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---------------------ATA N.º 8/2018------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 16 DE
ABRIL DE 2018: -------------------------------------------------------- No dia dezasseis de abril do ano dois mil e dezoito, 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 presentes na reunião, o Senhor Vice-Presidente, Guilherme José
Campos Duarte, os Senhores Vereadores Hugo André Afonso Alves e Silva, as
Senhoras Vereadoras, Arminda de Oliveira Martins e Sónia Cristina Branquinho
de Almeida e o Senhor Vereador Nuno Gonçalo Castela Canilho Gomes. A
Senhora Vereadora Sara Isabel Marques Ferreira não esteve presente, por
motivos profissionais, tendo a falta sido considerada justificada. Esteve presente
na reunião o Senhor Vereador Adérito de Almeida Duarte, em substituição da
Senhora Vereadora.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 9 horas e 30 minutos, deu-se início ao PERÍODO ANTES DA

ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------------------------------------------1) O Senhor Vice-Presidente pediu a palavra para ler as seguintes intervenções: “O 9º Encontro com a Educação decorreu no passado sábado, dia 14 de abril no Cineteatro
Messias juntando mais de duas centenas de pais, professores e educadores que se debruçaram
sobre a necessidade de estreitar a relação entre a família e escola, num tempo em que é nesta
última que as crianças mais vivem. --------------------------------------------------------------------------------Os oradores convidados foram abrindo caminhos, partilhando experiências, também apontando
lacunas ao modelo dominante nas escolas de forma a que com os professores participantes
sejam encontrados novos paradigmas. ----------------------------------------------------------------------------

O que pretendemos com este fórum foi abrir um espaço para pensar a Educação, conseguir que
os professores e toda a comunidade educativa levem para os seus estabelecimentos de ensino
ideias que permitam responder melhor às necessidades das nossas crianças porque, como já é
hábito referir, a Educação tem que ser encarada como um investimento na nossa sociedade. ----Um agradecimento pelo esforço, empenho e profissionalismo da equipa técnica do Setor de
Educação da Câmara Municipal de Mealhada, na organização exemplar deste evento.” ------------“Felicito a Delegação da Mealhada da Cruz Vermelha Portuguesa pelas comemorações dos seus
39 anos de existência, assim como pela organização da II Gala “CVP + Perto”. Com esta iniciativa
foram distinguidas e premiadas duas personalidades e uma instituição que se destacaram na
área do voluntariado. --------------------------------------------------------------------------------------------------Foi uma noite bastante agradável onde se cumpriu o grande objetivo desta associação que é
celebrar o voluntariado”. ---------------------------------------------------------------------------------------------2) O Senhor Vereador Hugo Silva interveio para perguntar qual tinha sido o
motivo que justificou que o Senhor Presidente se tivesse ausentado da última
reunião e qual a entidade onde a Senhora Vereadora Arminda Martins esteve
presente na reunião em que foi discutido o assunto dos vínculos precários,
tendo o Senhor Presidente respondido que o motivo pelo qual saiu mais cedo,
foi uma questão pessoal e quanto à ausência da Senhora Vereadora Arminda
Martins, como na altura informou o Executivo, a mesma esteve presente em
Coimbra numa reunião sobre fundos comunitários. ------------------------------------------3) A Senhora Vereadora Sónia Branquinho interveio para referir que na última
Assembleia Municipal o Senhor Presidente da Câmara salientou, a propósito dos
espaços industriais, a inexistência de investimento nas zonas industriais, não
obstante se tenha também referido à existência de potenciais interessados na
instalação no Concelho e a terrenos municipais com vocação industrial.
Perguntou a que terrenos se referia o Senhor Presidente, o qual respondeu que
alguns terrenos são municipais e outros privados. A Senhora Vereadora Sónia
Branquinho acrescentou ser importante que os serviços identifiquem os terrenos
em causa numa informação a remeter à Câmara na próxima reunião, tendo
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ainda questionado quais eram as empresas que já haviam contactado a
Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente disse ter sido contactado por uma empresa brasileira da
área da saúde, Iberconcept , empresa de projetos e DASHER, empresa da área
dos transportes. ---------------------------------------------------------------------------------------------4) O Senhor Vereador Adérito Duarte interveio para ler a seguinte intervenção: -“O Senhor Presidente anunciou na última Assembleia Municipal que tem - aquilo que se pode
chamar de - uma intenção prévia de não reconhecer a atribuição da tranche dos 24.000€ à
Associação de Carnaval de Mealhada. Como é um processo em que muita água passará no
moinho, porque a chuva tem sido intensa, não vamos, para já, tecer nenhum comentário.
Contudo há uma coisa que salta à vista da análise prévia que tornou pública e que não tem a ver
com esta associação ou com o Carnaval, é que o Senhor tornou claríssimo que, face à
adversidade e à capacidade de gerar soluções, o seu veredicto é algo do género “Metam antes
as mãos nos bolsos porque não vale a pena trabalhar. Como vai correr mal o Município paga!”.
Ora, este é um princípio com o qual não concordamos. As organizações do concelho têm
recorrido ao Município, sobretudo com pedidos de apoio que estão centrados na melhoria das
suas condições de infraestrutura. Mas naquilo que à sua atividade diz respeito fazem-se à vida,
trabalham, geram valor na sua pequena comunidade, não precisam de água benta municipal,
porque querem e devem ser autónomos, independentes, livres e descomprometidos. O
município está através da sua posição exposta na Assembleia Municipal a dar o sinal contrário,
está a dizer conformem-se com as adversidades, não façam mais do que é exigido, dependam
do orçamento municipal em toda a linha e não se apoquentem porque o dinheiro assim
aparece. Já não temos dúvidas sobre qual é a mensagem que quer transmitir, só não tornou
claro é o objetivo que quer atingir”. -------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu que se trata de cumprir o que está previsto no
protocolo assinado com a Câmara. Disse que este ano não lhe parecia que
houvesse necessidade de qualquer pagamento adicional uma vez que a
afluência ao Carnaval foi bastante satisfatória. Acrescentou que as contas
ainda não foram apresentadas, pelo que essa questão ainda não se coloca. O
Senhor Vereador Adérito de Almeida Duarte disse que se queria referir e

