ACTA N.º 14/2005
DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PORTO DE MÓS, REALIZADA
EM 5 DE JULHO DE 2005

--------------- Aos cinco dias do mês de Julho do ano de dois mil e cinco, nesta Vila de Porto de
Mós, nos Paços do Concelho e Sala de Sessões, realizou-se a reunião ordinária da Câmara
Municipal, sob a Presidência do Senhor Presidente JOSÉ MARIA OLIVEIRA FERREIRA,
secretariada pelo Secretário Municipal MADALENA MARIA MOREIRA OLIVEIRA,
achando-se presentes os Vereadores Senhores, JOÃO SALGUEIRO, RUI AUGUSTO
MARQUES DA SILVA PEREIRA NEVES, JOÃO MANUEL DA SILVA NETO, IRENE
MARIA CORDEIRO PEREIRA, JORGE MANUEL VIEIRA CARDOSO E PEDRO
MANUEL DA SILVA CUSTÓDIO.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 REDACÇÃO FINAL DA ACTA DA REUNIÃO
ANTERIOR – Após análise da acta da reunião anterior, foi a mesma aprovada na sua redacção
final.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBRAS PARTICULARES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PROC.º N.º 594/2001 - REQUERENTE – Artiroda - Construções, Lda., requer a
aprovação das alterações ao projecto de arquitectura inicial, respeitante à construção de oito
moradias geminadas e muros de vedação, a edificar em Queimadas, Cabeceiras, freguesia de
Calvaria de Cima. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deliberado aprovar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROC.º N.º 638/2003 - REQUERENTE – Maria Madalena Vieira Santos
Rodrigues Tabau, requer a aprovação da planta de implantação com a área a ceder para domínio
privado da Câmara, respeitante à construção de um edifício destinado a habitação e comércio, a
edificar em Várzea, freguesia de São João. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou não aceitar a área de cedência proposta, uma vez
que resulta do número de estacionamento e acesso à cave e são parte integrante do condomínio,
pelo que deverá o requerente propor nova área de cedência de acordo com os parâmetros do
Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROC.º N.º 31/2005 - REQUERENTE – Carlos Alberto Alves de Carvalho,
requer a aprovação do projecto de arquitectura respeitante à construção de um lar de idosos, a
edificar em Vale João Mendes ou Portelinha, freguesia de Calvaria de Cima. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deliberado aprovar, condicionado ao cumprimento do parecer dos Serviços
Técnicos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FINANÇAS MUNICIPAIS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TESOURARIA – A Câmara tomou conhecimento do movimento dos fundos, por
intermédio do Resumo Diário da Tesouraria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR À ASSOCIAÇÃO

HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO JUNCAL – Presente um ofício
da Associação dos Bombeiros Voluntários do Juncal, a solicitar uma comparticipação financeira
no montante de noventa e três euros e cinquenta e nove cêntimos, destinada a fazer face à
despesa com o pagamento do IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis, já efectuado por esta
Associação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deliberado transferir o montante de noventa e três euros e cinquenta e nove
cêntimos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TRANSFERÊNCIA CORRENTE PARA A FREGUESIA DE ALCARIA –
Presente um ofício da Junta de Freguesia de Alcaria, a solicitar uma transferência corrente no
montante de dez mil euros, nos termos do Protocolo, destinada a fazer face às despesas com a
construção de muros em pedra, na freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deliberado transferir dez mil euros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TRANSFERÊNCIA CORRENTE PARA A FREGUESIA DE ALCARIA –
Presente um ofício da Junta de Freguesia de Alcaria, a solicitar uma transferência corrente no
montante de cinco mil euros, nos termos do Protocolo, destinada a fazer face às despesas com a
os trabalhos de execução de valetas e caminhos, na freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deliberado transferir cinco mil euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TRANSFERÊNCIA CORRENTE PARA A FREGUESIA DE ALCARIA –
Presente um ofício da Junta de Freguesia de Alcaria, a solicitar uma transferência corrente no
montante de cinco mil euros, nos termos do Protocolo, destinada a fazer face às despesas com
os trabalhos de pintura e manutenção exterior da escola do 1.º Ciclo, da freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deliberado transferir cinco mil euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL PARA A FREGUESIA DE ALCARIA –
Presente um ofício da Junta de Freguesia de Alcaria, a solicitar uma transferência de capital,
destinada a fazer face às despesas com a construção de um pavilhão junto ao cemitério da
freguesia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deliberado transferir dez mil euros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TRANSFERÊNCIA CORRENTE PARA A FREGUESIA DE JUNCAL –
Presente um ofício da Junta de Freguesia de Juncal, a solicitar uma transferência corrente no
montante de cinco mil euros, nos termos do Protocolo, destinada a fazer face às despesas com
os arranjos em cimento efectuados em várias zonas de valetas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deliberado transferir cinco mil euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TRANSFERÊNCIA CORRENTE PARA A FREGUESIA DE JUNCAL –
Presente um ofício da Junta de Freguesia de Juncal, a solicitar uma transferência corrente no
montante de cinco mil euros, nos termos do Protocolo, destinada a fazer face às despesas com
os arranjos e manutenção dos recintos escolares. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deliberado transferir cinco mil euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REALIZAÇÃO DE UM SITE – Presente uma informação do Vereador da
Cultura, Senhor João Manuel da Silva Neto, no seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- “No âmbito da divulgação mais alargada do município e respectivas actividades
camarárias, venho propor a elaboração de uma página de Internet.---------------------------------------------------- Neste sentido proponho contratar para o efeito os serviços prestados pelo
Webmaster/programador Eurico Bento, que para o efeito solicita um orçamento de 3000€.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deliberado concordar com a informação e mandar executar o serviço mediante o
pagamento de três mil euros.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEVIDO À URGÊNCIA, FOI DELIBERADO DISCUTIR OS SEGUINTES
ASSUNTOS: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALIENAÇÃO DE LOTES DA ZONA INDUSTRIAL DE MIRA DE AIRE –
1.ª FASE – Presente uma proposta do Vereador Dr. Pedro Manuel da Silva Custódio, no
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Em virtude de não ter havido candidaturas para a alienação de lotes da Zona
Industrial de Mira de Aire pelas fracas acessibilidades àquela zona do concelho e tendo em
conta as dificuldades que as empresas locais atravessam nesta altura de crise, proponho à
Câmara Municipal que considere baixar o custo do metro quadrado de doze euros e cinquenta
cêntimos para oito euros e setenta e cinco cêntimos.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deliberado concordar com a proposta, sendo o prazo para apresentação de
candidaturas de sessenta dias e a comissão de análise das mesmas, constituída pelo VicePresidente, Senhor João Salgueiro e pelos Vereadores, Senhores Dr. Pedro Manuel da Silva
Custódio e Arqtº. Jorge Manuel da Silva Cardoso.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ALIENAÇÃO DE LOTES DA ZONA INDUSTRIAL DO JUNCAL – Presente
uma informação do Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Maria Oliveira Ferreira, no seguinte
teor: --------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Tendo sido aprovado o loteamento da Zona Industrial do Juncal em seis de
Novembro de dois mil e três e respectivo regulamento, publicado no Diário da República em
dezanove de Abril de dois mil e quatro, e encontrando-se neste momento as obras de
urbanização praticamente concluídas, proponho que o executivo delibere no sentido de alienar
os quinze lotes disponíveis, estabelecendo o preço por metro quadrado de doze euros e
cinquenta cêntimos.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Deliberado concordar com a proposta, sendo o prazo para apresentação de
candidaturas de sessenta dias e a comissão de análise das mesmas, constituída pelo VicePresidente, Senhor João Salgueiro e pelos Vereadores, Senhores Dr. Pedro Manuel da Silva
