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---------------------ATA N.º 9/2018------------------REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE 07 DE MAIO DE 2018: --------------------------------------------- No dia sete de maio 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, Sara Isabel Marques Ferreira, Arminda de Oliveira Martins,
Sónia Cristina Branquinho de Almeida e o Senhor Vereador Nuno Gonçalo
Castela Canilho Gomes. ------------------------------------------------------------------------------------------- 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 Open Karate HCM - 4 Maravilhas da Mealhada, realizou-se no dia 25 de Abril a 3 edição.
Estiveram presentes, 530 atletas, 97 treinadores de 56 clubes, de todo o país, desde Faro, Loulé,
Lisboa, Porto, Aveiro, Leiria, Covilhã, Castelo Branco, Ericeira, Coimbra, Figueira-da-Foz, Pombal,
Chaves, Santo Tirso, Matosinhos, Braga, Guimarães, entre tantas outras localidades. Este
evento, ganhou já uma projeção, em 3 edições, de alguma dimensão no panorama nacional do
karaté, modalidade em grande fase de crescimento e afirmação no desporto português”. --------O Campeonato Regional Centro Norte é uma prova estabelecida no calendário Federativo, e
realizou-se no dia 28 de Abril de 2018, no Pavilhão Municipal da Mealhada. Tratou-se de uma
prova de participação INDIVIDUAL para todos os escalões Infantil, Iniciado e Juvenil, (masculino
e feminino) com a finalidade de apurar os atletas para o Campeonato Nacional. Estiveram
presentes todos os clubes filiados na região Centro Norte, que vão desde os distritos de Aveiro,

Coimbra, Leiria, Castelo Branco e Viseu. Estiveram presentes 221 atletas, 31 treinadores de 41
clubes. Parabéns pois à secção de Karaté do Hóquei Clube da Mealhada. ------------------------------No passado fim-de-semana realizaram-se os 1ªs Jogos Anddi Portugal - Mealhada 2018. É para
nós um orgulho ter sido o palco desta primeira edição onde estiveram em prova cerca de 500
praticantes divididos por 13 modalidades. Foi absolutamente uma festa do desporto, "para
todos".A organização deste evento promoveu e reforçou a notoriedade do desporto para
pessoas com deficiência como um exemplo de que a prática desportiva garante uma inclusão
maior numa sociedade que deve ser de todos. -----------------------------------------------------------------Este evento só foi possível realizar no Concelho da Mealhada em virtude na nossa oferta
hoteleira e pela oferta de instalações desportivas. Foram disponibilizadas as seguintes
instalações: Pavilhão Municipal de Ventosa do Bairro, Pavilhão Municipal de Barcouço, Piscinas
Municipais de Mealhada, Pavilhão da Escola EB 2/3 da Mealhada, Centro de Estágio de Luso,
Campo Municipal Jorge Manuel e Parque da Cidade da Mealhada. Proximamente será feito uma
análise exaustiva sobre a forma como decorreu o evento, mas auscultadas as várias entidades
ligadas ao evento, equipas participantes, o balanço é extremamente positivo. Foi uma aposta
ganha. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uma palavra de agradecimento ao Hóquei Clube da Mealhada, Futebol Clube Barcouço, Clube
Desportivo do Luso e ao Sr José Mota (Kenpo Mealhada), que pelo seu contributo ajudaram a
tornar possível este grandioso evento. A Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação da Mealhada,
apesar das muitas solicitações deste fim de semana, foram mais uma vez incansáveis e
estiveram presentes nos 1ºs Jogos Anddi Portugal - Mealhada 2018. Aos alunos e voluntários da
EPVL um agradecimento pela sua presença no evento. Um reconhecimento aos mais de 20
trabalhadores da CMM que aos longo de vários meses e mais concretamente nos dias 5 e 6 de
maio, preparam e concretizaram estes 1ºs Jogos Anddi Portugal. Muito obrigado. Um
agradecimento especial à empresa Alves Bandeira que se associou aos Jogos Anddi Portugal. ---Referiu ainda que recentemente três equipas do Concelho da Mealhada obtiveram resultados
desportivos assinaláveis. O CR Antes venceu a serie C do Campeonato 2ª Divisão Distrital de
Aveiro. O campeonato ainda decorre, mas o CRA já conseguiu o primeiro lugar e a subida de
divisão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O GD Mealhada conquistou a série D do Campeonato Distrital de Juvenis. Em 24 jogos o GDM
venceu 21 e empatou 3, conseguindo ser campeão sem derrotas. Ambas as equipas irão
disputar uma segunda fase para apuramento do Titulo de Campeão Distrital nos respetivos
escalões. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em relação ao Hóquei Clube da Mealhada a sua equipa sub-13 também teve um
comportamento digno de registo estando neste momento apurada para disputar o título de
campeã Nacional, encontrando-se nas melhores oito equipas Nacionais. -------------------------------Para os clubes intervenientes os nossos sinceros parabéns pelos resultados desportivos
alcançados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Interveio a Senhora

