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DESPACHO 

 

De acordo com o disposto no artigo 53.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, estabeleço para a 

reunião ordinária pública da Câmara Municipal da Mealhada, que se realizará (em videoconferência), 

no próximo dia 12 de julho, pelas 09 horas e 30 minutos, a seguinte: 

 
 

ORDEM DO DIA 

1. Ata da reunião anterior; 

2. Método Crucial Lda. - Ponto de Divulgação e Venda de Produtos da Região - Antigo Posto da 

Polícia - Proposta de Dinamização (MGD n.º 8379); 

3. Associação Trilhos Luso Bussaco – Relatório da atividade “3.º Trilhos Luso Bussaco” (MGD n.º 

8490); 

4. António Correia Fernandes – Pedido de compra da azeitona existente no Parque da Cidade e 

Campo de Futebol (MGD n.º 7911); 

5. Despacho n.º 19/2021 - Início do procedimento oficioso pré-contratual tendente à celebração de 

contrato de atribuição de compensação por obrigações de serviço público ao operador de transporte 

público rodoviário de passageiros Rodoviária da Beira Litoral, S.A. – Linha 7440 Coimbra - Coimbra 

(por Cavaleiros) – Ratificação de despacho (MGD n.º 7002); 

6. Proposta ao Executivo n.º 65/2021 - Proposta de Abertura de Procedimento Concursal Comum para 

Ocupação de Um Posto de Trabalho do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Mealhada na 

Carreira/Categoria de Assistente Operacional – Coveiro (MGD n.º 6719); 

7. Proposta ao Executivo n.º 73/2021 - Pedido de apoio financeiro para a obra de “Requalificação 

Urbana do Largo do Cruzeiro e do Antigo Bebedouro de Animais em Ventosa do Bairro” (MGD n.º 

7332); 

8. Proposta ao Executivo n.º 74/2021 - Pedido de apoio financeiro para a manutenção/reparação de 

caminhos vicinais, na freguesia de Barcouço (MGD n.º 7339); 

9. Proposta ao Executivo n.º 75/2021 - Pedido de apoio financeiro para correção de arruamento na 

localidade de Adões, freguesia de Barcouço (MGD n.º 7355); 

10. Proposta ao Executivo n.º 76/2021 - Pedido de apoio financeiro para a execução da obra de 

construção de sepulturas e corredores de circulação no Cemitério de Barcouço (MGD n.º 7359); 
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11. Proposta ao Executivo n.º 77/2021 - Proposta de Consolidação de Mobilidade Interna Intercarreiras 

de Técnico Superior para Carreira Especial de Informática (MGD n.º 7453); 

12. Proposta ao Executivo n.º 78/2021 - Proposta de Consolidação de Mobilidade Interna Intercarreiras 

de Assistente Técnico para a Carreira Especial de Informática (MGD n.º 7461); 

13. Proposta ao Executivo n.º 79/2021 - Proposta de extensão da gratuitidade dos transportes escolares 

aos alunos residentes no Concelho de todos os graus de ensino no âmbito da escolaridade obrigatória 

(MGD n.º 7455); 

14. Protocolo de cooperação para dar continuidade à criação, promoção, dinamização e manutenção do 

Bosque Madiba com carácter de exclusividade na Mata Nacional do Buçaco (MGD n.º 9360); 

15. Registo de pagamentos (MGD n.º 7149); 

16. Intenção de doação dos terrenos da Companhia Cerâmica das Devezas, SA à Câmara Municipal da 

Mealhada – Informação n.º 6766 (MGD n.º 6766); 

17. Licença de ocupação do domínio público para instalação de pontos de carregamento de veículos 

elétricos - EDP Comercial - Entrega dos elementos solicitados para emissão da licença de uso privativo 

para instalação do posto de carregamento – Metodologia de cálculo das taxas – Informação n.º 

6448/2021 (MGD n.º 6448); 

18. Contrato de Comodato: Município de Mealhada - Associação Grupo Motard Roda Moinas – 

Ratificação de despacho (MGD n.º 7290); 

19. Fundação Mata do Bussaco - Exploração das antigas instalações do IVV – Instituto da Vinha e do 

Vinho – Informação/Parecer (MGD n.º 9199); 

20. Aquisição de viatura para recolha de papel/cartão, plástico/metal e vidro, no âmbito da candidatura 

aprovada ao Aviso POSEUR 11-2017-22 - Comunicação da empresa adjudicatária sobre o (previsto) 

incumprimento do prazo contratual de entrega da viatura – Informação n.º 7243/2021 (MGD n.º 7243); 

21. Proposta de aquisição de prédios, sitos em Largo Pedrulha da Pedrulha – Informação n.º 03 

AM/2021 (MGD n.º 7039); 

22. Evento Talent School 2021 - Pedido de apoio – Informação n.º 24/2021 (MGD n.º 7445); 

23. Prestação de serviços, na modalidade de avença, de técnica superior de serviço social para apoio 

técnico da CPCJ Mealhada — Procedimento de ajuste direto, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 

20.º do Código dos Contratos Públicos – Informação n.º 6991 – Ratificação de despacho (MGD n.º 

6991); 
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24. Projeto de Execução de Reabilitação do Chalet Suíço – Análise do Projeto de Execução 

apresentado, a 08/06/2021, pelo gabinete de projetos Rosmaninho & Azevedo, Arquitetos - Proposta 

de aprovação global do presente projeto de execução – Informação n.º 6876 – Ratificação de despacho 

(MGD n.º 6876); 

25. Empreitada de “Construção do Novo Edifício Municipal” - Decisão de Suspensão do Prazo Fixado 

para a Apresentação de Propostas – Informação – Ratificação de despacho (MGD n.º 7154); 

26. Empreitada de “Construção do Novo Edifício Municipal” – Procedimento de concurso público com 

publicidade internacional – Impossibilidade de publicação da decisão de suspensão do prazo fixado 

para a apresentação de propostas, nos jornais oficiais – Informação n.º 7218 (MGD n.º 7218); 

27. Empreitada de “Construção do Novo Edifício Municipal” - Concurso Público com Publicação de 

Anúncio no JOUE - Decisão sobre Listas de Erros e Omissões e de Pedidos de Esclarecimentos – 

Informação – Ratificação de despacho (MGD n.º 7357); 

28. Licenciamento de Obras Particulares. 

 

Mealhada, 7 de julho de 2021 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

(Rui Manuel Leal Marqueiro) 

 


