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---------------------ATA N.º 26/2019----------------REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE 2 DE DEZEMBRO DE 2019: ----------------------------------- No dia dois de dezembro do ano dois mil e dezanove, 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, o Senhor Vereador Hugo André Afonso Alves e Silva, as Senhoras
Vereadoras Sara Isabel Marques Ferreira, Arminda de Oliveira Martins e 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 Assistente Técnica Dália Maria Ventura da
Costa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 Vereador Hugo Silva interveio para questionar se já havia algum
desenvolvimento relativamente ao controlo da população de pombas. O
Senhor Presidente disse já ter falado com a Senhora Veterinária e que iria
questioná-la sobre qual o ponto da situação. -------------------------------------------------2) O Senhor Vereador Hugo Silva voltou a intervir para perguntar qual era o ponto
da situação de dinamização da Destilaria, tendo o Senhor Presidente
esclarecido que a empresa que apresentou um projeto acabou por desistir, pelo
que neste momento ainda não está decidido o modelo de utilização a adotar.
O Senhor Presidente disse ainda que uma das hipóteses, seria alojar, durante uns
meses, a Associação de Carnaval da Bairrada, e que o edifício está pronto a ser
utilizado acerca de 4/5 meses. ------------------------------------------------------------------------

3) Voltou a intervir o Senhor Vereador Hugo Silva para questionar se o incêndio
que deflagrou num edifício próximo da Estação de Caminhos de Ferro foi em
património municipal, tendo o Senhor Presidente respondido que sim, e que,
apesar de não ter havido estragos de maior, está a ser investigado pela Policia
Judiciária. -----------------------------------------------------------------------------------------------------4) O Senhor Vereador Hugo Silva interveio uma vez mais e questionou qual o
ponto de situação do aluimento na Zona Industrial de Viadores. O Senhor
Presidente disse que a empreitada está em curso e que a situação está
controlada. O Senhor Vereador perguntou porque razão tinha demorado tanto
tempo a iniciar a obra, tendo o Senhor Presidente dito que o projeto foi feito
internamente e a demora é a normal neste tipo de intervenções. --------------------5) O Senhor Presidente, interveio para informar: ---------------------------------------------->> Informo que o Município de Mealhada foi distinguido como “Município Amigo do Desporto”,
numa cerimónia que decorreu no dia 29 de novembro, no Funchal. Este prémio pretende
reconhecer, distinguir, promover e premiar as boas práticas ao nível da gestão do desporto nos
municípios portugueses, no âmbito da promoção do desenvolvimento desportivo nos seus
territórios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta cerimónia está integrada no XX Congresso Nacional de Gestão do Desporto, promovido pela
Associação Portuguesa de Gestão do Desporto (APOGESD) que teve lugar de 28 a 30 de novembro
de 2019, no Pestana Casino Park Hotel. --------------------------------------------------------------------------Este prémio é resultado do trabalho de uma grande equipa da Câmara Municipal de Mealhada,
que vai desde da área do desporto às obras municipais, e do envolvimento das instituições locais
e parceiros que apoiam o desporto. ------------------------------------------------------------------------------>> Conforme dei nota na reunião anterior, o Município da Mealhada recebeu no dia 27 de
novembro de 2019, a Bandeira Verde com Palma, consagrando-se Amigo das Famílias pelo sétimo
ano consecutivo, numa distinção feita pelo Observatório das Autarquias Familiarmente
Responsáveis. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------->> Informo que o Restaurante Rei dos Leitões foi selecionado para o Guia Michelin 2020, que
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reconhece o trabalho quotidiano na procura da excelência e a perfeição ao serviço dos seus
clientes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proponho que se envie uma carta de felicitações à gerência por este reconhecimento. ------------Informações: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------>> A Câmara Municipal da Mealhada apresenta esta tarde, pelas 15 horas, em conferência de
imprensa, a programação do primeiro semestre de 2020 do Cineteatro Municipal Messias. ------>> A Câmara Municipal da Mealhada no âmbito de uma candidatura feita ao Programa
Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recurso (POSEUR), o mês de dezembro será
de intensa divulgação junto da população de todo o concelho do programa “Pensar Global, Agir
Local”. As ações de Educação e Sensibilização Ambiental irão chegar a jovens, idosos, Instituições
Particulares de Solidariedade Social e população em geral. ------------------------------------------------O Município procura assim elevar as taxas de valorização de resíduos e, para o fazer, procura
incentivar e convencer a população e os produtores de resíduos da necessidade de boas práticas
no que respeita ao seu tratamento. --------------------------------------------------------------------------------