Vereadora Sónia Branquinho a propósito das

comemorações do dia 25 de abril, manifestando a sua satisfação pela forma
como tudo decorreu, tendo no entanto referido que o problema com o vídeo
pode de alguma forma ter denegrido o evento. Referiu também que o Turismo
de Portugal lançou um Programa de Capacitação Turística dirigido às
autarquias para formação de técnicos, que irá decorrer em setembro e
dezembro deste ano e que seria pertinente que a autarquia se candidatasse. --3) Usou da palavra o Senhor Vereador Hugo Silva para questionar o ponto da
situação de pedidos de mobilidade intercarreiras apresentados por dois
elementos ligados à Educação, que continuam a aguardar uma resposta por
parte do Município, há cerca de um ano. -------------------------------------------------------Fez também referência, a propósito da representação da Câmara Municipal na
FIT, que existe alguma insatisfação por parte dos agentes culturais do Concelho,
que tem a ver com o facto de a representação cultural do Município ser
assegurada apenas com elementos ligados ao Carnaval. Acrescentou que a
cultura do Concelho não se resume ao Carnaval. -------------------------------------------Interveio ainda para manifestar surpresa pelo facto de ter sido um elemento
que já não faz parte do Executivo, que no dia 25 de abril, veio anunciar a
promessa de investimento municipal em parques industriais. Acrescentou que a
estratégia quanto esta questão deve ser proactiva e não devemos ficar à
espera que os empresários procurem o Concelho. --------------------------------------------

4) O Senhor Vereador Hugo Silva interveio novamente para saber o ponto da
situação do assunto de perdão da dívida da EPVL, tendo acrescentado ser
muito estranho que alguém a quem o Senhor Presidente fez rasgados elogios,
registados em ata, tenha proposto à Câmara uma medida de legalidade tão
duvidosa como o perdão de uma dívida. -------------------------------------------------------5) A Senhora Vereadora Sónia Branquinho interveio para referir ter solicitado em
fevereiro passado a possibilidade de elaboração de relatório técnico sobre
presença na BTL, que ainda não foi apresentado, tendo solicitado também um
relatório sobre presença na FIT. -----------------------------------------------------------------------6) A Senhora Vereadora Sara Ferreira, usou da palavra para questionar o Senhor
Presidente sobre se a declaração de responsabilidade tinha seguido para o
Tribunal de Contas conjuntamente com os restantes documentos a enviar. -------7) O Senhor Presidente disse que lamentava os problemas técnicos com a
reprodução do vídeo, que havia que reconhecer erro e tomar medidas para
que não volte a acontecer. Quanto à candidatura Programa de Capacitação
Turística, esclareceu que o assunto já está a ser tratado pela Senhora Chefe de
divisão. Quanto à representação do Município nas feiras de turismo, disse que
nunca ninguém havia manifestado interesse à Câmara Municipal em estar
presente, tendo acrescentado que há sempre o condicionalismo de a
representação ter de se adequar ao espaço reservado ao Município. Sobre as
áreas industriais disse já ter sido pedido à Senhora Chefe de Divisão informação
sobre o assunto. No que se refere aos relatórios sobre as feiras, serão
apresentados logo que a Senhora Chefe de Divisão os finalize. ------------------------O Senhor Presidente disse que, contrariamente ao afirmado pelo Senhor
Vereador Hugo Silva, não fez elogios ao Senhor Dr. José Carlos Calhoa, tendo
apenas referido dados objetivos, como sejam as suas habilitações académicas.
Quanto à afirmação da legalidade duvidosa, disse ser a opinião do Senhor
Vereador, que não partilhava. -----------------------------------------------------------------------Quanto à pergunta da Senhora Vereadora Sara Ferreira, o Senhor Presidente
disse que, no “email” enviado aos Vereadores foi referido que todos os
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documentos tinham sido enviados. O Senhor Vereador Hugo Silva manifestou
desagrado pelo facto de a Senhora Chefe da Divisão Financeira ter contactar
atuais

