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-------------------ATA N.º 01/2022-------------------  

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE 10 DE JANEIRO DE 2022 --------------------------------- 
----- No dia dez de janeiro do ano dois mil e vinte e dois, reuniu o Executivo 

Municipal, com recurso a videoconferência, sob a presidência do Senhor 

Presidente da Câmara, António Jorge Fernandes Franco. --------------------------------- 

----- Participaram na reunião a Senhora Vice-Presidente, Maria Filomena Baptista 

Pereira Pinheiro, os Senhores Vereadores Rui Manuel Leal Marqueiro, Hugo André 

Afonso Alves e Silva e Gil António Baptista Ferreira, a Senhora Vereadora Sónia 

Maria Pereira Leite Oliveira e o Senhor Vereador Luís Filipe Tovim Ferreira.  ---------- 

----- 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 8 minutos, deu-se início ao PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO 

DIA: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) O Senhor Presidente interveio para informar que, de acordo com a 

informação da Senhora Delegada de Saúde, no dia 06/01/2022, existiam 210 

(duzentos e dez) casos ativos de Covid 19 no Concelho da Mealhada, referindo 

que a Mealhada não era o pior Concelho da região quanto ao nível de 

incidência da doença, e que a expetativa era de que a situação ainda viesse a 

melhorar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Voltou a intervir o Senhor Presidente para se referir à questão colocada pelo 

Senhor Vereador Luis Tovim na última reunião, quanto à empresa Ferreira de 

Sousa, instalada na Zona Industrial da Pedrulha. O Senhor Presidente disse que os 

serviços informaram que a empresa estava em processo de licenciamento e que 



estavam a aguardar documentos que foram solicitados, nomeadamente, o 

licenciamento industrial da competência do Ministério da Economia. --------------- 

3) Interveio o Senhor Vereador Rui Marqueiro para apresentar a seguinte 

intervenção: “Passaram na passada sexta-feira, dia 07/01/2022, cinco anos sobre 

o falecimento de Mário Soares. Seria muito difícil, senão mesmo impossível dizer 

algo de novo sobre a grande personalidade política deste Grande Português.  

Por isso quero aqui relembrar quatro momentos muito importantes para a minha 

vida, onde sempre esteve Mário Soares. O primeiro - o papel determinante que 

teve no fim da Guerra Colonial, e nas negociações do acordo político com os 

movimentos nacionalistas; mais dois anos e provavelmente eu teria lá ido parar 

(ou talvez me tivesse exilasse). O segundo, nas eleições autárquicas intercalares 

de 1980 no Município da Mealhada, Mário Soares, Salgado Zenha e Sousa 

Gomes, vieram juntos e ao vivo dar-nos uma ajuda para vencermos essas 

eleições. Tive o prazer e a honra de conviver durante duas horas com Mário 

Soares que me convenceu a aderir ao PS, o que fiz algum tempo depois, em 

1981. O terceiro, já Presidente da República, veio com o Senhor Presidente da 

República Federativa do Brasil, Fernando Collor de Mello à Mealhada, já eu 

Presidente da Câmara, e almoçou toda a comitiva no Restaurante Pedro dos 

Leitões. Por último, quando Mário Soares recebeu Jacques Delors no 

Doutoramento Honoris Causa em Coimbra, e tomou a decisão que o almoço 

seria no Palace do Bussaco, sim, no Bussaco onde os franceses sofreram a bom 

sofrer. Com um tremendo conhecimento histórico e talvez com grande gozo 

pessoal, explicou a um atento Jacques Delors, o significado dos azulejos interiores 

do Palace Hotel. Aí tive a oportunidade de no meu francês liceal, completado 

pelas dezenas de visitas à minha mãe em Paris, poder falar com um grande vulto 

da Política Mundial, a que só faltou, e por vontade própria, ser Presidente da 

República Francesa. Estive com Mário Soares por outras ocasiões em Lisboa ou 

na Mealhada, mas ficam aqui aquelas que mais me marcaram. ----------------------- 

Honra à memória de Mário Soares.” ----------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente disse que acompanhava as palavras do Senhor Vereador 
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Rui Marqueiro, referindo que o Dr. Mário Soares tinha sido um grande estadista, 

uma pessoa a quem a maioria das pessoas reconhecia o trabalho e a luta pela 

liberdade de todos. O Senhor Vereador Gil Ferreira disse que também 

acompanhava as palavras do Senhor Vereador Rui Marqueiro e que se 

associava à rememoração. O Senhor Vereador Gil Ferreira manifestou a sua 

admiração pela figura política do Dr. Mário Soares, deixando como voto para si 

próprio e que estendia a todos os atores políticos, que o exemplo de abertura, 

de diálogo, de respeito pelos outros, de tolerância e de ética política, 

concretamente de ética republicana, sirva de referência, de exemplo e 

também de fonte de inspiração a todos. --------------------------------------------------------- 