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 25/2019 da
reunião ordinária de 18/11/2019, após se ter procedido à respetiva leitura e
correção. Não participou na votação a Senhora Vereadora, Sónia Cristina
Branquinho de Almeida, por não ter estado presente na reunião a que respeita
(n.° 3 do artigo 34° do Código do Procedimento Administrativo). ----------------------

2. COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA - ACORDO
DE FINANCIAMENTO - AUTORIDADE DE TRANSPORTES (MGD N.º 14966):
A Câmara Municipal tomou conhecimento, e deliberou, por unanimidade, que
este ponto volta a ser agendado para a próxima reunião. --------------------------------

3. CRUZ VERMELHA PORTUGUESA DELEGAÇÃO DA MEALHADA –
PEDIDO DE APOIO (MGD N.º 14364): -------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Hugo Silva disse não se oporem e questionou se a rubrica
orçamental para apoio à Cruz Vermelha voltará a estar prevista no próximo
orçamento. O Senhor Presidente disse que não é necessária a existência de
rubrica orçamental para haver apoio, e que a única diferença é que se existir
rubrica prevista o Presidente pode decidir sem que a Câmara Municipal tenha
de deliberar. -------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal analisou o pedido de apoio apresentado pela Cruz
Vermelha Portuguesa – Delegação da Mealhada, e deliberou, por unanimidade,
aprovar a intenção de atribuir um subsídio no montante de cinco mil euros
(5.000,00€). ---------------------------------------------------------------------------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos
jurídicos imediatos. -----------------------------------------------------------------------------------------

4. JUNTA DE FREGUESIA DE CASAL COMBA – AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO
DE CARQUEIJO - PEDIDO DE APOIO (MGD N.º 14354): ----------------------------A Câmara Municipal analisou o pedido de apoio apresentado pela Junta de
Freguesia de Casal Comba, para ampliação do Cemitério de Carqueijo, e
deliberou, por unanimidade, aprovar a intenção de atribuir um subsídio no
montante de vinte e cinco mil euros (25.000,00€), mediante a celebração do
respetivo protocolo----------------------------------------------------------------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos
jurídicos imediatos. -----------------------------------------------------------------------------------------

5. CENTRO CULTURAL DE CAVALEIROS - PEDIDO DE APOIO PARA O
EVENTO TRAIL DOS ÍNDIOS 2020 (MGD N.º 14457): --------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos previstos na alínea
u), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a
atribuição de um apoio no montante de 1.000,00€ (mil euros), ao Centro Cultural
de Cavaleiros, para apoio ao evento “Trail dos Índios 2020”. ----------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos
jurídicos imediatos. -----------------------------------------------------------------------------------------
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6. PROPOSTA N.º 77/2019 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O
MUNICÍPIO DE MEALHADA E A AOPP – ASSOCIAÇÃO OFICINA DE
PLANEAMENTO

