 

- Futebol Club de Pampilhosa; ------------------------------------------------------------------------------------- 

- Hóquei Clube da Mealhada. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Culturais ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Grupo Etnográfico de Defesa do Património e Ambiente; ------------------------------------------------ 

- Filarmónica Pampilhosense; -------------------------------------------------------------------------------------- 

- Lyra Barcoucense; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rancho Folclórico São João de Casal Comba; ----------------------------------------------------------------- 

- Grupo Regional da Pampilhosa do Botão; --------------------------------------------------------------------- 

Proteção Civil ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Associação B.V. de Mealhada; ------------------------------------------------------------------------------------ 

- Associação B.V. de Pampilhosa; ---------------------------------------------------------------------------------- 

Proponho que a esta Instituição seja concedida a Medalha de Mérito Municipal e lhe seja 

atribuída um subsídio extraordinário de 5000€. ------------------------------------------------------------- 

Mealhada, 15 de Abril de 2016 ------------------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente da Câmara Municipal, Rui Manuel Leal Marqueiro ------------------------------------------ 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

jurídicos imediatos. --------------------------------------------------------------------------------------

6. COMEMORAÇÃO DO DIA DO MUNICÍPIO – PROPOSTA N.º 09/2016: ----- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta n.º 

09/2016, apresentada pelo Senhor Vice- Presidente e que a seguir se 

transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------PROPOSTA n. º 9/2016-------------------------------------------------- 



No dia 5 de Maio, Dia do Municipio, para além dum programa festivo, impõe-se apreciar e 

galardoar instituições e pessoas, que ao longo de vários anos, serviram exemplarmente o 

Municipio e são portanto credores do nosso elogio e reconhecimento. Muitas instituições e 

pessoas são credoras da nossa admiração, respeito e agradecimento pelo imenso trabalho que 

prestaram. Após diversas considerações, tenho por bem propor à apreciação do Executivo a 

condecoração desta Instituição, que é merecedora do nosso maior reconhecimento. ------------- 

Educação ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Escola Profissional Vasconcelos Lebre; ------------------------------------------------------------------------- 

Propõe-se que a esta Instituição seja concedida a Medalha de Mérito Municipal e lhe seja 

atribuída um subsídio extraordinário de 5000€. --------------------------------------------------------------- 

Mealhada, 15 de Abril de 2016 ------------------------------------------------------------------------------------ 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal, Guilherme José Campos Duarte ------------------------------ 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

jurídicos imediatos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

7. COMEMORAÇÃO DO DIA DO MUNICÍPIO – PROPOSTA N.º 10/2016: ----- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta n.º 

10/2016, apresentada pelo Senhor Presidente e que a seguir se transcreve: ------ 

-------------------------------------------PROPOSTA n. º 10/2016-------------------------------------------------- 

Após verificação da lista de entidades a condecorar no dia 5 de Maio, apercebi-me de uma 

falha que não verifiquei aquando da reunião, apesar de ter falado na reunião no nome de uma 

dessas entidades- o CDL. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim e com vista a corrigir o lapso cometido, proponho que sejam acrescentadas à lista 

aprovada na reunião de câmara de 18/04/2016 as seguintes Instituições: ----------------------------- 

- Clube Desportivo do Luso; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Casa do Povo da Vacariça. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Mealhada, 26 de Abril de 2016 ------------------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente da Câmara Municipal, Rui Manuel Leal Marqueiro ------------------------------------------ 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

jurídicos imediatos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

8. CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO – PROPOSTA N.º 11/2016: ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta n.º 

11/2016, apresentada pelo Senhor Presidente, que a seguir se transcreve: -------- 
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----------------------------------------------PROPOSTA Nº 11/2016------------------------------------------------- 

-----------------------------------CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO------------------------------------- 

Considerando que se torna necessária a existência de mais um fundo de maneio para ocorrer a 

despesas inadiáveis e urgentes, propõe-se a criação do fundo de maneio indicado no Anexo I, 

que faz parte integrante desta proposta, nos termos do disposto nos artigos 7º a 10º da norma 

de controlo interno do município de Mealhada. -------------------------------------------------------------- 

Mealhada, 27 de abril de 2016 ------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara, Rui Manuel Leal Marqueiro ------------------------------------------------------- 