4) Interveio o Senhor Vereador Rui Marqueiro para apresentar a seguinte 

intervenção: “No passado dia 23 ou 24 de dezembro passaram 8 anos sobre o 

desaparecimento de uma obra de arte de grande valor, um quadro da pintora 

Josefa de Óbidos, que se encontrava no Mosteiro de Santa Cruz no Bussaco. Em 

breve voltarei a este assunto dando conta da perplexidade que tive ao ler o 

processo de investigação que só alguns dias atrás tive oportunidade de ler. Em 

breve falarei mais aprofundadamente sobre este assunto, numa próxima 

Reunião de Câmara” ------------------------------------------------------------------------------------- 

5)Interveio o Senhor Vereador Luís Tovim para questionar o que faltava para o 

Mercado Municipal da Mealhada abrir, uma vez que pensava que as obras já 

tinham terminado. O Senhor Presidente disse que a obra ainda não tinha sido 

rececionada, referindo que no interior ainda decorriam alguns trabalhos 

elétricos, pelo que contava que durante o mês de janeiro a obra fosse concluída.  

6) O Senhor Vereador Luis Tovim voltou a intervir para questionar como estava a 

consignação da obra dos balneários do Luso. O Senhor Presidente disse que a 

obra já tinha sido consignada, tendo já sido apresentado o plano de segurança, 

o qual foi aprovado. -------------------------------------------------------------------------------------- 

7) Interveio uma vez mais o Senhor Vereador Luís Tovim para referir que na última 

reunião tinha sido abordado o facto de ser necessário substituir cerca de seis mil 

contadores de água, os quais se encontrariam obsoletos. O Senhor Vereador 



questionou se os contadores estavam a funcionar bem ou não. O Senhor 

Presidente disse que a informação que tinha dos serviços era de que os mesmos 

se encontravam com o prazo de vida útil ultrapassado e que grande parte deles 

não estavam a funcionar corretamente. O Senhor Vereador Rui Marqueiro disse 

que tendo nove mil consumidores, se existissem seis mil contadores que não 

funcionassem corretamente, seria um desastre. O Senhor Presidente disse que 

tinha informação dos serviços de que os seis mil contadores se encontravam 

completamente fora do prazo útil, referindo que após terem sido efetuados 

testes em alguns verificaram que havia erros de leitura. O Senhor Vereador Rui 

Marqueiro disse que o sistema informático instalado na Câmara Municipal todos 

os meses gerava uma informação de contadores a zero, referindo que esse 

mapa exigia a imediata substituição dos contadores ou a verificação de que 

havia roubos. O Senhor Presidente disse não ter referido que os contadores 

estavam com a contagem a zero, mas sim com deficiências de contagem. O 

Senhor Vereador Hugo Silva disse que tinham um parque de contadores de 

cerca de dez mil unidades, referindo que o que estava em causa era a validade 

da capacidade de leitura correta dos contadores. O Senhor Vereador Hugo Silva 

disse que havia contadores que estavam obsoletos ao ponto de estarem 

parados, estimando-se que cerca de 200/300 se encontrassem nessa situação, 

referindo que não existiam na Câmara contadores para os substituírem de 

imediato, pelo que o Senhor Presidente tinha dado ordens para serem 

adquiridos. Disse ainda o Senhor Vereador que os contadores mais antigos 

tinham mais de vinte anos, e que em dois ou três meses chegaram à conclusão 

que uma parte significativa já tinha ultrapassado o tempo de vida útil há muito 

tempo. O Senhor Vereador disse que a perda estimada de um contador testado, 

com 21 anos de idade, era superior a 12%, quando as perdas aceitáveis de 

contagem não devem ter um desvio superior a 5%, ou seja, 7% acima de desvio. 

Disse ainda que existiam perdas de rede que são consideradas normais, porque 

os contadores com o uso vão ganhando folgas, referindo que estavam a tentar 

minimizar perdas na leitura da água, no saneamento cuja faturação lhe estava 



a ACTAS N.º 87    

 

indexada, e nos resíduos. O Senhor Vereador disse que ao não contabilizarem a 

entrada da água no contador estavam a ter uma perda direta porque a 

Câmara Municipal paga a água e ela não era contabilizada e faturada, 

deixando também de se faturar o saneamento e resíduos urbanos 

correspondentes. Salientou ainda que, em 2020, tiveram perdas de cerca de 

28,5%, pelo que havia que encontrar uma solução para o problema. O Senhor 

Vereador Rui Marqueiro desafiou o Senhor Presidente a demonstrar que alguma 

vez o Presidente impediu os serviços de apresentar propostas de aquisição de 

contadores. O Senhor Vereador Rui Marqueiro frisou que a inércia de chefes de 

divisão era punível, pelo que questionou se tinham encontrado alguma 

informação do Senhor Chefe de Divisão a dizer que havia falta de contadores e 

que não tivesse sido satisfeita, e acrescentou ter a certeza absoluta que isso não 