E

PARTICIPAÇÃO

NO

ÂMBITO

DA

REDE

DAS

AUTARQUIAS PARTICIPATIVAS (RAP) (MGD N.º 12175): -------------------------A Câmara Municipal analisou a Proposta n.º 77/2019, de 26/11/2019,
apresentada pela Senhora Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência, Daniela
Herculano, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA N.º 77/2019-------------------------------------------------PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE MEALHADA E A AOPP – ASSOCIAÇÃO
OFICINA DE PLANEAMENTO E PARTICIPAÇÃO NO ÂMBITO DA REDE DAS AUTARQUIAS
PARTICIPATIVAS (RAP) ------------------------------------------------------------------------------------------------A 31 de outubro de 2019 o Município de Mealhada recebeu uma missiva da Associação In Loco
(em anexo), dando conta da sua indisponibilidade para assegurar a Secretaria Técnica da Rede
das Autarquias Participativas. ---------------------------------------------------------------------------------------A 9 de novembro de 2019 a Secretaria Técnica da RAP veio prestar esclarecimentos adicionais
relativos às mudanças previstas, anunciadas na Assembleia-Geral que teve lugar no passado dia
21 de outubro, em Valongo. Na sequência desta alteração, todos os membros receberam um
ofício da AOPP - Associação Oficina de Planeamento e Participação com a proposta de protocolo
para o ano 2020 (em anexo). ----------------------------------------------------------------------------------------A 20 de novembro de 2019, o Presidente da Câmara Municipal de Valongo, Dr. José Manuel
Ribeiro, e atual Presidente da Rede das Autarquias Participativas, manifestou a sua intenção de
recandidatura para o próximo biénio e convidando o Município de Mealhada a integrar a sua
lista, na qualidade de representante da Região Centro. -----------------------------------------------------Acresce referir, que por decisão da Assembleia-Geral, as listas têm de respeitar as seguintes
orientações: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Ser compostas por um mínimo de 7 membros; --------------------------------------------------------------• Assegurar pelo menos um representante de cada região autónoma; ----------------------------------• Integrar pelo menos uma Junta ou União de Freguesias; -------------------------------------------------• Garantir a maior cobertura possível das diferentes regiões de Portugal Continental. --------------

Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------------------------------a) O Município de Mealhada foi signatário da Carta Compromisso da Rede de Autarquias
Participativas (RAP) a 3 de dezembro de 2014, que se traduziu na implicação direta das autarquias
no processo de criação da RAP, no âmbito das ações do projeto “Portugal Participa - Caminhos
para a Inovação Societal” coordenado pela Associação In Loco, em parceria com o Centro de
Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e as Câmaras Municipais de Cascais, Funchal,
Odemira e Porto. O financiamento do projeto coube à Fundação Calouste Gulbenkian, enquanto
entidade gestora do Programa Cidadania Ativa, com o apoio da Noruega, Islândia e Liechtenstein
através do EEA Grants; -----------------------------------------------------------------------------------------------b) O Município de Mealhada como signatário da Carta de Compromisso declarou-se empenhado
em constituir a Rede de Autarquias Participativas, enquanto estrutura colaborativa entre os seus
membros, contribuindo para a sinalização, disseminação, qualificação e divulgação dos processos
de democracia participativa no país; ------------------------------------------------------------------------------c) A Rede de Autarquias Participativas congrega todas as autarquias portuguesas comprometidas
com o desenvolvimento de mecanismos de democracia participativa a nível local; ------------------d) Os principais objetivos da Rede de Autarquias Participativas são: promover a democracia
participativa a nível local, assegurando o envolvimento dos eleitos, dos técnicos e dos cidadãos;
facilitar a troca de experiências, fortalecendo as práticas em curso e ampliando a novos
mecanismos de envolvimento dos cidadãos na gestão pública nas autarquias; promover a
capacitação dos diversos atores envolvidos nos processos participativos; criar, alimentar e
divulgar um sistema de informação atualizada sobre os mecanismos de democracia participativa
no país; reforçar a gestão pública transparente, assegurando a produção de informação de fácil
utilização e a compreensão por parte de todos os cidadãos; ampliar a Rede através da
incorporação progressiva de novas autarquias comprometidas com a democracia participativa;
estabelecer intercâmbio com organizações, tais como ONG, universidades e outras entidades
comprometidas com estas matérias; promover relações de cooperação internacional com outras
redes e estruturas, facilitando a incorporação de novos mecanismos e divulgando as práticas
desenvolvidas em Portugal; ------------------------------------------------------------------------------------------
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e) A RAP não tem personalidade jurídica própria no momento, sendo um dos desafios que é
imposto à atual Direção, pelo que o seu funcionamento terá de se assegurado pelas autarquias
que assinaram a Carta de Compromisso; ------------------------------------------------------------------------f) O critério para a comparticipação de cada membro tem por base os custos anuais, tendo em
consideração a continuidade dos trabalhos da Rede, o que corresponde a uma comparticipação
por membro no valor de 950,00€ (novecentos e cinquenta euros); --------------------------------------g) O Município de Mealhada comparticipou a Secretaria Técnica da RAP em 2018; ------------------h) Qualquer proposta para atribuição de apoio ou transferências para entidades legalmente
constituídas, deverá fazer depender a atribuição de verbas por parte do Município, da execução
de obrigações pela contraparte, sujeitas a avaliação e validação periódica da unidade orgânica
proponente, pelo que durante o mês de dezembro de 2020 deverá ser solicitada à Secretaria
Técnica da Rede a entrega de um relatório para verificação das atividades realizadas. -------------Neste sentido e decorrendo do disposto na alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, propõe-se que o Executivo Municipal delibere subscrever a minuta de
Protocolo de Colaboração da Rede das Autarquias Participativas (RAP) a vigorar de 1 de janeiro a
31 de dezembro de 2020, em anexo, e a atribuição de uma comparticipação à AOPP - Associação
Oficina de Planeamento e Participação (NIF 515 682 896) de €950,00 (novecentos e cinquenta
euros), para assegurar a continuidade da Secretaria Técnica da Rede das Autarquias Locais, no
ano 2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------À Consideração do Sr. Presidente, ---------------------------------------------------------------------------------A Chefe do Gabinete da Presidência, (Daniela Alexandra Pereira Herculano) --------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta, e a
intenção de atribuir uma comparticipação à AOPP - Associação Oficina de
Planeamento e Participação no montante de novecentos e cinquenta euros
(950,00€). ------------------------------------------------------------------------------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos
jurídicos imediatos. -----------------------------------------------------------------------------------------