e

anteriores

vereadores,

propondo-lhes

que

assinassem

outra

declaração, seguindo instruções do Senhor Presidente. O Senhor Presidente
disse que a intervenção do Senhor Vereador não faz qualquer sentido, e que o
que se passa é que a Senhora Chefe de divisão ficou revoltadíssima com a
declaração dos Senhores Vereadores da Oposição, e com toda a razão, o que
aliás, fez sentir ao Senhor Vereador, quando disse na reunião que sentia que
estavam a ser colocados em causa os serviços por que é responsável. O Senhor
Presidente disse que a declaração apresentada é absolutamente ridícula, pois
parece pressupor que o Tribunal de Contas não conhece o funcionamento das
autarquias locais, e por isso, os Senhores Vereadores não poderiam esperar que
enviasse de bom grado essa declaração ao Tribunal de Contas. ----------------------8) O Senhor Vereador Hugo Silva voltou a intervir para perguntar sobre o ponto
da situação dos pareceres jurídicos solicitados de cujo resultado nunca foi dado
conhecimento à Câmara. O Senhor Presidente esclareceu que os pareceres,
quer

o

interno,

quer

o

externo,

foram

no

sentido

de

que

existia

incompatibilidade, pelo que o Senhor Calhoa suspendeu de imediato o
mandato, tendo mais tarde renunciado ao mesmo, na Assembleia Municipal da
Mealhada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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 da Senhora
Vereadora Sara Ferreira, por não ter estado presente na reunião, aprovar a Ata
n. º 8/2018, da reunião ordinária de 16/04/2018, após se ter procedido à
respetiva leitura e correção. ----------------------------------------------------------------------------

ALTERAÇÃO DA ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente interveio, para propor a
antecipação da apreciação dos Pontos 14, 15, 16 e 17 da Ordem do Dia, uma
vez que os técnicos do gabinete responsável pela elaboração da ARU e ORU

de Luso e ARU e ORU de Pampilhosa, já se encontravam na Câmara Municipal
a aguardar, tendo a proposta sido aprovada por unanimidade. -----------------------

2. ALTERAÇÃO DA DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA
(ARU) DO LUSO (Pontos 14 e 16 da Ordem do Dia): ---------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar em simultâneo a
alteração da delimitação da ARU - Área de Reabilitação Urbana do Luso e o
Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) que suporta a Operação
de Reabilitação Urbana (ORU) Sistemática do Luso. ---------------------------------------Deliberou ainda, autorizar a remessa do projeto ORU - Operação de
Reabilitação Urbana Sistemática do Luso a parecer do IHRU – Instituto de
Habitação e Reabilitação Urbana, I.P., anexando a planta da alteração da
delimitação da ARU proposta e a abertura do período de discussão pública em
consonância com o artigo 89.º do DL 80/2015, de 14 de maio (RGIT),
respetivamente, nos termos e para os efeitos do n.º 3 e n.º 4 do artigo 17.º do
Regime Jurídico da reabilitação Urbana-DL n.º 307/2009, de 23 de outubro,
alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto. ----------------------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos
jurídicos imediatos. -----------------------------------------------------------------------------------------

3. ALTERAÇÃO DA DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA
(ARU) DA PAMPILHOSA (Pontos 15 e 17 da Ordem do Dia): ----------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar em simultâneo a
alteração da delimitação da ARU - Área de Reabilitação Urbana da
Pampilhosa e o Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) que
suporta a Operação de Reabilitação Urbana (ORU) Sistemática da Pampilhosa.
Deliberou ainda, autorizar a remessa do projeto ORU - Operação de
Reabilitação Urbana Sistemática da Pampilhosa a parecer do IHRU – Instituto de
Habitação e Reabilitação Urbana, I.P., anexando a planta da alteração da
delimitação da ARU proposta e a abertura do período de discussão pública em
consonância com o artigo 89.º do DL 80/2015, de 14 de maio (RGIT),
respetivamente, nos termos e para os efeitos do n.º 3 e n.º 4 do artigo 17.º do
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Regime Jurídico da reabilitação Urbana-DL n.º 307/2009, de 23 de outubro,
alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto. ----------------------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos
jurídicos imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------Vereadora

Sónia

Branquinho/Intervenção

Pampilhosa

–

Interveio

para

questionar em que consistia o plano de recuperação das “Cerâmicas” da
Pampilhosa? O Senhor Presidente disse que o que está previsto é um projeto de
sustentabilidade das fachadas. Acrescentou que está também prevista a
construção de um parque de estacionamento de apoio à Estação de
Caminho-de-ferro. ------------------------------------------------------------------------------------------