aconteceu. Disse que o facto dos contadores ultrapassarem a vida útil não 

queria dizer que não funcionassem em condições e que o teste tinha sido feito 

unicamente com um contador. O Senhor Vereador Hugo Silva frisou que o que 

tinha dito foi que contadores estavam obsoletos, referindo que quanto à 

proatividade dos chefes de divisão ou outros funcionários, até outubro, segundo 

o Senhor Vereador Rui Marqueiro, tudo estaria bem, e que era estranho que 

pessoas com tão pouca experiencia politica, tão pouco conhecimento dos 

serviços municipais e com tão pouca experiencia de vida, como o Senhor 

Vereador Rui Marqueiro fazia questão de afirmar, cheguem ao Município e 

descubram situações que merecem uma atenção especial no imediato. O 

Senhor Vereador Rui Marqueiro disse que tinha uma péssima impressão do Senhor 

Vereador Hugo Silva enquanto Vereador, referindo que enquanto o Senhor 

Vereador andava preocupado com os contadores, enquanto Presidente tratou 

de fazer uma ETAR e redes de abastecimento de água novas, com um 

investimento que rondou os cerca de 4 milhões de euros. --------------------------------- 

8)Interveio a Senhora Vereadora Sónia Oliveira para se referir à pavimentação 

da estrada entre a Lameira de São Pedro e Barrô, questionando de que forma a 

Junta de Freguesia do Luso poderia ser compensada pela não atribuição do 



montante de 20,000.00€ (vinte mil euros) utilizados na mencionada 

pavimentação. O Senhor Presidente disse que o apoio solicitado pela junta não 

tinha sido aprovado por se ter concluído que a estrada era da responsabilidade 

da Câmara Municipal e não da Junta de Freguesia, referindo que estava a ser 

analisada uma forma da Câmara apoiar a Junta de Freguesia. ------------------------ 

9)Voltou a intervir a Senhora Vereadora Sónia Oliveira para questionar qual a 

situação do prolongamento da Linha 50 da SMTUC até Santa Luzia, que disse ser 

muito importante também para os habitantes da Pampilhosa, uma vez que fazia 

parte do programa de campanha eleitoral do Movimento Independente Mais e 

Melhor. O Senhor Presidente disse decorrem conversações com o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Coimbra e com a CIM RC, referindo estar a 

ser promovido pela CIM RC um concurso internacional para os transportes 

urbanos que terminará em fevereiro. Disse ainda o Senhor Presidente que caso 

não existam concorrentes, iriam analisar um procedimento completamente 

diferente e fazer tudo para que a SMTUC faça parte do novo concurso, para que 

possa haver o prolongamento da linha. Quanto à Pampilhosa, o Senhor 

Presidente disse que existiam comboios, referindo que iriam reunir com a I.P.  e 

sugerir que sejam disponibilizados mais horários, de modo a reforçar o serviço. -- 

10) Interveio o Senhor Vereador Gil Ferreira para se referir ao protocolo de 

parceria entre o Município da Mealhada e o Politécnico de Coimbra, 

informando que o mesmo se inseria no âmbito do PRR – Plano de Recuperação 

e Resiliência, no qual o Politécnico de Coimbra concorreu ao plano no âmbito 

da formação e capacitação da comunidade. Disse que o Politécnico de 

Coimbra estabeleceu uma relação de parceria com um conjunto amplo de 

parceiros na sua área de influência, incluindo o Município da Mealhada, 

referindo que o protocolo se traduzia em atividades de formação quer inicial 

quer de reforço e reconversão de competências. O Senhor Vereador disse que 

existiam duas linhas de intervenção, uma dirigida para a população mais jovem, 

o Programa Impulso Steam, e a outra o Programa Impulso Adultos, com 

especificidades diferentes. Informou que num primeiro momento foi feito um 



a ACTAS N.º 87    

 

trabalho duplo com as unidades orgânicas do Politécnico para identificarem 

quais as áreas de formação que poderiam oferecer à comunidade, tendo 

também sido feito, por outro lado um diagnóstico de necessidades no qual os 

vários Municípios foram ouvidos e puderam transmitir quais as necessidades de 

formação que tinham. Disse ainda o Senhor Vereador, que após esta seleção, 

por um lado as formações que pode atribuir e por outro as necessidades de 

formação que identificou, o Politécnico de Coimbra elaborou um catálogo de 

formações que irá levar a cabo, tendo já sido feita uma proposta à Direção 

Geral do Ensino Superior, a qual foi aprovada e formalizado um contrato. 

Informou que o passo seguinte seria a aprovação dessas formações dentro das 

unidades orgânicas do Politécnico. ----------------------------------------------------------------- 

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 06/2021 

(Mandato 2021-2025), da reunião ordinária pública de 27/12/2021, após se ter 

procedido à respetiva leitura e correção. -------------------------------------------------------- 

2. CRUZ VERMELHA PORTUGUESA – DELEGAÇÃO DE MEALHADA - 

INSTALAÇÕES MERCADO MUNICIPAL PAMPILHOSA - PLANO DE 

ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2022 (MGD N.º 18908): ------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do plano de atividades e orçamento 

para 2022 da Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Mealhada. ---------------