Custódio e Arqtº. Jorge Manuel da Silva Cardoso.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR À ASSOCIAÇÃO DE
PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO BÁSICO DO
2.º CICLO DR. MANUEL OLIVEIRA PREPÉTUA – Presente uma informação da
Vereadora do Pelouro da Educação e Acção Social, Dr.ª Irene Maria Cordeiro Pereira, no
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “A Associação de Pais da Escola do Ensino Básico do 2.º Ciclo Dr. Manuel de
Oliveira Perpétua realizou ao longo deste ano lectivo, à semelhança do ano transacto, transporte
de alguns alunos para a escola e para actividades. Estes alunos residem em localidades não
abrangidas pelos percursos dos transportes públicos e camarários. ---------------------------------------------------- Assim propõe-se que seja atribuído um subsídio de 1 250 € à referida Associação a
fim de fazer face às despesas que decorrem destes transportes.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- Deliberado concordar com a informação e transferir uma verba no montante de mil
duzentos e cinquenta euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR AO AGRUPAMENTO
DE ESCOLAS DE PORTO DE MÓS – Presente uma informação da Vereadora do Pelouro da
Educação e Acção Social, Dr.ª Irene Maria Cordeiro Pereira, no seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “O Agrupamento de Escolas de Porto de Mós realizará nos dias 7 e 8 de Julho uma
viagem no âmbito do encerramento do ano lectivo e cujo aluguer de cada autocarro orçará os
955€.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Propõe-se assim que a Câmara Municipal comparticipe o aluguer de um dos
autocarros em 955€.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Deliberado concordar com a informação e comparticipar com uma verba no
montante de novecentos e cinquenta e cinco euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR À JUNTA DE
FREGUESIA DE S. JOÃO BAPTISTA MÓS – Presente uma informação da Vereadora do
Pelouro da Educação e Acção Social, Dr.ª Irene Maria Cordeiro Pereira, no seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “O serviço de refeições e os custos que dele decorrem são, de acordo com a
legislação em vigor, da competência da Câmara Municipal de Porto de Mós. -------------------------------------- A Junta de Freguesia de S. João Baptista assumiu ao longo do ano lectivo de
2004/2005 despesas relativas a este serviço, tais como produtos de limpeza e outros necessários
ao bom funcionamento do serviço. ------------------------------------------------------------------------------------------- Assim propõe-se a transferência de 500€ a atribuir à referida junta para fazer face a
essas despesas.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deliberado concordar com a informação e transferir uma verba no montante de
quinhentos euros.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FUNDO DE MANEIO – Presente uma informação da Chefe de Divisão de
Economia e Finanças, no seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “A constituição de Fundos de Maneio para o ano de 2005, nos termos do art.º 13 nº
5, do Regulamento de Controlo Interno, foi deliberada em reunião de Câmara de 6 de Janeiro de
2005, ficando à responsabilidade das pessoas abaixo mencionadas:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vereadora da Educação Acção Social e Desporto:-------------------------------------------------------Irene Maria Cordeiro Pereira .........................................................€ 150,00--------------------------Classificação Económica 0102/02.01.21 e 0102/02.02.25.02-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chefe de Secção de Aprovisionamento:-------------------------------------------------------------------Maria Vilma Freitas Gama..............................................................€ 150,00-------------------------Classificação Económica 0102/02.01.21, 0102/02.02.09.01 e 0102/02.02.25.02---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiel de Armazém:---------------------------------------------------------------------------------------------Marco António Alves Ferraria.......................................................€ 600,00--------------------------Classificação Económica 0102/02.01.01, 0102/02.01.21, 0102/02.02.20 e
0102/02.02.25.02.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na sequência da aposentação da Chefe de Secção de Aprovisionamento, Maria
Vilma Freitas da Gama, a partir de 1 de Julho de 2005, torna-se necessário proceder à
substituição da mesma, pelo que se propõe que este fundo de maneio fique à guarda e
responsabilidade da Chefe de Secção de Contabilidade, Cristina Maria Godinho Carvalho.”------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deliberado concordar com a informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TARIFÁRIO HOMOLOGADO PARA 2005 – Presente um fax da EPAL –
Empresa Portuguesa de Águas Livres, S.A., a informar o aumento das tarifas de venda de água,
a vigorarem no ano de 2005. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deliberado tomar conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE VÁRIOS ARTISTAS
CONTEMPORÂNEOS PORTUGUESES – TRANSPORTADORAS – Presente uma
informação do Vereador da Cultura e Urbanismo, Senhor João Manuel da Silva Neto, no
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No âmbito das comemorações dos 700 anos do Foral irá realizar-se no Castelo de
Porto de Mós de 8 a 28 de Julho de 2005, uma exposição de obras de arte de vários artistas
contemporâneos portugueses, provenientes do Centro de Arte Moderna José de Azeredo
Perdigão da Fundação Calouste Gulbenkian.------------------------------------------------------------------------------- Será necessário contratar uma empresa transportadora para a deslocação das obras
em questão, neste sentido foi solicitado orçamento às seguintes empresas: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOME DA
EMPRESA