4. VISITA PASTORAL DO SENHOR BISPO DE COIMBRA (SGD N.º 3405)
(Ponto 2 da Ordem do Dia): -------------------------------------------------------------------A

Câmara

Municipal

tomou

conhecimento

do

agradecimento

pela

colaboração e receção à visita Pastoral do Senhor Bispo de Coimbra que
efetuou ao Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------

5. JUNTA DE FREGUESIA DE PAMPILHOSA – DESLOCALIZAÇÃO DOS
GANSOS DO JARDIM MUNICIPAL DE PAMPILHOSA – DELIBERAÇÃO DA
A. F. DE PAMPILHOSA (SGD N.º 3427) (Ponto 3 da Ordem do Dia): ------------A Câmara Municipal analisou a sugestão apresentada pela Junta de Freguesia
de Pampilhosa, para a mudança dos gansos do Jardim Municipal de
Pampilhosa para o lago do Canedo e deliberou aceitar a proposta, devendo a
deslocalização ser da responsabilidade da Junta de Freguesia. -----------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos
jurídicos imediatos. -----------------------------------------------------------------------------------------

6. DIA DO MUNICÍPIO – PROPOSTA N.º 40/2018 (Ponto 4 da Ordem do Dia):
O Senhor Vereador Hugo Silva, interveio para perguntar quais os critérios para a
atribuição de medalhas de Reconhecimento de Mérito Municipal, tendo o
Senhor

Presidente

informado

que

anteriormente

foram

atribuídas

a

personalidades e entidades ligadas à área da saúde e desporto, este ano serão
atribuídas a personalidades ligadas à literatura, associativismo e cultura e

desporto. Será incluído o Prof. Dr. João Breda, da área da saúde uma vez que
não houve oportunidade de ser atribuída o ano passado. -------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta n.º
40/2018, de 02/05/2018, apresentada pelo Senhor Presidente, que a seguir se
transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA N.º 40/2018---------------------------------------------------Desde 2016 que da comemoração do Feriado Municipal tem constado a organização de sessão
solene e da atribuição de Medalhas de Mérito Municipal, como forma de assinalar 0 Dia do
Município da Mealhada. ----------------------------------------------------------------------------------------------Nesse sentido, assinalando-se o Dia do Município em 10 de Maio próximo, propõe-se que o
executivo municipal delibere atribuir a Medalha de Mérito Municipal às seguintes
personalidades e entidades: -----------------------------------------------------------------------------------------Dr. António Breda Carvalho, Augusto Mamede, Prof. Dr. João Breda, Prof. Dr. José Carlos Seabra
Pereira, Dr. Mário Silva Carvalho, Centro Cultural Recreativo Lameirense, Centro Recreativo da
Antes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nota Justiﬁcativa: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Dr. António Breda Carvalho - Natural da Mealhada, autor de uma vasta obra literária - de ficção,
antologias e natureza historiográfica e monográfica - tem ganho um conjunto assinalável de
prémios literários, tendo, ainda, várias obras no circuito editorial comercial. --------------------------Augusto Mamede - Natural de Casal Comba, tem, paralelamente a uma intensa vida cívica e
associativa, dedicado parte do tempo à recolha etnográfica, e à divulgação e preservação da
Cultura Popular local e regional. ------------------------------------------------------------------------------------Prof. Dr. João Breda - Doutorado em Ciências da Alimentação e do Consumo, conhecido e
reconhecido como um nutricionista de renome internacional, é natural da Mealhada e tem
responsabilidades como perito na Organização Mundial de Saúde (OMS). -----------------------------Prof. Dr. José Carlos Seabra Pereira - Natural de Luso, é Doutor pelas Universidades de Poitiers e
de Coimbra, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e da Universidade
Católica Portuguesa. investiga e Iecciona nas áreas de Teoria Literária e Literatura Portuguesa
Moderna, de Estudos Camonianos e de Estudos Pessoanos (cadeira que criou na Universidade
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de Coimbra). Tem obra cientifica publicada sobre Aquilino Ribeiro, António Nobre e Florbela
Espanca, bem como a História Crítica da Literatura Portuguesa. -------------------------------------------Dr. Mário Silva Carvalho - Natural da Pampilhosa, tem ganho um conjunto assinalável de
prémios literários, tendo, ainda, várias obras no circuito editorial comercial. --------------------------Centro Cultural Recreativo Lameirense - Fundada em 18 de maio de 1993, assinalando as suas
Bodas de Prata em 2018, tem promovido um conjunto relevante e de reconhecido mérito de
obras na construção de um espaço comunitário extraordinário, e digno de elogio, na Lameira de
São Geraldo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Centro Recreativo da Antes - Em funcionamento desde 11 de maio de 1937 é dos mais antigos
clubes desportivos concelhios com relevantes serviços ao desporto concelhio, nomeadamente
da promoção de novas modalidades como o basquetebol, para além do futebol e de outras
atividades de natureza cultural e recreativa, com grande esforço e uma obra digna de
reconhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara, Rui Manuel Leal Marqueiro. --------------------------------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos
jurídicos imediatos. -----------------------------------------------------------------------------------------