3. RELATÓRIO FINAL - CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DO 

DIREITO DE EXPLORAÇÃO DO BAR DO JARDIM DA PONTE DE CASAL 

COMBA (MGD N.º 116): -------------------------------------------------------------------------- 

Interveio o Senhor Vereador Luis Tovim para dizer ser frequentador assíduo do 

espaço, alertando que deveria existir fiscalização, porque ao nível de condições 

de limpeza e higiene deixava um pouco a desejar. Disse ainda ter algumas 

dúvidas quanto ao processo de seleção das candidaturas que gostaria de ver 

esclarecidas. O Senhor Presidente disse ter sido feita uma análise técnica pelos 



serviços, mas, se assim o entendesse, poderia falar com a Senhora Chefe da 

Divisão Administrativa e Jurídica, Cristina Olívia, para lhe serem prestados todos 

os esclarecimentos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal analisou o Relatório Final elaborado pelo júri do Concurso 

Público para Atribuição do Direito de Exploração do Bar do Jardim da Ponte de 

Casal Comba, e deliberou, por maioria, com os votos a favor do Senhor 

Presidente, da Senhora Vice-Presidente, e dos Senhores Vereadores Rui 

Marqueiro, Hugo Silva, Gil Ferreira e Sónia Oliveira, e com a abstenção do Senhor 

Vereador Luis Tovim, aprovar o proposto no mesmo, nomeadamente: --------------- 

1) A realização da audiência prévia dos concorrentes preteridos, nos termos 

previstos no artigo 121.º do Código do Procedimento Administrativo, devendo os 

mesmos ser notificados para exercício do direito de audição, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias a contar da receção da notificação para o efeito; --------- 

2) Que, caso não sejam apresentadas quaisquer alegações em sede de 

audiência prévia, seja adjudicado o Direito de Exploração do Bar do Jardim da 

Ponte de Casal Comba, à concorrente que obteve a pontuação mais elevada 

no indicador Mérito da Proposta (3,61), Ivone Susana Cortesão Heitor De Oliveira, 

pelo valor de 501,00+IVA/mês (quinhentos e um euros), e pelo prazo de 5 (cinco) 

anos a contar da data da celebração do contrato e nas demais condições 

previstas no Caderno de Encargos. -----------------------------------------------------------------

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

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

4. PEDIDO DE REDUÇÃO PRESTAÇÃO MENSAL PELA EXPLORAÇÃO DO 

BAR DA PONTE DE CASAL COMBA (REUNIÃO DE 27/12/2021) – 

INFORMAÇÃO N.º 150/2022 (MGD N.º 150): ---------------------------------------------- 

A Câmara Municipal analisou a Informação n.º 150/2022, de 05/01/2022, da 

Senhora Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica, Cristina Olívia, que a seguir 

se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------INFORMAÇÃO Nº 150/2022 --------------------------------------------
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Na última reunião da Câmara Municipal do ano de 2021, realizada no dia 27 de dezembro, foi 

apreciado o requerimento apresentado por Ivone Oliveira, com o seguinte teor: --------------------- 

“Iremos tal como indicado devolver as instalações na data de 31/01/2022. ---------------------------- 

Questiono apenas se existe a possibilidade de isentar ou reduzir a mensalidade referente a esse 

mês, em virtude de estarmos perante uma quebra acentuada n faturação consequência do efeito 

Covid, assim como o mês em questão ser mês parco em termos de faturação e possivelmente 

termos ainda de colocar a hipótese de fechar alguns dias para realizar algumas melhorias / 

manutenção que sejam necessárias. ------------------------------------------------------------------------------- 

Grata pela vossa atenção e disponibilidade, --------------------------------------------------------------------- 

Atenciosamente, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ivone Oliveira” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na referida reunião, a Câmara Municipal deliberou reduzir o montante da prestação mensal 

(210,00€+IVA) em 50%. Uma das razões que esteve na base dessa decisão foi, para além da perda 

de receitas decorrente do contexto COVID, a circunstância, invocada pela requerente, de que 

teria de fechar alguns dias antes de entregar o imóvel à Câmara Municipal, previsto para o final 

do corrente mês de janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ora, como se sabe, foi aberto novo procedimento concursal, ao qual a requerente concorreu, 

tendo já sido já elaborado o respetivo Relatório de análise das propostas apresentadas. Nesse 

Relatório (provisório, porque sujeito a audiência prévia), a requerente encontra-se classificada 

em 1.º lugar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assim sendo, caso a requerente venha efetivamente a sair vencedora do concurso, deixa de se 

verificar uma das situações invocadas pela mesma (necessidade de encerramento do Bar 

previamente à entrega do imóvel à CMM), e levada em linha de conta pela Câmara Municipal 

para justificar a redução da prestação mensal, pelo que proponho que o assunto seja reavaliado 

com base nesta nova circunstância. -------------------------------------------------------------------------------- 

Naturalmente que qualquer decisão que seja tomada pela Câmara Municipal terá de ficar 

condicionada à verificação de um facto futuro: que a adjudicatária do direito de exploração do 

Bar da Ponte de Casal Comba seja efetivamente a requerente. -------------------------------------------- 

Remeto o assunto à consideração superior. --------------------------------------------------------------------- 



