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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 da Câmara Municipal da Mealhada, que se realizará (em videoconferência), no 

próximo dia 15 de março, pelas 09 horas e 30 minutos, a seguinte: 

 
 

ORDEM DO DIA 

1. Ata da reunião anterior; 

2. Clube LusoClássicos – Plano de Atividades 2021 – Pedido de apoio (MGD n.º 2620); 

3. Silvino Costa - Protocolo de Cooperação da Cafetaria do Parque da Cidade (MGD n.º 2918); 

4. Despacho n.º 6/2021 - Modificação orçamental permutativa n.º 3 (MGD n.º 2188); 

5. Proposta ao Executivo nº 18/2021 - Renovação do 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 1798); 

6. Proposta ao Executivo n.º 23/2021 - Regulamento Interno do Mercado Municipal da Pampilhosa – 

Consulta Pública (MGD n.º 2666); 

7. Proposta ao Executivo n.º 24/2021 - Programa APOIAR (Complemento Municipal) – 4.º lote (MGD 

n.º 2658); 

8. Registo de pagamentos (MGD n.º 2174); 

9. Proposta de retificação de deliberação - isenção temporária e condicionada do pagamento da taxa 

de ocupação do subsolo, no ano de 2021, à concessionária do serviço público de distribuição de gás 

natural na Região Centro – Informação n.º 2644/2021 (MGD n.º 2644); 

10. Proposta de designação do Júri dos procedimentos concursais para cedência do direito de 

exploração da Cafetaria e Restaurante do Lago do Luso e da Antiga Destilaria do Instituto da Vinha e 

do Vinho - Informação n.º 2599/2021 (MGD n.º 2599); 

11. Candidatura ao Apoio à Natalidade e ao Desenvolvimento Económico Local – PANDEL – 

Informação n.º 17/AS/2021 (MGD n.º 1841); 

12. Prestação de serviços, na modalidade de avença, de operacional de limpezas, a desenvolver em 

diversas instalações municipais – Ref.ª K – 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 2113 – Ratificação de despacho 

(MGD n.º 2113); 
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13. Prestação de serviços, na modalidade de avença, de operacional de limpezas, a desenvolver em 

diversas instalações municipais – Ref.ª L – 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 2114 – Ratificação de despacho 

(MGD n.º 2114); 

14. Prestação de serviços, na modalidade de avença, de operacional de limpezas, a desenvolver em 

diversas instalações municipais – Ref.ª M – 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 2116 – Ratificação de despacho 

(MGD n.º 2116); 

15. Prestação de serviços, na modalidade de avença, de técnica superior de dietética e nutrição – 

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 2162 – Ratificação de despacho (MGD n.º 2162); 

16. Empreitada de “Conclusão 2 da Reabilitação da Escola Secundária de Mealhada” – Concurso 

público urgente (artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho) – Relatório de análise das 

propostas e proposta de adjudicação – Informação n.º 2206 – Ratificação de despacho (MGD n.º 

2206); 

17. Concursos públicos urgentes para a adjudicação da empreitada de “Conclusão 2 da Reabilitação da 

Escola Secundária de Mealhada” – Irregularidades detetadas nas propostas apresentadas pela 

Predinova, Lda. – Comunicação ao IMPIC, I.P., e Ministério Público – Informação n.º 2628 (MGD n.º 

2628); 

18. Licenciamento de Obras Particulares. 

 

 

Mealhada, 10 de março de 2021 
 

O Presidente da Câmara Municipal 

(Rui Manuel Leal Marqueiro) 

 