7. PARCERIA COM A FUNDAÇÃO INATEL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO
PROJETO DE INTERCÂMBIO “CONHEÇA A SUA REGIÃO…” – PROPOSTA

DE DESCABIMENTAÇÃO DO APOIO – INFORMAÇÃO N.º 11736 (MGD N.º
11736): -----------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento da Informação N.º 11736/2019, de
14/11/2019, da Senhora Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência, Daniela
Herculano, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÃO N.º 11736/2019-------------------------------------------PARCERIA COM A FUNDAÇÃO INATEL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE INTERCÂMBIO
“CONHEÇA A SUA REGIÃO…” – PROPOSTA DE DESCABIMENTAÇÃO DO APOIO -----------------------A Câmara Municipal de Mealhada, em reunião datada de 4 de fevereiro de 2019, deliberou por
unanimidade atribuir um apoio de 798,00€ (setecentos e noventa e oito euros) à Fundação Inatel
para a implementação do projeto de intercâmbio “Conheça a sua região…”, com dotação
orçamental através da proposta de cabimento nº 18211, de 29 de janeiro de 2019. ----------------O apoio compreendia o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------a) 30,00€ referente ao custo da entrada do autocarro na mata nacional do Bussaco, para acolher
o roteiro 7, designado de “Serra do Bussaco”, que se previa realizar no dia 26 de julho de 2019,
onde Penacova e Mealhada eram visitadas por um grupo de Oliveira do Hospital. ------------------b) 768,00€ referente à participação de um grupo de idosos do concelho de Mealhada no roteiro
10, designado de “Circuito de Açor” a realizar no dia 18 de outubro de 2019. -------------------------No que se refere à alínea a) informo que a autarquia foi contactada telefonicamente, no início de
julho, comunicando o seu cancelamento por falta de participantes. -------------------------------------No que se refere à alínea b) informo que a 3 de outubro de 2019 recebemos um email da
Fundação Inatel a cancelar a realização do Roteiro 10, conforme o documento anexo à presente
informação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questionada a Fundação Inatel sobre a possibilidade de reprogramação, estes referiram que não
têm previsão de data durante o ano 2019. ----------------------------------------------------------------------Face ao exposto, propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------a) Descabimentar o valor correspondente ao apoio à Fundação Inatel, no valor de 798,00€
(setecentos e noventa e oito euros); e, ----------------------------------------------------------------------------
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b) Dar conhecimento em reunião de executivo municipal da não realização do intercâmbio, por
motivos alheios à Câmara Municipal de Mealhada. -----------------------------------------------------------À consideração do Sr. Presidente, ---------------------------------------------------------------------------------A Chefe do Gabinete da Presidência, (Daniela Alexandra Pereira Herculano) --------------------------O Senhor Vereador Nuno Canilho ausentou-se da reunião, às 10 horas e 12
minutos, uma vez que está impedido de participar na discussão e votação do
Ponto seguinte da Ordem do Dia, em conformidade com o disposto na alínea b)
do n.º 1, do artigo 69. ° do Código do Procedimento Administrativo. ------------------