7. PROPOSTA N.º 34/2018 – EB2 – MEALHADA – PEDIDO DE APOIO PARA
SALA DE ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA (SGD N.º 1348) (Ponto n.º 5 da
Ordem do Dia): ------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta n.º
34/2018, de 17/04/2018, apresentada pelo Senhor Vice-Presidente, que a seguir
se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA N.º 34/2018-------------------------------------------------No seguimento de pedido de apoio (em anexo) por parte do Grupo de Educação Especial do
Agrupamento de Escolas de Mealhada para apetrechamento da Saia de Atividades da Vida
Diária na EB2 de Mealhada, importa referir que este apoio também já foi concedido para o
mesmo fim na EB2 da Pampilhosa. --------------------------------------------------------------------------------Considero ser importante a colaboração da autarquia neste projeto pois os objetivos a que se
propõem e as atividades realizadas nesta sala são primordiais para o desenvolvimento dos
alunos com Currículo Específico Individual. -----------------------------------------------------------------------

Face ao exposto, propõe-se que o executivo municipal delibere no sentido de atribuir um
subsídio de 1 350,00€ para a aquisição dos equipamentos necessários ao espaço em causa. ------À consideração superior do Sr. Presidente, ----------------------------------------------------------------------O Vice-Presidente da Câmara, Guilherme José Campos Duarte. -------------------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos
jurídicos imediatos. -----------------------------------------------------------------------------------------

8. PROPOSTA N.º 37/2018 – CENTRO CULTURAL DESPORTIVO E
RECREATIVO DA PEDRULHA – PEDIDO DE APOIO A REALIZAÇÃO DA
PROVA DE TRAIL “TRILHOS LUSO BUSSACO” (SGD N.º 2490/2018) (Ponto
n.º 6 da Ordem do Dia): -------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal analisou o pedido de apoio apresentado pelo Centro
Cultural Desportivo e Recreativo da Pedrulha, para a realização da prova de
trail “Trilhos Luso Bussaco” e deliberou, por unanimidade atribuir o subsídio de mil
e quinhentos euros (1.500,00€), no âmbito das atribuições e competências das
autarquias, com base nas alíneas o) e u) do n°1 do artigo 33° da Lei n° 75/2013
de 12 de setembro, alterada pela Lei n° 69/2015, de 16 de julho. ----------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos
jurídicos imediatos. -----------------------------------------------------------------------------------------

9. PROPOSTA N.º 38/2018 – AGRUPAMENTO 910 CASAL COMBA DO
CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – PEDIDO DE APOIO À ATIVIDADE “NÃO
É VER PARA CRER MAS CRER PARA VER” (MGD N.º 1499) (Ponto n.º 7 da
Ordem do Dia): ------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal analisou o pedido de apoio apresentado pelo
Agrupamento 910 de Casal Comba do Corpo Nacional de Escutas, para a
atividade “Não é VER para CRER Mas CRER para VER” e deliberou, por
unanimidade atribuir o subsídio de setecentos e cinquenta euros (750,00€), no
âmbito das atribuições e competências das autarquias, com base nas alíneas
o) e u) do n°1 do artigo 33° da Lei n° 75/2013 de 12 de setembro, alterada pela
Lei n° 69/2015, de 16 de julho. --------------------------------------------------------------------------
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A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos
jurídicos imediatos. -----------------------------------------------------------------------------------------