Fundo de maneio a constituir ------------------------------------------------------------------------------------- 

Fernando Coimbra de Melo          100 € 

 

 

0102/02012199 Outros bens         50 €  

 

0102/02022599 Outras aquisições de serviços        50 €  

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

jurídicos imediatos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

9. PROPOSTA N.º 12/2016 – TARIFÁRIO SOCIAL: ----------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta n.º 

12/2016, apresentada pelo Senhor Presidente, que a seguir se transcreve: -------- 

--------------------------------------------PROPOSTA n. º 12/2016------------------------------------------------- 

O artigo 73º do regulamento de água do Municipio de Mealhada dispõe sobre tarifários 

especiais, determinando que compete aos serviços de ação social da entidade gestora 

comprovar a carência económica dos utilizadores domésticos. ------------------------------------------- 

Não define qualquer critério objetivo que limite a discricionariedade da ação do Municipio 

nesta matéria, impondo-se portanto a definição de critérios, que terão de balizar a ação dos 

serviços sociais para apreciarem a carência económica. ---------------------------------------------------- 

Proponho que o SAS apresente uma proposta de critérios à CMM para que possa ser aplicado 

o tarifário social, a quem o requerer. ---------------------------------------------------------------------------- 

Tal proposta deve ser apresentada até à próxima reunião da Câmara Municipal que se realizará 

a 16/05/2016. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mealhada, 27 de Abril de 2016 ------------------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente da Câmara Municipal, Rui Manuel Leal Marqueiro ------------------------------------------ 



Deliberou ainda remeter o assunto ao Setor do Serviço Social para elaboração 

de uma proposta de critérios para aplicação do tarifário social, para análise 

na próxima reunião. -------------------------------------------------------------------------------------- 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

jurídicos imediatos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERRUPÇÃO DOS TRABALHOS – A reunião foi interrompida às 13 horas e 15 

minutos, para o período de almoço, tendo os trabalhos sido reiniciados às 14 

horas e 15 minutos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

10. PROPOSTA N.º 13/2016 – DESAGREGAÇÃO DE UNIÕES DE FREGUESIAS:  

A Câmara Municipal analisou a Proposta n.º 13/2016 e 9/2016, de 15/04/2016, 

apresentada pelo Senhor Presidente, que a seguir se transcreve: --------------------- 

----------------------------------------------PROPOSTA n. º 13/2016----------------------------------------------- 

Atendendo que existe uma janela de oportunidade aberta pelo atual governo, quanto à 

desagregação de Uniões de Freguesias; ------------------------------------------------------------------------- 

Atendendo que todos os órgãos autárquicos do nosso município se pronunciaram, a seu 

tempo, contra a criação da União de Freguesias Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes; ----------- 

Atendendo que o governo publicitou que pensa apresentar durante o verão deste ano, a 

solução legislativa com a que pretende resolver este assunto. -------------------------------------------- 

Proponho que iniciemos a discussão desta problemática na Câmara Municipal na próxima 

reunião de 2 de Maio. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mealhada, 27 de Abril de 2016 ------------------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente da Câmara Municipal, Rui Manuel Leal Marqueiro ------------------------------------------ 

O Senhor Presidente referiu que pessoalmente sempre foi contra a agregação 

das freguesias, no entanto será importante perceber se para o Município a 

agregação foi vantajosa ou não, pois houve agregações que deram resultado 

e essas devem continuar. --------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vice-Presidente referiu que as freguesias votaram maioritariamente 

contra a agregação das freguesias, pelo que a Câmara Municipal deveria 

tentar fazer respeitar essa vontade. --------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Gonçalo Louzada perguntou se existe algum estudo a nível 

nacional que mostre as vantagens ou desvantagens da agregação. -------------- 
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O Senhor Presidente respondeu que não tem conhecimento de alguma 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a elaboração 

duma proposta que será analisada na próxima reunião para posteriormente 

solicitar uma reunião extraordinária à Assembleia Municipal para análise do 

assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

jurídicos imediatos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

11. TARIFÁRIO DE ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS URBANOS - 

INFORMAÇÃO: ------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal analisou a Informação apresentada pelo Senhor 