8.

PROGRAMA

DE

APOIO

AO

ASSOCIATIVISMO

DESPORTIVO

–

INFORMAÇÃO N.º 19/2019 (MGD N.º 12151): -------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Informação n.º
19/2019, de 26/11/2019, do Senhor Chefe de Divisão de Desporto e Educação,
Luis Simões, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÃO N.º 19/2019---------------------------------------------PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO -------------------------------------------------Analisadas as candidaturas ao Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo, ano 2019,
proponho a atribuição de um subsídio de 102 110,42€ (cento e dois mil, cento e dez euros e
quarenta e dois cêntimos) distribuído às associações desportivas concorrentes, conforme lista
anexa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mais se informa que tratando-se de um apoio às associações desportivas, compete à Câmara
Municipal deliberar a atribuição do apoio. ----------------------------------------------------------------------À consideração superior, ---------------------------------------------------------------------------------------------O Chefe de Divisão de Desporto e Educação, (Luís Simões) -------------------------------------------------ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA

PONTOS

VALOR PONTO

VALOR DO
SUBSÍDIO

Nº CONTRIBUINTE

Associação Desportiva de Barcouço

280

2,75218380 €

770,61 €

514 134 658

200

2,75218380 €

550,44 €

505 328 941

1780

2,75218380 €

4 898,89 €

501 205 985

1375

2,75218380 €

3 784,25 €

514 206 829

1235

2,75218380 €

3 398,95 €

514 955 589

Associação Desportiva e Cultural dos
Pescadores da Pampilhosa
Associação Humanitária Bombeiros
Voluntários da Mealhada

a)

Associação P8 Academia de Futsal

a)

Associação Trilhos Luso Bussaco

Atlético Clube do Luso

a)

2380

2,75218380 €

6 550,20 €

507 789 792

Casa do Povo da Vacariça

a)
a)
b)

1635

2,75218380 €

4 499,82 €

501 091 882

4675

2,75218380 €

12 866,46 €

501 392 033

Centro Recreativo Cultural e Desportivo do
Travasso

385

2,75218380 €

1 059,59 €

502 473 843

Clube Desportivo do Luso

4275

2,75218380 €

11 765,59 €

501 659 960

Futebol Clube da Pampilhosa

6275

2,75218380 €

17 269,95 €

501 420 436

Futebol Clube de Barcouço

1130

2,75218380 €

3 109,97 €

502 477 288

Grupo Desportivo da Mealhada

6310

2,75218380 €

7 614,18 €

501 614 176

6495

2,75218380 €

17 875,43 €

501 749 012

1505

2,75218380 €

4 142,04 €

501 734 473

710

2,75218380 €

1 954,05 €

514 466 774

Centro Recreativo de Antes

Hóquei Clube da Mealhada

b)

Luso Ténis Clube
Núcleo de Karaté da Pampilhosa

a)

TOTAL
PAAD VALOR A ATRIBUIR 2019

102 110,42 €
115 000,00 €

÷

41785

₌

2,75218380 €

BONIFICAÇÕES
a) associações desportivas com instalações próprias ou que pagam utilização à CMM
b) outras actividades desportivas para além da principal

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos
jurídicos imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Nuno Canilho, regressou à reunião às 10 horas e 20 minutos.

9. ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA ATRIBUIÇÃO DOS
QUIOSQUES N.ºS 11 E 12, NA AV. EMÍDIO NAVARRO – LUSO –
INFORMAÇÃO (MGD N.º 6990): --------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos propostos na
Informação, de 04/07/2019, da Assistente Técnica Cecília Nazaré, aprovar a
Abertura de Concurso Público para atribuição dos Quiosques n.º 11 e 12, na Av.
Emídio Navarro – Luso, nos termos e condições previstas nas Normas de
Atribuição de Licença de Uso Privativo e Condições de Utilização dos Quiosques
da Avenida Emídio Navarro no Luso. --------------------------------------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos
jurídicos imediatos. -----------------------------------------------------------------------------------------
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10. ASSOCIAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS, CULTURAIS E DESPORTIVOS
DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MEALHADA –
PEDIDO DE APOIO (MGD N.º 12065): ------------------------------------------------------A Câmara Municipal analisou o pedido de apoio apresentado pela Associação
dos Serviços Sociais, Culturais e Desportivos dos trabalhadores da Câmara
Municipal para a realização do jantar de Natal e proceder à aquisição dos
presentes para os filhos dos trabalhadores e de medalhas para os trabalhadores
com trinta e cinco (35) anos de serviço, e deliberou, por unanimidade, aprovar
a atribuição do subsídio no montante de nove mil euros (9.000,00€), ao abrigo do
disposto na alínea p) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos
jurídicos imediatos. -----------------------------------------------------------------------------------------

11. EMPREITADA AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA ETAR DE MEALHADA
– PAME Nº EQ25D – PONTES RASPADORAS - NOTA TÉCNICA 15/11/2019 –
ESCLARECIMENTO À NOTA TÉCNICA DE 05/11/2019 – INFORMAÇÃO –
RATIFICAÇÃO DE DESPACHO (MGD N.º 11813): -------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos propostos na
Informação, de 18/11/2019, da Senhora Chefe do Setor de Águas e
Saneamento, Filipa Pinto, ratificar o despacho do Exmo. Senhor Presidente, de
21/11/2019, que aprovou: ------------------------------------------------------------------------------- As pontes raspadoras apresentadas no EQ25D, com gradil em galvanizado,
dado que as mesmas cumprem o caderno de encargos, apresentando
características superiores ao preconizado em projeto; -------------------------------------- Que a PAME EQ 25D seja aprovada e que a PAME EQ 25A fique sem efeito. ----

12. PEDIDO DE ESCUSA - INFORMAÇÃO N.º 11819/2019 (MGD N.º 11819): A Câmara Municipal tomou conhecimento do pedido de escusa da Senhora
Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e Planeamento Territorial, Margarida
Costa, referente à dispensa de intervenção em todos os atos procedimentais,

principais e acessórios da decisão, relacionados diretamente ou indiretamente
com o Senhor Luís Manuel Marques de Oliveira. -----------------------------------------------

13. LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: ---------------------------------- CLÁUDIO COUCEIRO CIPRIANO – Proc.º N.º 22/2019/395 -----------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dispensar, ao abrigo da norma
excecional prevista na nota (4) do quadro anexo à alínea b) do n.º 1 do artigo
85.º do Regulamento do PDM, por não ser tecnicamente viável, a criação de 3
lugares de estacionamento privados exigidos (1 lugar de estacionamento
privado por cada novo fogo), consequência da dimensão e configuração da
parcela e sua localização em área urbana consolidada. --------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos
jurídicos imediatos. -----------------------------------------------------------------------------------------

ATENDIMENTO DO PÚBLICO. ---------------------------------------------------------------Uma vez que ninguém compareceu na reunião durante esse período, e, não
havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da Câmara encerrada
a reunião, pelas 11 horas e 17 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.

_______________________________________________