A Chefe da DAJ, Cristina Olívia ---------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos a favor do Senhor 

Presidente, da Senhora Vice-Presidente, e dos Senhores Vereadores Hugo Silva, 

Gil Ferreira, Sónia Oliveira e Luis Tovim, e com o voto contra do Senhor Vereador 

Rui Marqueiro, aprovar a redução do valor da prestação mensal em 25%, dada 

a invocada quebra acentuada na faturação, em consequência das restrições 

inerentes à pandemia da doença Covid 19,  e não em 50% como inicialmente 

deliberado, uma vez que no relatório de análise de propostas do novo 

procedimento concursal (provisório, porque sujeito a audiência prévia), a 

requerente encontra-se classificada em 1.º lugar, e se sair vencedora do 

concurso não será necessário encerrar o estabelecimento para garantir a 

restituição do mesmo à Câmara Municipal livre de pessoas e bens. ------------------- 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

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

5. REGISTO DE PAGAMENTOS (MGD N.º 128): ----------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos pagamentos efetuados de 01 a 

31 de dezembro de 2021, no valor total de 2.866.882,71€ (dois milhões oitocentos 

e sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta e dois euros e setenta e um cêntimos).  

6. DESIGNAÇÃO DO NOVO REPRESENTANTE DA CÂMARA MUNICIPAL NO 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO MARAVILHAS DA 

MEALHADA – INFORMAÇÃO N.º 01/2022 (MGD N.º 32): ----------------------------- 

A Câmara Municipal analisou a Informação n.º 01/2022, de 04/01/2022, da 

Senhora Chefe de Divisão de Turismo e Cultura, Dora Matos, que a seguir se 

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

----------------------------------------------INFORMAÇÃO Nº 01/2022 ---------------------------------------------- 

DESIGNAÇÃO DO NOVO REPRESENTANTE DA CÂMARA MUNICIPAL NO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO MARAVILHAS DA MEALHADA ------------------------------------------ 

Exmo. Senhor ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presidente da Camara Municipal de Mealhada, ----------------------------------------------------------------- 
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Nos termos do estipulado no artigo décimo oitavo dos estatutos da Associação Maravilhas da 

Mealhada, relativo à composição do Conselho de Administração daquela Associação, determina-

se que “o cargo de Presidente do Conselho de Administração, será ocupado pela pessoa que para 

o efeito for designada pela Câmara Municipal”. ---------------------------------------------------------------- 

Face ao exposto, e atendendo à alteração do executivo no último trimestre de 2021, propõe-se 

que a Camara Municipal de Mealhada delibere sobre a designação do novo representante do 

Município no referido Conselho de Administração. ------------------------------------------------------------ 

À consideração superior, ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Chefe de Divisão de Turismo e Cultura, Dora Matos -------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a designação do 

Senhor Presidente, António Jorge Fernandes Franco, como representante da 

Câmara Municipal no Conselho de Administração da Associação Maravilhas da 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

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

7. EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO EDIFÍCIO MUNICIPAL – 

PROCEDIMENTO DE CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICIDADE 

INTERNACIONAL – REPROGRAMAÇÃO DA EMPREITADA – RATIFICAÇÃO 

DE DESPACHO: ----------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal analisou a Informação de 30/12/2021, da Senhora Chefe 

do Setor de Águas e Saneamento, Filipa Pinto, e deliberou, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Exmo. Senhor Presidente, que aprovou a reprogramação 

financeira da empreitada. ------------------------------------------------------------------------------ 

Compareceu na reunião o Senhor Fiscal da obra, Rui Dias, a fim de prestar os 

esclarecimentos julgados necessários na discussão do ponto seguinte. -------------- 

8. CENTRO ESCOLAR DO LUSO - COBERTURA EM CHAPA DE ZINCO DO 

EDIFÍCIO – ELIMINAÇÃO DE INFILTRAÇÕES/ ESCLARECIMENTOS – 

INFORMAÇÃO N.º 094/2021 (MGD N.º 13910): -------------------------------------------

A Câmara Municipal analisou a Informação n.º 094/2021, de 30/12/2021, do 

Senhor Fiscal da obra, Rui Dias, que a seguir se transcreve: -------------------------------- 



----------------------------------------------INFORMAÇÃO Nº 094/2021 -------------------------------------------- 

CENTRO ESCOLAR DO LUSO - COBERTURA EM CHAPA DE ZINCO DO EDIFICIO – ELIMINAÇÃO DE 

INFILTRAÇÕES / ESCLARECIMENTOS ------------------------------------------------------------------------------- 

Com a informação MyDoc n.º12 331, a fiscalização propôs a eliminação da causa das infiltrações 

que ocorrem na cobertura do edifício do Centro Escolar do Luso, através da execução de esquema 

de pintura proposto pelo empreiteiro. ---------------------------------------------------------------------------- 

Tendo sido solicitado à fiscalização uma nova análise à proposta apresentada, no passado dia 09-

12-2021 foi realizada vistoria à cobertura do edifício do CE do Luso, com a participação do 

signatário da presente informação e do Autor do Projeto de Arquitetura e Coordenador de 