salientar a mensagem que foi transmitida pelo Senhor Presidente às
associações. Quanto ao protocolo disse ter um entendimento que não é
inteiramente a perspetiva que foi transmitida pelo Senhor Presidente da
Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Interveio a propósito do mesmo assunto, o Senhor Vereador Nuno Canilho,
tendo dito que o ano económico da Associação de Carnaval da Bairrada
(ACB) termina em junho e que a questão levantada pelo Senhor Vereador “é
uma não questão”, pois a Câmara Municipal ainda não recebeu qualquer
pedido para acionar a cláusula de salvaguarda. Frisou que se a ACB
necessitasse desse valor já o teria solicitado à Câmara Municipal. O Senhor
Vereador Adérito Duarte disse que o assunto foi abordado pelo Senhor
Presidente em resposta a uma questão colocada na Assembleia Municipal,
pelo que não se trata de todo de “uma não questão”, como refere o Senhor
Vereador Nuno Canilho. --------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu que quando os Senhores Vereadores entenderem se
poderia agendar uma reunião para analisar o assunto. ------------------------------------5) A Senhora Vereadora Sónia Branquinho voltou a intervir, referindo que o
Senhor Presidente da Câmara, a propósito do tema do perdão da dívida
aprovado à Escola Profissional de Mealhada, Lda. na última reunião,
apresentou-o na Assembleia Municipal com uma complexidade que suscitou
muitas dúvidas. Disse que é um processo muito complexo, de difícil
contabilização, mas apresentou a câmara como devedora da Escola
Profissional de Mealhada, Lda., ao afirmar que não sabe quem é que está a
dever o quê a quem, pelo que gostaria que clarificasse. O Senhor Presidente
disse que há uma parte do edifício que pertence à EPVL porque foi custeada
pela própria Escola. Mas, como o edifício é um todo, terá de se analisar a
situação para saber o que fazer, e que, eventualmente, a deliberação pode vir
a ter de ser reformada. ----------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Hugo Silva leu a seguinte intervenção escrita: ---------------------
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“ O Senhor Presidente tem mostrado uma atenção permanente e uma fixação pela nossa
equipa, é natural, somos a oposição política que não esperava. -------------------------------------------Mas ainda assim temos sido sempre discretos e evitamos comentar alguns assuntos em público.
Mas desta vez não resisto porque já é público e notório que os Senhores fazem um esforço para
tolerar a vossa falta de preparação das reuniões e dos temas sectoriais. Aliás, este tema da
Escola Profissional de Mealhada, Lda. é disso um dos exemplos maiores, porque vindo de um
Presidente que preconiza uma moral republicana – seja lá isso o que for para o próprio –,
pudemos assistir de camarote a uma herança de dívida da Escola Profissional de Mealhada, Lda.
a cerca de 35.000€/vereador socialista, perdoada pelos mesmos 3 vereadores que o Senhor
entregou ao tema. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Confesso que é algo que não pensei ver tão cedo neste mandato. Espero que não vos frature no
executivo porque o mandato ainda agora começou e é importante que estejam os 4 (quatro)
bem solidários entre si. Ninguém aceitaria desculpas para saídas repentinas já no início de
mandato. A propósito desse tema do perdão da dívida assumido pelos seus 3 vereadores e para
que não fique nenhuma dúvida política sobre o tema, continuamos a achar que se houver
humildade da vossa parte poderá haver solução para esta situação. -------------------------------------Contrariamente ao que transmitem de nós, estamos aqui para que as coisas corram bem e
custa-nos ver os seus vereadores a ter de assumir uma dívida pela sua ausência política e pela
total impreparação para a discussão do tema. Seria inaceitável que o executivo quebrasse por
causa disto”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------6) A Senhora Vereadora Sónia Branquinho usou da palavra a propósito do
assunto dos gansos existentes no lago do Jardim Público da Pampilhosa, tendo
referido que lhe têm chegado alguns pedidos de esclarecimento sobre o que
vai ser feito e que a preocupação se mantém. O Senhor Presidente disse que
decisão já foi tomada e por unanimidade, e que a única coisa que ficou
deliberado foi proceder à colocação de sinalização e nada mais. A Senhora
Vereadora disse que as pessoas não se queixam por acaso e que as placas não
vão resolver o problema. O Senhor Presidente respondeu que se se verificar que
o problema não se resolve terá de ser ponderada outra solução. ----------------------

