MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS – CÂMARA MUNICIPAL

ATA N.º 7/2017
DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE MÓS,
REALIZADA EM 6 DE ABRIL DE 2017

---------------- Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezassete, nesta Vila de Porto de
Mós, nos Paços do Concelho e Sala de Sessões, realizou-se a reunião ordinária pública da
Câmara Municipal, sob a Presidência do Senhor Presidente JOÃO SALGUEIRO, secretariada
pelo Secretário Municipal NEUZA JOSÉ DOS REIS MORINS, achando-se presentes os
Vereadores Senhores, ALBINO PEREIRA JANUÁRIO, ANABELA DOS SANTOS
MARTINS, RUI FERNANDO CORREIA MARTO, ANTÓNIO JOSÉ JESUS FERREIRA,
RITA ALEXANDRA SACRAMENTO ROSA CEREJO E NÉLIA MARIA DA PIEDADE
NOGUEIRA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ À hora marcada e depois de todos terem ocupado os seus lugares, o Senhor
Presidente declarou aberta a reunião, tendo sido tratados os seguintes assuntos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APROVAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR
– Após análise da ata da reunião anterior, foi a mesma aprovada na sua redação final, com a
abstenção do Presidente da Câmara, Senhor João Salgueiro e dos Vereadores Senhores, Rui
Fernando Correia Marto e Nélia Maria da Piedade Nogueira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFORMAÇÃO TÉCNICA NO SENTIDO DE DESPOLETAR O
PROCEDIMENTO DE CORREÇÕES MATERIAIS, PREVISTO NA ALÍNEA B), DO
N.º 1, DO ART.º 122.º DO D.L. N.º 80/2015, DE 14/05 - Deliberado aprovar o despoletar do
procedimento de correções materiais de acordo com o parecer da Informação Técnica.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OBRAS MUNICIPAIS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONSTRUÇÃO DA ROTUNDA DO IC2/EX. EN242-4 TREMOCEIRA –
ADJUDICAÇÃO – Deliberado adjudicar a empreitada de construção da rotunda do IC/EX.
EN242-4 Tremoceira à empresa Construções Pragosa, S.A. pelo montante de duzentos e quinze
mil, quinhentos e oitenta e cinco euros e setenta e um cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FORNECIMENTOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES
ALIMENTADAS EM MÉDIA TENSÃO (LOTE 1), BAIXA TENSÃO ESPECIAL (LOTE
2) E BAIXA TENSÃO NORMAL (LOTE 3) DO MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS –
ABERTURA DE PROCEDIMENTO - Deliberado aprovar a realização da despesa estimada,
o lançamento do procedimento do concurso público, a constituição do júri e as peças do
presente procedimento, nos termos constantes da presente proposta. --------------------------------------------------- Mais foi deliberado delegar no júri a competência para proceder aos
esclarecimentos e à retificação das peças do procedimento, à pronúncia sobre erros e omissões
do caderno de encargos e à prorrogação do prazo fixado para apresentação da proposta. -------------------------- Foi ainda deliberado delegar no Senhor Presidente a aprovação de todos os trâmites
na plataforma eletrónica, bem como a assinatura digital em todos os documentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVERSOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------- PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO ELÉTRICO
EM BAIXA TENSÃO NORMAL, BAIXA TENSÃO ESPECIAL E MÉDIA TENSÃO DE
01-01-2017 A 31-05-2017 – A Câmara Municipal reconhecendo que não pode ocorrer a
descontinuidade do serviço que implicaria a interrupção no fornecimento de energia elétrica;
Reconhecendo ainda que deverá ser acautelado o Interesse Público e considerando que o novo
procedimento concursal foi submetido para aprovação à presente reunião de Câmara, delibera
que o fornecimento de energia elétrica continue a ser prestado pela EDP – COMERCIAL, S.A.
até à adjudicação de um novo contrato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TRANSFERÊNCIA DE FARMÁCIA NO CONCELHO DE PORTO DE
MÓS – PARECER PRÉVIO – De acordo com o parecer dos serviços técnicos a Câmara
Municipal deliberou emitir parecer prévio favorável. ---------------------------------------------------------------------- Não tomou parte da deliberação o Senhor Presidente da Câmara que se ausentou da
sala.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ APOIO À PUBLICAÇÃO DA CERCILEI, PROMOVIDA PELO JORNAL
DE LEIRIA – RATIFICAÇÃO – Deliberado ratificar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONTRATOS INTER-ADMINISTRATIVOS – Deliberado aprovar e remeter à
aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACORDO
INTER-ADMINISTRATIVO
–
DELEGAÇÃO
DE
COMPETÊNCIAS DA GESTÃO DO POLIDESPORTIVO DA CHÃ – ALQUEIDÃO DA
SERRA – Deliberado aprovar e remeter à Assembleia Municipal para a respetiva autorização. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PROTOCOLO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENCARGOS RESPEITANTES À
GESTÃO E EXPLORAÇÃO DO TRATAMENTO E REJEIÇÃO DO EFLUENTE
TRATADO NA ETAR DE MINDE – Deliberado concordar com a informação e aprovar o
valor de quarenta e dois mil, duzentos e sessenta e oito euros e cinquenta e cinco cêntimos a
suportar no ano de 2017 que perfaz um valor mensal de três mil, quinhentos e vinte e dois euros
e trinta e oito cêntimos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mais foi deliberado aceitar o montante de sete mil, oitocentos e cinquenta e oito
euros e quarenta e cinco cêntimos a favor do Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO PARA A FISCALIZAÇÃO DOS
ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO – Deliberado aprovar a proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROGRAMA DA HASTA PÚBLICA PARA VENDA DE UM PRÉDIO
URBANO (ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DOS CASAIS DE MATOS) – HASTA
PÚBLICA N.º 1/2017 – Deliberado concordar com a proposta e proceder em conformidade. ------------------- Mais foi deliberado aprovar as condições gerais do procedimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AUTORIZAÇÃO PRÉVIA NO ÂMBITO DA LEI DOS COMPROMISSOS
ASSUMIDOS DESDE 21-10-2016 A 31-03-2017 – Deliberado tomar conhecimento e
submeter a conhecimento da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MAPA DE PESSOAL – 1.ª REVISÃO – Deliberado aprovar e submeter à
aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO – Presente uma informação do Assistente
Técnico Luís Santos, no seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Dando resposta á solicitação por parte da Junta de Freguesia de São Bento para