Projeto, Arquiteto Carlos Lacerda. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Decorrente de tal vistoria, foi elaborado Auto de Vistoria, em anexo, no qual é reiterada a 

proposta formulada na referida informação MyDoc n.º12 331, para eliminação da causa das 

infiltrações existentes na cobertura do edifício do Centro Escolar do Luso. ----------------------------- 

Assim, propõe-se: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 A provação do Auto de Vistoria, em anexo; ------------------------------------------------------------------ 

 A execução do trabalho de aplicação do esquema de pintura proposto pelo empreiteiro, com 

vista à eliminação da causa das infiltrações existentes na cobertura do edifício do CE do Luso, 

nomeadamente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

o Preparação da base, através de um tratamento mecânico, por forma a garantir uma 

resistência de adesão mínima de 1,5N/mm2, e, caso necessário, a aplicação de desengordurante 

e/ou decapante; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

o Aplicação de primário epóxi de base aquosa, com elevado poder de adesão, Serie WP Primer; 

o Revestimento, monocomponente, colorido, com base num polímero de poliuretano alifático 

em dispersão aquaosa, sem necessidade de proteção extra, é resistente aos agentes atmosféricos 

e à mudança de cor por efeito da radiação UV; ----------------------------------------------------------------- 

Aceitando-se que se trata de uma solução técnica não comum para este tipo de cobertura, 

afigura-se que o Dono de Obra deve manter alguma margem de segurança financeira, caso a 

solução proposta pelo empreiteiro não apresente o desempenho por ele indicado e indicado pelo 

fabricante do esquema de pintura proposto. Assim, reitera-se que, com a aprovação da solução 

técnica apresentada pelo empreiteiro, para eliminação da causa das infiltrações existentes 
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através da cobertura do Centro Escolar do Luso, a liberação da caução prestada pelo empreiteiro, 

no âmbito da empreitada, seja realizada da seguinte forma: ------------------------------------------------ 

1. Após a eliminação, pelo empreiteiro, de todas as patologias construtivas, identificadas 

durante o prazo de garantia da obra (já decorreram 5 anos após a Receção Provisória da 

empreitada) e cuja responsabilidade pela sua eliminação é do empreiteiro, e da execução do 

esquema de pintura atrás indicado, proceder-se-á à Receção Definitiva dos trabalhos com prazo 

de garantia de 2 e 5 anos e, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 295º do CCP, à 

liberação da caução prestada pelo empreiteiro, com exceção do valor contratual dos trabalhos 

referentes à cobertura em chapa de zinco, de €57 482,61+IVA = €60 931,57, artigo 13.2.6; -------- 

2. A Receção Definitiva da cobertura em chapa de zinco, artigo 13.2.6 do Mapa de Trabalhos, 

deverá ser condicionada à confirmação do bom desempenho do esquema de pintura proposto 

pelo empreiteiro, a realizar após terem decorrido 5 anos, depois da sua execução; ------------------

3.  Após 2 anos da Receção Definitiva Condicionada daqueles trabalhos (esquema de pintura) e 

se não se verificar a existência de qualquer patologia, nesses trabalhos, proceder-se-á à liberação 

de 50% do valor atrás indicado, 0,50 x €57 482,61+IVA = €30 465,78; ------------------------------------ 

4. Após 5 anos da Receção Definitiva Condicionada e se não se verificar a existência de qualquer 

patologia construtiva nos trabalhos executados, de aplicação do esquema de pintura em apreço, 

proceder-se-á à Receção Definitiva sem condições dos trabalhos executados no âmbito do artigo 

13.2.6 e à liberação dos restantes 50% do valor atrás indicado, no montante de €30 465,78; ----- 

Como indicado na informação MyDoc n.º12331, a caução da empreitada foi prestada da seguinte 

forma: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Seguro caução n.º 100015521/200 no valor de €67 404,86, emitida pela Seguradora COSEC, 

Companhia de Seguro de Créditos S.A.; --------------------------------------------------------------------------- 

 Garantia Bancária n.º00394918 no valor de €66 451,93, emitida pelo Novo Banco; -------------- 

 Guia Depósito n.º no valor de €803,75, Depositado na Caixa Geral de Depósitos; ----------------- 

 Garantia Bancária n.º00395970 no valor de €2 811,16 emitida pelo Novo Banco; ---------------- 

 Retenção realizada aios pagamentos, no valor de €2 929,97; ------------------------------------------- 

no total de €140 401,70, representando, no total, 10% dos trabalhos executados. ------------------- 

Reitera-se ainda a seguinte proposta: ---------------------------------------------------------------------------- 

 Comunicação ao empreiteiro da decisão do Dono de Obra; --------------------------------------------- 