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

1. APROVAÇÃO DA ATA: -------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor
Vereador Adérito Duarte, aprovar a Ata n. º 7/2018, da reunião ordinária pública
de 03/04/2018, após se ter procedido à respetiva leitura e correção. -----------------

2. CENTRO SOCIAL COMENDADOR MELO PIMENTA – 1.º PASSEIO TODO
O TERRENO “SERRA DO BUÇACO” – PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS –
SGD N.º 2651: --------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal analisou o pedido de isenção do pagamento de taxas,
apresentado pelo Centro Social Comendador Melo Pimenta, para a realização
de um passeio de todo o terreno no dia 29 de Abril para angariação de fundos
e deliberou, por unanimidade, deferir o pedido, de acordo com o disposto na
alínea b) do artigo 22.º do Regulamento e Tabela de Taxas do Município da
Mealhada em vigor. -------------------------------------------------------------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos
jurídicos imediatos. -----------------------------------------------------------------------------------------

3. ASSOCIAÇÃO ROTA DA BAIRRADA – PARTICIPAÇÃO NA FEIRA
INTERNACIONAL DE TURISMO / FESTURI – PEDIDO DE APOIO – SGD N.º
2670: --------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal analisou o pedido de apoio apresentado pela Associação
Rota da Bairrada, para participar na FESTURIS, Feira Internacional de Turismo,
que decorrerá em Gramado - Rio Grande do Sul - Brasil, de que se realizará de 8
a 11 de Novembro 2018, e deliberou, por unanimidade, aprovar a intenção de
atribuir dois mil euros (2.000,00€). -------------------------------------------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos
jurídicos imediatos. -----------------------------------------------------------------------------------------

4. ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DESPORTIVA E CULTURAL DA LAMEIRA
DE SÃO PEDRO – CEDÊNCIA DOS EDIFICIOS DA ANTIGA ESCOLA
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PRIMÁRIA E JARDIM DE INFÂNCIA DE LAMEIRA DE SÃO PEDRO – LUSO –
CONTRATO DE COMODATO – INFORMAÇÃO N.º 08/2018 – SGD N.º 1286: -A Câmara Municipal analisou a Informação n.º 08/2018, de 11/04/2018, da
Técnica Superior, Patrícia Teixeira, sobre o assunto mencionado em epígrafe e
deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração com a Associação
Recreativa Desportiva e Cultural da Lameira de São Pedro, de Contrato de
Comodato, pelo período de 25 anos, mantendo-se as condições definidas
anteriormente pela Câmara Municipal, assim como a obrigação de subscrição
de seguro multirriscos. ---------------------------------------------------------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos
jurídicos imediatos. -----------------------------------------------------------------------------------------

5. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE – TRIBUNAL DE CONTAS –
INFORMAÇÃO N.º 16/2018 – SGD N.º 1290: ---------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento da Informação supra referida, que a
seguir se transcreve: “Nos termos previstos nos n.ºs 12 e 13 da Resolução n.º
3/2016 – 2.ª Secção do Tribunal de Contas, deve ser remetida, àquele Tribunal,
no âmbito do processo de prestação de contas individual do exercício de 2017,
uma declaração de responsabilidade, subscrita pelos titulares do órgão
executivo, decorrente das obrigações de aprovação e de aplicação de
princípios, normas jurídicas e contabilísticas e de controlo interno. Qualquer um
dos responsáveis pode subscrever condicionalmente a declaração ou
manifestar a sua discordância ou total oposição em termos que devem,
igualmente, constar da declaração. Considerando que o prazo para o envio,
ao Tribunal de Contas, da prestação de contas individual do exercício de 2017,
termina no dia 30 de abril, e que a declaração de responsabilidade
supracitada não se encontra, ainda, subscrita pelos Senhores Vereadores Hugo
Silva, Sara Isabel e Sónia Branquinho de Almeida, remeto o assunto à
consideração superior”. -------------------------------------------------------------------------------

6. REGISTO DE PAGAMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2018 – SGD N.º 1198: -A Câmara Municipal tomou conhecimento dos pagamentos efetuados de 01 a
31 de março de 2018, no valor total de um milhão duzentos e vinte e sete mil e
quarenta e dois euros e quarenta e um cêntimos (1.227.042,41€). ---------------------

7. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA, DE
PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS
– SAPADOR FLORESTAL – REFª. E – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DE
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL – SGD N.º 1149: -----------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do
Senhor Presidente, emitido em 29/03/2018, que nos termos da Informação SGD
n.º 1149, de 29/03/2018, da Chefe do Setor de Espaços Verdes e Floresta,
Gabriela Silva, emitiu, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I à
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, parecer prévio favorável no que respeita à
verificação do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 32.° da LTFP, conforme
proposto na referida informação e parecer prévio vinculativo, nos termos do n.º
6 do art.º 61.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro. --------------------------------------

8. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA, DE
MEDICINA VETERINÁRIA
OBRIGAÇÕES

DO

PARA EFEITOS

MUNICÍPIO

DE

CUMPRIMENTO

DA MEALHADA DECORRENTES

DAS
DO

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE ESTE E A DGAV –
REFª. C – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DE EMISSÃO DE PARECER
PRÉVIO FAVORÁVEL – SGD N.º 1121: ----------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos a favor dos Senhores,
Presidente da Câmara, Vice-Presidente, da Senhora Vereadora Arminda Martins
e do Senhor Vereador Nuno Canilho e com as abstenções dos Senhores
Vereadores Hugo Silva, Adérito Duarte e Sónia Branquinho, ratificar o Despacho
do Senhor Presidente, exarado em 29/03/2018, que nos termos da Informação
SGD n.º 1121, de 28/03/2018, da Chefe da DACT, Cláudia Nunes, emitiu, ao
abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, parecer prévio favorável no que respeita à verificação do disposto
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na alínea a) do n.º 1 do artigo 32.° da LTFP, conforme proposto na referida
informação e parecer prévio vinculativo, nos termos do n.º 6 do art.º 61.º da Lei
n.º 114/2017, de 29 de dezembro. --------------------------------------------------------------------

9. EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DA
PAMPILHOSA” – PROPOSTA DE TRABALHOS A MAIS – RATIFICAÇÃO DE
DESPACHO – SGD N.º 1080: ------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do
Senhor Presidente, exarado em 09/04/2018, que nos termos da Informação n.º
19/2018 (MT), SGD n.º 1080/2018, de 26/03/2018, do Técnico Superior, Miguel
Trindade, aprovou: a) A realização dos trabalhos a mais descritos no ponto 2 (e
melhor descrita nos elementos constantes do anexo I) que se concretiza na
realização de trabalhos no valor de 2 652,49€ com um prazo de execução de 6
dias; b) A minuta do contrato adicional a celebrar; c) Nos termos do disposto no
art.37l° do CCP, a execução dos trabalhos a mais mediante notificação escrita
ao empreiteiro, acompanhada dos seguintes elementos: - Quantidades de
trabalho - mapa de medições - Preços unitários e prazos aplicáveis; d) A
prorrogação do prazo da empreitada por mais 6 dias. --------------------------------------

10. LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: ----------------------------------- PROCESSO N.º 02/1982/9 – José Carlos Bernardes e Outros -------------------A Câmara Municipal analisou a Informação/Proposta n.º 33/2018, 29/03/2018,
da Chefe de DGUPT, Margarida Costa, e nos termos da referida informação,
deliberou por unanimidade conceder ao requerente o prazo de 360 dias para a
conclusão das obras de urbanização. ------------------------------------------------------------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
encerrada a reunião, pelas 10 horas e 53 minutos. -------------------------------------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.
______________________________________________________________

