Câmara Municipal de Mealhada
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 no próximo dia 22 de julho,
pelas 09 horas e 30 minutos, a seguinte:
ORDEM DO DIA
1. Ata da reunião anterior;
2. Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil - Protocolo de Colaboração - "Valorização do estatuto
Profissional dos elementos da EIP" (MGD n.º 8764);
3. Grupo Columbófilo da Mealhada – Pedido de apoio (MGD n.º 8027);
4. Rancho Folclórico de Ventosa do Bairro - Pedido de subsídio – (MGD n.º 8796);
5. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Pampilhosa - Plano de Ação - Vespa Asiática (MGD n.º
8912);
6. Registo de pagamentos (MGD n.º 6831);
7. Despacho nº13/2019 - Procedimentos para preparação das Reuniões de Câmara (MGD n.º 6919);
8. Proposta nº 48/2019 - Protocolo entre o Município de Mealhada e a Associação Escolíadas - Apoio ao
desenvolvimento do programa de animação para 2019 - "Verão é na Mealhada 2019" (MGD n.º 7482);
9. Proposta n.º 49/2019 - Atribuição de apoio financeiro à Junta de Freguesia de Vacariça para reparação da
Capela de São Tiago – Pego (MGD n.º 7500);
10. Protocolo de Cooperação Inter-CPCJ e Municípios – Informação n.º 1/2019 (MGD n.º 7458);
11. Pedido de apoio financeiro do Clube Desportivo do Luso para aluguer de contentores/balneários do Campo
Municipal Jorge Manuel – Luso – Informação n.º 14/2019 (MGD n.º 7096);
12. Interdição de realização de queimas e queimadas durante o período crítico – Informação n.º 6/2019 (MGD n.º
7274);
13. Prestação de serviços, na modalidade de avença, de fiscalização das obras públicas” – Procedimento de
ajuste direto, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos – Informação –
Ratificação de despacho (MGD n.º 6696);
14. Prestação de serviços, na modalidade de avença, de coordenação de segurança e saúde em obra e de
controlo da execução do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e Demolição – Referência B”
– Procedimento de ajuste direto, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos
Públicos – Informação – Ratificação de despacho (MGD n.º 6829);
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15. Prestação de serviços, na modalidade de avença, de coordenação de segurança e saúde em obra e de
controlo da execução do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e Demolição – Referência A”
– Procedimento de ajuste direto, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos
Públicos – Informação – Ratificação de despacho (MGD n.º 6895);
16. Ampliação e Beneficiação da ETAR de Mealhada - Trabalhos de Suprimento Erros e Omissões – Propostas
12, 13 e 14 – Informação n.º 6306 (MGD n.º 6306);
17. Análise do Anteprojecto “Projeto de Execução da Requalificação da Baixa da Pampilhosa” – Informação n.º
6725 (MGD n.º 6725);
18. Licenciamento de obras particulares.

Mealhada, 17 de julho de 2019

O Presidente da Câmara Municipal
(Rui Manuel Leal Marqueiro)