 Caso a decisão da Câmara Municipal seja favorável à proposta em apreço, antes do início dos 

trabalhos de aplicação do esquema de pintura atrás referido e do início dos trabalhos de 

eliminação de todos as patologias construtivas existentes, identificadas durante o prazo de 

garantia da empreitada e em que o empreiteiro é responsável pela sua eliminação , e no prazo 

de 5 dias após o empreiteiro receber a comunicação da decisão da Câmara Municipal, realização 

de vistoria à obra e elaboração de respetivo Auto de Vistoria, tendo em vista: ------------------------ 

o a confirmação das condições para a aplicação do esquema de pintura em apreço; --------------- 

o verificação das restantes patologias construtivas que, no âmbito da garantia da empreitada, 

devem ser eliminadas pelo empreiteiro, incluindo definição das respetivas condições de 

execução; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nos termos propostos, são cumpridas as normas legais e regulamentares relativas à contratação 

pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mealhada, 30 de dezembro de 2021 ------------------------------------------------------------------------------- 

A fiscalização, Rui Dias ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Interveio o Senhor Fiscal da Obra para informar que tinha sido proposto pelo 

empreiteiro um esquema de pintura com garantia de 25 anos para o produto a 

ser aplicado e que, na sua perspetiva, o mesmo seria adequado para a 

aplicação pretendida. Disse ainda reconhecer não ser uma solução comum 

para este tipo de coberturas, referindo que na sua opinião, a colocação 

naquele local de qualquer outra solução não seria a mais vantajosa. O Senhor 

Vereador Rui Marqueiro questionou o que tinha corrido mal, tendo o Senhor Fiscal 

da Obra informado que após a conclusão da empreitada começou a haver 

problemas nas juntas de ligação das caleiras, as quais foram substituídas pelo 

empreiteiro, tendo também decidido substituir as chapas de fixação dos ralos de 

descarga dos tubos. Para execução desses trabalhos foi necessário deslocar a 

chapa da cobertura da posição inicial e com esses movimentos ocorreu uma 

fratura, em vários sítios, da chapa, daí o aparecimento das infiltrações. Referiu 

que o trabalho tinha sido executado com pouco cuidado. O Senhor Vereador 

Rui Marqueiro disse que o produto a ser aplicado, a chamada tinta de borracha, 

com as amplitudes térmicas começava a abrir brechas em menos de 5 anos. O 
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Senhor Fiscal disse que o fabricante tinha assegurado que isso não iria acontecer, 

mas que de qualquer forma os trabalhos ficariam caucionados por um período 

de 5 anos, e que se tratava de um produto certificado. O Senhor Vereador Rui 

Marqueiro disse que o empreiteiro devia ter feito a reparação integral e em 

condições, referindo que estavam sempre a amparar os erros e defeitos dos 

empreiteiros, porque quem respondia sobre estas incapacidades era sempre a 

Câmara. O Senhor Vereador Rui Marqueiro disse que no seu ponto de vista o 

empreiteiro deveria ser obrigado a repor toda a cobertura. O Senhor Presidente 

disse ter colocado um produto idêntico na sua casa, e que estava a funcionar 

bem, referindo que era sempre uma incerteza. ------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos a favor do Senhor 

Presidente, da Senhora Vice-Presidente e dos Senhores Vereadores Hugo Silva e 

Gil Ferreira, e com os votos contra dos Senhores Vereadores Rui Marqueiro, Sónia 

Oliveira e Luis Tovim, aprovar a Informação n.º 094/2021. ---------------------------------- 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

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

9. LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: ------------------------------------ 

- MARIA ALICE DE OLIVEIRA CARVALHO - Proc.º N.º 22/2018/454 ------------- 

A Câmara Municipal analisou a Proposta ao Executivo n.º 38/2021/Mandato 

2021-2025, de 17/12/2021, subscrita pelo Técnico Superior Rui Santos, e deliberou, 

por unanimidade, não declarar a caducidade do ato de aprovação do projeto 

de arquitetura, e conceder um prazo de 6 (seis) meses para apresentação dos 

projetos de especialidades, dado o interesse manifestado pela requerente e, por 

se considerarem justificativos do incumprimento as razões alegadas pela mesma 

em sede de audiência prévia. ------------------------------------------------------------------------ 

Mais deliberou que, esgotando-se o prazo, o ato de aprovação do projeto de 

arquitetura caducará sem audiência prévia. ---------------------------------------------------

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

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

- MANUEL FERREIRA MORAIS - Proc.º N.º 22/2018/730 ----------------------------- 



A Câmara Municipal analisou a Proposta ao Executivo n.º 39/2021/Mandato 

2021-2025, de 17/12/2021, subscrita pelo Técnico Superior Rui Santos, e deliberou, 

por unanimidade, não declarar a caducidade do ato de aprovação do projeto 

de arquitetura, e conceder um prazo de 4 (quatro) meses para apresentação 

dos projetos das especialidades, dado o interesse manifestado pelo requerente 

e, por se considerarem justificativos do incumprimento as razões alegadas pelo 

mesmo em sede de audiência prévia. ------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou que, esgotando-se o prazo, o ato de aprovação do projeto de 

arquitetura caducará sem audiência prévia. --------------------------------------------------- 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

