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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 no próximo dia 29 de abril, pelas 
09 horas e 30 minutos, a seguinte: 
 
 

ORDEM DO DIA 

1. Ata da reunião anterior; 

2. Transferência de Competências na área da educação (Decreto-lei nº 21/2019 de 30 de janeiro) (MGD nº 

4417); 

3. Hóquei Clube de Mealhada - Pedido de Colaboração para a realização IV OPEN KARATE HCM - 4 

Maravilhas da Mealhada (25 de Abril) e Campeonato Nacional de Juvenis, Iniciados e Infantis de Karaté no dia 

27 de abril (MGD nº 4266); 

4. Associação Trilhos Luso Bussaco – 2ª Edição da Prova de Trail Trilhos Luso Bussaco – Pedido de apoio 
(MGD n.º 3385); 
5. VII Torneio do Futebol Jovem - Futebol Clube da Pampilhosa (MGD nº 2593); 
6. Clube LusoClássicos – Provas Clube LusoClássicos 2019 (MGD n.º 3584); 

7. Rancho Folclórico São João – Substituição de janelas e portas da sede museu – Pedido de apoio (MGD n.º 

2472); 

8. Rancho Folclórico São João – Recuperação de casa em ruínas (MGD n.º 2473); 

9. Regulamento de Apoio Extraordinários; 

10. Proposta n.º 28/2019 – Apoio Financeiro à Junta de Freguesia de Barcouço para construção de coreto no 

Jardim Público de Barcouço (MGD n.º 3585); 

11. Proposta nº 31/2019 – Ratificação da decisão de formalização de parceria no âmbito do Projeto de Formação 

para Públicos Estratégicos, da Saúde em Português (MGD nº 3891); 

12. Proposta nº 32/2019 – Ratificação da decisão de formalização de parceria com a Saúde em Português, no 

âmbito do Mercadoria Humana 4 – Projeto de sensibilização para o tráfico de Seres Humanos (MGD nº 3991); 

13. Proposta nº 33/2019 - Protocolo de Parceria com a AD ELO – Associação de Desenvolvimento Local da 

Bairrada e Mondego no âmbito do projeto VirtuALL - Simbiose entre Inovação, Envelhecimento e Qualidade de 

Vida” (MGD n.º 4108); 

14.  Pedido de Apoio para desenvolvimento do protótipo “AutoRecycle” (MGD nº 3717); 

15. Relatório do Concurso de Ideias para o Logótipo do Orçamento do Orçamento Participativo de Mealhada 

conhecimento (MGD nº 4100); 
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16. Posicionamento remuneratório do trabalhador Nuno Almeida em consequência da consolidação da 

mobilidade na categoria de especialista de Informática, Grau 1, nível 2 (MGD nº 4168); 

17. Prestação de serviços, na modalidade de avença, de medicina veterinária para efeitos de cumprimento das 

obrigações do Município decorrentes do Protocolo de Colaboração celebrado entre este e a DGAV – Ref.ª A – 

Procedimento de ajuste direto, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos 

– ratificação do despacho (MGD nº 3012); 

18.  Prestação de serviços, na modalidade de avença, de medicina veterinária para efeitos de cumprimento das 

obrigações do Município decorrentes do Protocolo de Colaboração celebrado entre este e a DGAV – Ref.ª B – 

Procedimento de ajuste direto, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos 

– ratificação do despacho (MGD nº 3015); 

19.  Prestação de serviços, na modalidade de avença, de medicina veterinária para efeitos de cumprimento das 

obrigações do Município decorrentes do Protocolo de Colaboração celebrado entre este e a DGAV – Ref.ª C – 

Procedimento de ajuste direto, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos 

– ratificação do despacho (MGD nº 3016); 

20.  Prestação de serviços, na modalidade de avença, de medicina veterinária para efeitos de cumprimento das 

obrigações do Município decorrentes do Protocolo de Colaboração celebrado entre este e a DGAV – Ref.ª D – 

Procedimento de ajuste direto, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos 

– ratificação do despacho (MGD nº 3017); 

21.  Prestação de serviços, na modalidade de avença, de medicina veterinária para efeitos de cumprimento das 

obrigações do Município decorrentes do Protocolo de Colaboração celebrado entre este e a DGAV – Ref.ª E – 

Procedimento de ajuste direto, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos 

– ratificação do despacho (MGD nº 3019); 

22. S056D – Ampliação e Beneficiação da ETAR de Mealhada - Trabalhos de suprimento de erros e omissões 
N.º 3 (MGD nº 3180); 
23.  EQ 95 - Requalificação e valorização da Mata Nacional do Bussaco – Recuperação do Convento de Santa 

Cruz e Capelas dos Passos da Via Sacra - Proposta de trabalhos a menos (MGD nº 3408); 

24.  EQ 57/B - Reabilitação do Mercado da Pampilhosa -  Proposta de trabalhos a menos - art.º 11.5.2 e 8.9 

(MGD nº 3240); 

25.  Licenciamento de obras particulares. 

Mealhada, 23 de abril de 2019 

O Presidente da Câmara Municipal 

(Rui Manuel Leal Marqueiro) 

 