Vereador, Calhoa Morais, datada de 26/04/2016, sobre o assunto mencionado 

em epígrafe e deliberou, por unanimidade, aprovar, com caráter provisório e 

temporário, o ajustamento dos tarifários, que entrará em vigor na faturação do 

corrente mês nos termos da referida informação e que a seguir se transcreve: -

Nos consumos de Janeiro de 2016 entrou em vigor a nova estrutura tarifária de aguas, 

saneamento e residuos, tendo verificado um aumento significativo do valor a pagar pelos 

consumidores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recorde-se que houve uma alteração profunda no metodo de faturação, passando a estrutura 

tarifaria a ter uma parte fixa e uma parte variável, conforme recomendacao da ERSAR. ----------- 

Ao nivel interno houve necessidade de adequar a fatura aos metodos propostos, pelo que 

surgiram algumas situacoes devido a falta de historico nos meses anteriores. Situacao que ja 

foi reportada a A1RC para correção em faturação posterior. ---------------------------------------------- 

Com a entrada em vigor da nova estrutura tarifária, verifica-se um impacto significativo nos 

valores que os munícipes tern de pagar, ao qual acresce o facto de neste momento, a leitura 

real do consumo do mês anterior estar a ser paga no mês seguinte, o que não acontecia 

anteriormente. Ou seja, agora estamos em dia. --------------------------------------------------------------- 

Por forma a minorar este impacto, proponho algumas correcoes aos tarifários que entraram 

em vigor no inicio de Janeiro de 2016, nomeadamente: ---------------------------------------------------- 

Designação Valor 
aprovado 

Valor 
 Taxa fixa de água (valor diário] 0,1333€ 0,0667€ 

Taxa fixa de residuos (valor diário) 0,0667€ 0,0334€ 
Tarifa variável de resíduos (valor por m3 de água consumida] 0,28€ 0,15€ 



Esta situação, de caráter provisório e temporário, deverá ser revista quando existir histórico e 

conhecimento rigoroso dos valores faturados resultantes da aplicação dos novos tarifários. ------- 

É o que me cumpre informar. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Mealhada 26/04/2016. O Vereador, Calhoa Morais. --------------------------------------------------------- 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

jurídicos imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

12. BOLSAS DE ENSINO SUPERIOR - INFORMAÇÃO: --------------------------- 

A Câmara Municipal analisou a Informação de 27/04/2016, do Assistente 

Técnico, Rodrigo Cruz, sobre o assunto mencionado em epígrafe e deliberou, 

por unanimidade, indeferir, a atribuição de Bolsas de Ensino Superior nos 

termos dos pontos 4 do art.º 7.º e 1.1 do art.º 9.º, do Regulamento do Ensino 

Superior. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

jurídicos imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

13. 4.º LUSO TRAIL BUSSACO – INFORMAÇÃO: -------------------------------- 

A Câmara Municipal analisou a Informação de 26/04/2016, do Chefe de SED, 

Luís Simões, sobre o assunto mencionado em epígrafe e deliberou, por 

unanimidade, atribuir o subsídio de 1.000,00€ e o apoio logístico nos termos da 

referida informação, devendo a entidade organizadora do evento ser 

responsável pela limpeza do trajeto. -------------------------------------------------------------- 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

jurídicos imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

14. SOCIEDADE DA ÁGUA DE LUSO, S.A. – RECLAMAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 

ADICIONAL DE TAXAS DE OCUPAÇÃO DO SUBSOLO - INFORMAÇÃO: ----- 

A Câmara Municipal analisou a Informação n.º 15/DAJ/2016, de 22/04/2016, 

da Chefe da DAJ, Cristina Olívia, sobre o assunto mencionado em epígrafe, e 

deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador, João Seabra, 

confirmar a deliberação de 21 de Março de 2016. ------------------------------------------ 

15. ANÁLISE DA QUESTÃO DE SABER SOBRE QUE ENTIDADE RECAI A 

OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA 
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PASSAGEM DESNIVELADA, DESIGNADA POR “VIADUTO” – INFORMAÇÃO 

