
 

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 (em videoconferência), no 
próximo dia 06 de setembro, pelas 09 horas e 30 minutos, a seguinte: 
 
 

ORDEM DO DIA 

1. Ata da reunião anterior; 

2. CIM-Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra - Aplicação do Regime de "Concorrência 
Regulada" constante do Regulamento (CE) n.º 1370/2007, e da sua relação com o regime das 
"Autorizações Provisórias" (MGD nº 11704); 

3. Fundação Mata do Bussaco - Pedido de Apoio (MGD nº 12253); 

4. A Associação Recreativa, Desportiva e Cultural da Lameira de S. Pedro – Pedido de subsídio extraordinário-

Informação nº 9552- (MGD nº 9252); 

5. ADCRA – Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Antes - Pedido de Apoio Financeiro 
(MGD nº 11809); 

6. Associação Recreativa e Cultural de Várzeas - Pedido de Apoio (MGD nº12195); 

7. Miguel Ângelo Ribeiro Batista da Cruz - Módulo - Bar - Vacariça - Pedido de renovação de contrato 
de exploração - (MGD nº 11781); 

8. Prémio Literário António Augusto Costa Simões – Normas para a atribuição – Proposta ao Executivo 

nº 104 (MGD nº 9400); 

9. Prémio Literário Maria da Nóbrega – Instituição e Normas para a atribuição – Proposta ao Executivo 

nº 105 (MGD nº 9401); 

10. Prémio para a Historiografia Local Adelino Melo – Instituição e Normas para a atribuição – Proposta 

ao executivo nº 106 (MGD nº 9402); 

11. Programa APOIAR (Complemento Municipal) – Alargamento a não elegíveis – 1.ª atribuição – 

Proposta ao Executivo nº 103 (MGD nº 9391); 

12. Regulamento do mercado municipal e da feira semanal da Mealhada – Aprovação final - -Proposta 

ao Executivo nº 107 (MGD nº 9411); 

13. Proposta de Protocolos de cedência de espaços no Mercado Municipal de Pampilhosa – 
Informação nº 4 (MGD nº 9374); 
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14. “Prestação de serviços, na modalidade de avença, de manutenção, higiene e limpeza, no cemitério 
municipal de Mealhada – 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 de despacho nº (MGD nº 9189); 

15. “Prestação de serviços, na modalidade de avença, de manutenção, higiene e limpeza, no cemitério 
municipal de Mealhada – 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 de despacho (MGD nº 8965); 

16. “Prestação de serviços, na modalidade de avença, de manutenção, higiene e limpeza, e abrir e 
aterrar sepulturas para inumação de cadáveres, no cemitério Municipal de Mealhada – 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 de despacho (MGD nº 8946); 

17. “Prestação de serviços, na modalidade de avença, de condutor de veículos pesados” – 
Procedimento de ajuste direto, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos 
Públicos. – Ratificação de despacho (MGD nº 8945); 

18. “Prestação de serviços, na modalidade de avença, de leitor de contadores domésticos de medição 
de água e distribuição de cartas com faturas aos consumidores, em todo o concelho” – Procedimento 
de ajuste direto, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos. – 
Ratificação de despacho (MGD nº 8937); 

19. Empreitada de “Reabilitação do Chalet Suíço” – Procedimento de concurso público sem publicidade 
internacional – Prorrogação do prazo fixado para a apresentação de propostas. – Ratificação de 
despacho (MGD nº 9070); 

20. Empreitada: “Requalificação Urbanística do Centro Histórico da Mealhada – Requalificação Das 
Ruas Visconde Valdoeiro, Cerveira Lebre, Capitão Cabral E Dr. Luís Navega”: Pedido de autorização 
para antecipação dos trabalhos da Fase 2 – Ratificação de despacho (MGD nº 8881); 

21. "Requalificação do Jardim Público da Pampilhosa" - Relação de trabalhos a mais que aguardam 
faturação Informação 8713 (MGD nº 8713); 

22. Empreitada de “Ligação dos Sistemas em Alta e Baixa de Mealhada – Ponto de Entrega do 
Carqueijo” – Procedimento de concurso público sem publicidade internacional – Decisão de contratar, 
de aprovação das peças do procedimento, de designação do júri e respectivas competências e de 
designação do gestor do contrato - Informação nº 9383 (MGD nº 9383); 

23. Licenciamento de Obras particulares.  

 

Mealhada, 01 de setembro de 2021 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 
(Rui Manuel Leal Marqueiro) 

 