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

- MATOS DE ALMEIDA FARMA – UNIPESSOAL, LDA - Proc.º N.º 22/2018/804 

A Câmara Municipal analisou a Proposta ao Executivo n.º 41/2021, de 

17/12/2021, subscrita pelo Técnico Superior Rui Santos, da qual decorre que a 

requerente, em sede de audiência prévia, manifestou a intenção em solicitar a 

emissão do alvará e executar as obras, e deliberou, por unanimidade, conceder 

o prazo de 1 (um) ano para solicitar a emissão do alvará de licença, dado o 

interesse manifestado pela requerente e, por se considerarem justificativos do 

incumprimento as razões alegadas pela mesma. --------------------------------------------- 

Mais deliberou que, esgotando-se o prazo, a licença caducará sem audiência 

prévia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

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

- FERNANDO JOSÉ CORREIA LOPES LEBRE LDA - Proc.º N.º 22/2019/834 -

A Câmara Municipal analisou a Proposta ao Executivo n.º 37/2021/Mandato 

2021-2025, de 17/12/2021, subscrita pelo Técnico Superior Rui Santos, e deliberou, 

por unanimidade, não declarar a caducidade do ato de aprovação do projeto 

de arquitetura, e conceder um prazo de 6 (seis) meses para apresentação dos 

projetos das especialidades, dado o interesse manifestado pelo requerente e, 



a ACTAS N.º 87    

 

por se considerarem justificativos do incumprimento as razões alegadas pelo 

mesmo em sede de audiência prévia. ------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou que, esgotando-se o prazo, o ato de aprovação do projeto de 

arquitetura caducará sem audiência prévia. --------------------------------------------------- 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

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

Interveio na reunião a Senhora Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e 

Planeamento Territorial, Margarida Costa, a fim de prestar os esclarecimentos 

julgados necessários na discussão dos processos seguintes. ------------------------------- 

- MARIA ADELAIDE AGANTE MATOS CLARO - Proc.º N.º 22/2021/584 -------- 

O Senhor Vereador Rui Marqueiro disse que, por uma questão de cautela, votaria 

contra o processo, uma vez que o mesmo tinha implicações ao nível do PDM – 

Plano Diretor Municipal, referindo que hoje em dia as irregularidades 

administrativas poderiam dar perda de mandato. A Senhora Chefe de Divisão 

de Gestão Urbanística e Planeamento Territorial foi chamada a esclarecer a 

questão pelo Senhor Presidente, tendo referido que o raciocínio seguido no 

processo em análise tinha sido o mesmo do que foi adotado para a legalização 

de um muro no mesmo arruamento, referindo que o muro acabava por ser uma 

construção que nunca iria afetar uma futura requalificação da via, desde que a 

Câmara Municipal não tivesse encargos, o que se encontra devidamente 

acautelado. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal analisou a Proposta ao Executivo n.º 42/2021/Mandato 

2021-2025, de 20/12/2021, subscrita pela Técnica Superior Helena Costa, e 

deliberou, por maioria, com os votos a favor do Senhor Presidente, da Senhora 

Vice-Presidente e dos Senhores Vereadores Hugo Silva e Gil Ferreira, e com os 

votos contra dos Senhores Vereadores Rui Marqueiro, Sónia Oliveira e Luis Tovim, 

aprovar que ao ato administrativo que aprovar a edificação do muro 

confinante, sejam apostas as seguintes condições: ------------------------------------------ 

a) A Câmara Municipal autoriza a utilização privativa da área de proteção com 

a finalidade de vedação do prédio. Esta decisão é tomada sem prejuízo da 



integralidade da via proposta bem como de uma hipotética futura decisão em 

concretizá-la; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) A Câmara Municipal, sobre a área de proteção definida na alínea a) e sem 

prejuízo de uma futura requalificação da via, fica livre de quaisquer ónus e 

encargos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) A par das condições das alíneas a) e b) e para os devidos efeitos, a 

proprietária obriga-se por declaração a não exigir qualquer indemnização. ------ 

Mais foi deliberado, que seja assegurado em projeto um perfil transversal de 5,00 

metros livres ao longo da frente do prédio da requerente tendo como referência 

os muros existentes e que conformam o arruamento a sul. -------------------------------- 

A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 

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

- PIMENTAS MORAIS CAMPOS E ALMEIDA LDA - Proc.º N.º 22/2021/678 ---- 

A Câmara Municipal analisou a Proposta ao Executivo n.º 36/2021/Mandato 

2021-2025, de 17/12/2021, subscrita pelo Técnico Superior Rui Santos, e deliberou, 

por unanimidade, que o Executivo Municipal se deslocaria ao local após o 

término da Reunião de Câmara de 24/01/2022, para posterior deliberação. ------

ATENDIMENTO DO PÚBLICO. ----------------------------------------------------------------

Uma vez que ninguém interveio na reunião durante este período, e, não 

havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente encerrada a reunião, 

pelas 11 horas e 3 minutos. ------------------------------------------------------------------------------ 

Para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por mim, 

_______________________, Cristina Maria Simões Olívia e pelo Senhor 

Presidente, em conformidade com o disposto no n.º 2 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro. 

 

______________________________________________________________________________ 