N.º 05/DAJ//2016: --------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal analisou a Informação n.º 05/DAJ/2016, de 16/02/2016, 

da Chefe da DAJ, Cristina Olívia, sobre o assunto mencionado em epígrafe, e 

deliberou, por unanimidade, aprovar a informação e solicitar parecer à 

CCDRC e ANMP. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

jurídicos imediatos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

16. TRANSPORTES TOSCANO, LDA – PEDIDO DE SERVIÇO DE ÁGUA – 

INFORMAÇÃO N.º 44SASU/2016: ----------------------------------------------- 

A Câmara Municipal analisou, a Informação n.º 44SASU/2016, de 13/04/2016, 

do Chefe do SASU, António Pita, e deliberou, por unanimidade, indeferir o 

pedido de serviço de fornecimento de água, até que a Câmara Municipal 

analise a questão do projeto da Zona Industrial de Barrô. -------------------------------- 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

jurídicos imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

17. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, DE APOIO 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NO ESPAÇO INOVAÇÃO MEALHADA – 

INFORMAÇÃO N.º 1211/2016: -------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal analisou a Informação SGD n.º 1211, de 28/04/2016, da 

Chefe da DACT, Cláudia Nunes, sobre o assunto mencionado em epígrafe, e 

deliberou, por unanimidade, emitir parecer prévio favorável à contratação 

proposta na referida informação. ------------------------------------------------------------------ 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

jurídicos imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

18. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, DE APOIO 

DE CONSULTADORIA NO ESPAÇO INOVAÇÃO MEALHADA – 

INFORMAÇÃO N.º 1212/2016: ------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal analisou a Informação SGD n.º 1212, de 28/04/2016, da 

Chefe da DACT, Cláudia Nunes, sobre o assunto mencionado em epígrafe, e 



deliberou, por unanimidade, emitir parecer prévio favorável à contratação 

proposta na referida informação. ------------------------------------------------------------------ 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

jurídicos imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

19. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS “ELABORAÇÃO DO PROJECTO EXECUÇÃO 

DA REQUALIFICAÇÃO DA PAMPILHOSA BAIXA” – INFORMAÇÃO DACT N.º 

040/2016: ------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal analisou a Informação DACT n.º 040/2016, de 15/04/2016, 

da Técnica Superior, Teresa Oliveira, sobre o assunto mencionado em epígrafe 

e deliberou, por unanimidade, nos termos da referida informação, aprovar: - a) 

A proposta de exclusão e de admissão de propostas contidas no Relatório 

Final; - b) A adjudicação da “Elaboração do Projecto Execução da 

Requalificação da Pampilhosa Baixa”, ao gabinete COTEFIS – Gestão de 

Projectos SA, pelo valor de 51.988,00€ (+IVA); - c) A minuta do contrato; - d) – A 

notificação da adjudicação ao adjudicatário e aos restantes concorrentes, 

remetendo-lhes cópia do relatório final de análise das propostas; - e) A 

notificação do adjudicatário para apresentação, no prazo de 5 dias, dos 

documentos de habilitação. ------------------------------------------------------------------------- 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

jurídicos imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

20. CENTRO CULTURAL DE CAVALEIROS – INFORMAÇÃO N.º 1/2016 (MT): -- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deslocar-se ao local, para 

posterior decisão. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

21. COMPRA E VENDA DE TERRENO NA ZONA INDUSTRIAL DE VIADORES – 

RELATÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO: ----------------------------------------- 

A Câmara Municipal, após a apreciação do Relatório de Avaliação do prédio 

com a área de 4.216 m2, deliberou, por unanimidade, remeter à empresa 

Maxividro SA o referido relatório, sendo o valor a propor de 70.000,00€. ------------ 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

jurídicos imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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22. PLANO DIRETOR MUNICIPAL – 2ª CORREÇÃO MATERIAL – 

INFORMAÇÃO MC N.º 16/2016: ------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, voltar a analisar o assunto 

mencionado em epígrafe, na próxima reunião. ---------------------------------------------- 

23. LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: ------------------------------- 

PROCESSO n.º 01/1996/574 – MARIA HELENA DE MATOS OLIVEIRA DUARTE 

ROCHA: -------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal analisou a Informação Técnica, de 29/04/2016, da Chefe 

da DGU, Margarida Costa, sobre o processo mencionado em epígrafe e 

deliberou, por unanimidade, conceder o prazo de 90 dias, para conclusão da 

obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

jurídicos imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

declarada como encerrada a reunião, pelas 18 horas. ---------------------------------- 

Para constar se lavrou a presente ata, 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 57.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. 

_____________________________________________________________ 

 