que se colocasse um Sinal de Cedência de Passagem no entroncamento da Rua Faustino Luís
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Ferreira com a Rua de São Pedro nos Penedos Belos, após visita ao local informo que se
justifica a colocação do referido sinal na Rua Faustino Ferreira pelas razões que apresento de
seguida.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Rua de São Pedro é a principal via e com maior fluxo de trânsito na localidade,
como tal definir a cedência de passagem nesse entroncamento é uma forma de disciplinar o
trânsito no local e minimizar os riscos de acidente já que a visibilidade nesse entroncamento é
reduzida para quem ali circula. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Sobre o pedido de espelhos informo que visitei ambos os locais e penso que em
ambos se justifica a colocação dos espelhos parabólicos, porque a visibilidade é insuficiente e o
fluxo de trânsito nesses locais tem alguma intensidade e verifiquei também velocidades altas
nos mesmos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Mais informo que deverá levar a reunião de executivo a proposta para a colocação
do sinal de cedência de passagem para a respetiva homologação. ------------------------------------------------------- Sem mais de momento, deixando para análise e decisão de Vossa Exa.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deliberado aprovar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VOUCHER PARA A BOLSA DE TURISMO DE LISBOA – RATIFICAÇÃO
– Deliberado ratificar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FINANÇAS MUNICIPAIS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TESOURARIA – A Câmara tomou conhecimento do movimento dos fundos, por
intermédio do Resumo Diário da Tesouraria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APRECIAÇÃO DO INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS
PATRIMONIAIS E RESPETIVA AVALIAÇÃO, BEM COMO, APRECIAÇÃO E
VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE CONTAS RELATIVAMENTE AO ANO DE 2016
– O Presidente da Câmara deu a palavra ao Vice-Presidente, Dr. Albino Januário, que usou a
mesma para explanar que o objetivo do Relatório de Contas está expresso pelos diversos mapas
constantes no mesmo e foi claramente atingido. (o resto seguirá depois) ---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Após discussão, colocado a votação a APRECIAÇÃO DO INVENTÁRIO DE
TODOS OS BENS, DIREITOS PATRIMONIAIS E RESPETIVA AVALIAÇÃO, BEM
COMO, APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE CONTAS
RELATIVAMENTE AO ANO DE 2016, foi deliberado aprovar e submeter à apreciação e
votação da Assembleia Municipal, com a abstenção dos Vereadores do Partido Social
Democrata, que apresentaram uma Declaração de Voto, que a seguir se transcreve: -------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DECLARAÇÃO DE VOTO DOS VEREADORES DO PSD ------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “A prestação de contas é um momento essencial na gestão, que evidência a
atividade do Município para o ano civil de 2016, sendo esta elaborada com base nos principais
documentos contabilísticos e baseada nos princípios legais exigidos, trata-se portanto de um
documento técnico bem elaborado. -------------------------------------------------------------------------------------------- Queremos também realçar, que as contas estão devidamente Certificadas por uma
entidade competente para o efeito, o que nos garante que cumprem os requisitos essenciais
impostos por lei. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O no entanto, não poderíamos deixar de realçar que uma das medidas sugeridas
pelo PSD, alteração da taxa de derrama nos deixa bastante satisfeitos, uma vez que reduzir esta
taxa não causou qualquer perda de receita para o Município, mas um aumento significativo,
estamos certos podíamos adotar outras medidas de natureza diferente com e efeito semelhante. ----------------- Esta prestação de contas, reflete as grandes opções do plano executado em 2016,
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com as quais nós não concordamos em termos estratégicos, por isso vamos abster-nos na
votação.”---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Porto de Mós, 06 de abril de 2017. ---------------------------------------------------------------------------- Os Vereadores do PSD, ------------------------------------------------------------------------------------------ António José Jesus Ferreira, ------------------------------------------------------------------------------------- Nélia Maria da Piedade Nogueira.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS – 2.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DO
ANO DE 2017 – Deliberado aprovar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal, com a
abstenção dos Vereadores do Partido Social Democrata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS – 2.ª REVISÃO ÀS GRANDES
OPÇÕES DO PLANO DO ANO DE 2017 – Deliberado aprovar e submeter à aprovação da
Assembleia Municipal, com a abstenção dos Vereadores do Partido Social Democrata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR À FÁBRICA DA
IGREJA PAROQUIAL DE ALQUEIDÃO DA SERRA – Deliberado atribuir o apoio no
montante de cinco mil euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Mais foi deliberado aprovar o protocolo conjunto e autorizar o Senhor Presidente
da Câmara a outorgar o mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APOIOS FINANCEIROS AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL DO
CONCELHO ANO 2017 – Deliberado atribuir os apoios financeiros propostos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Todas as deliberações que não tenham qualquer anotação foram aprovadas por
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ De modo a permitir a sua imediata execução, a Câmara resolveu aprovar a Ata em
Minuta no final da Reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ENCERRAMENTO – E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou
encerrada a reunião, pelas dezassete horas e trinta minutos, da qual para constar, se lavrou a
presente Ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

__________________________________
__________________________________
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