10. PROPOSTA N.º 39/2018 – ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DE
AVEIRO – PEDIDO DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO
NACIONAL DE SUB/14 FEMININOS (SGD N.º 1493/2018) (Ponto n.º 8 da
Ordem do Dia): ------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal analisou o pedido de apoio apresentado pela Associação
de Basquetebol de Aveiro, para a realização do Campeonato Nacional Sub/14
Femininos, nos dias 15, 16 e 17 de junho, que decorrerá no Luso e deliberou, por
unanimidade atribuir o subsídio de quatro mil euros (4.000,00€), no âmbito das
atribuições e competências das autarquias, com base nas alíneas o) e u) do n°1
do artigo 33° da Lei n° 75/2013 de 12 de setembro, alterada pela Lei n° 69/2015,
de 16 de julho. ----------------------------------------------------------------------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos
jurídicos imediatos. -----------------------------------------------------------------------------------------

11. CHUVA D’AFETOS – COLOCAÇÃO DE BALCÃO – PEDIDO DE ISENÇÃO
DE TAXAS PELA OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA (SGD N.º 1378) –
INFORMAÇÃO – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO (Ponto n.º 9 da Ordem do
Dia): ---------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho de
13/04/2018, exarado pelo Senhor Presidente, que aprovou a isenção do
pagamento de taxas, apresentado pela Associação Chuva d’Afetos para a
instalação de um balcão para divulgação da referida associação, nos dias 16 a
20 de abril. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

12. CLUBE LUSO CLÁSSICOS – PEDIDO DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO
DA “RAMPA HISTÓRICA LUSO BUSSACO” E DO “RALLY LEGENDS LUSO
BUSSACO” – INFORMAÇÃO (SGD N.º 1370) – RATIFICAÇÃO DE
DESPACHO (Ponto n.º 10 da Ordem do Dia): -------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho de
24/04/2018, exarado pelo Senhor Presidente, que aprovou a atribuição do

subsídio de quinze mil euros (15.000,00€) para a realização da “Rampa Histórica
Luso Bussaco” e “Rally Legends Luso Bussaco”. -------------------------------------------------

13. REGISTO DE PAGAMENTOS (MGD N.º 1561) (Ponto n.º 11 da Ordem do
Dia): ---------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento dos pagamentos efetuados de 01 a
30 de abril de 2018, no valor total de oitocentos e quarenta e cinco, trezentos e
dezasseis euros e noventa e dois cêntimos (845.316,92€) ------------------------------------

14. EMPREITADA DE “REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DA
PAMPILHOSA” – PROPOSTA DE TRABALHOS A MENOS – INFORMAÇÃO
N.º 24/2018 (SGD N.º 1263/2018) (Ponto n.º 12 da Ordem do Dia): ---------------A Câmara Municipal analisou a Informação n.º 24/2018 (MT), de 10/04/2018, do
Técnico Superior, Miguel Trindade, e nos termos da referida informação,
deliberou, por unanimidade, aprovar o mapa de trabalhos a menos e que seja
descabimentado o valor de vinte e oito mil, oitocentos e quinze euros e oitenta
cêntimos (28.815,80€) (IVA incluído) na empreitada mencionada em epígrafe,
devendo ser efetuada a respetiva notificação ao empreiteiro, bem como a
libertação da garantia bancária no valor de mil trezentos e cinquenta e nove
euros e vinte e três cêntimos (1.359,23€). ---------------------------------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos
jurídicos imediatos. -----------------------------------------------------------------------------------------

15. EMPREITADA DE “AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA ETAR DA
MEALHADA” – HABILITAÇÃO DO ADJUDICATÁRIO, CORREÇÃO DO
CABIMENTO E DO COMPROMISSO E ELABORAÇÃO DA MINUTA DO
CONTRATO – INFORMAÇÃO (SGD N.º 1313/2018 (Ponto 13 da Ordem do
Dia): --------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do
Senhor Presidente, exarado em 02/05/2018, que nos termos da Informação SGD
n.º 1313/2018, de 16/04/2018, da Chefe da DACT, Cláudia Nunes, aprovou a
reprogramação financeira da obra mencionada em epígrafe e a Minuta do
Contrato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Folha n.º _______
Lº. ACTAS N.º 86

16. LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES (Ponto 18 da Ordem do
Dia): ---------------------------------------------------------------------------------------------------- PROCESSO N.º 22/2007/408 – Carlos Alberto Ferreira Gaspar Pinho --------A Câmara Municipal analisou a Informação/Proposta n.º 36/2018, 18/04/2018,
da Técnica Superior, Helena Costa, e nos termos da referida informação,
deliberou por unanimidade declarar a não caducidade da licença e conceder
ao requerente o prazo de setecentos e vinte dias para a conclusão das obras. -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 13 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.
______________________________________________________________