FEIREXPOLogística de
Transporte
para Feiras e
Exposições,
SA
RNTRANS –
ACTIVIDADE
S
TRANSITÁRI
AS, SA
TETEI –
SERVIÇOS E
TRANSPORT
ES PARA
MUSEUS E
COLECÇÕES
DE ARTE
LDA

SERVIÇO IDA
Lisboa/ Porto de
Mós

SERVIÇO
VOLTA
Porto de
Mós/Lisboa

785€ + IVA

1085€ + IVA
JÁ INCLUI
DESMONTAG
EM
E
EMBALAGEM

1015€ + IVA
NÃO INCLUI
DESMONTAG
1015€ + IVA
EM
NEM
EMBALAGEM

1235€+ IVA

1235€+ IVA

MONTAGEM

448€
+ IVA

-

1095€
+ IVA

DESMONTAGEM

CONTACTOS

-

Rua Conselheiro
Emídio Navarro
Complexo tabaqueira
Cabo Ruivo
1900-651 Lisboa
tel: 218 310 660
fax: 218 310 666

-

Rua do Arsenal, 1242º
1100-040 Lisboa
tel: 213 246 202
fax: 213 246 206

845€
+ IVA

Avd. Casal da Serra,
Lote I 3
2625-085 Povoa de S.
Iria
tel: 219 533 515
fax: 219 566 087

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face ao exposto solicita-se aprovação do orçamento mais conveniente para o
serviço em questão. Segue em anexo os orçamentos pedidos.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deliberado adjudicar o transporte à Firma Feirexpo, S.A., pelo montante de dois
mil trezentos e dezoito euros, mais IVA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EXPOSIÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE VÁRIOS ARTISTAS
CONTEMPORÂNEOS PORTUGUESES – SEGUROS – Presente uma informação do
Vereador da Cultura e Urbanismo, Senhor João Manuel da Silva Neto, no seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ No âmbito das comemorações dos 700 anos do Foral irá realizar-se no Castelo de
Porto de Mós de 8 a 28 de Julho de 2005, uma exposição de obras de arte de vários artistas

contemporâneos portugueses, provenientes do Centro de Arte Moderna José de Azeredo
Perdigão da Fundação Calouste Gulbenkian.------------------------------------------------------------------------------- Foi solicitado por parte Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão da
Fundação Calouste Gulbenkian a realização de um seguro do tipo prego-a-prego e contra todos
os riscos de acordo com o valor global das obras, para o transporte e respectiva permanência. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOME DA EMPRESA

LUSITÂNIA, COMPANHIA
DE SEGUROS, SA

RNTRANS – ACTIVIDADES
TRANSITÁRIAS, SA
OUTRAS COMPANHIAS

VALOR

INCLUI

CONTACTOS
Rua Conselheiro Emídio
Prego-a-prego
Navarro
Incluindo roubo e
Complexo tabaqueira
1591,54€
Cabo Ruivo
incêndio
Durante o transporte e
1900-651 Lisboa
permanência das obras
tel: 218 310 660
fax: 218 310 666
Rua do Arsenal, 124-2º
1100-040 Lisboa
1263,00€
Apenas de transporte
tel: 213 246 202
fax: 213 246 206
Não aceitaram efectuar qualquer tipo de seguro

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face ao exposto solicita-se aprovação do orçamento mais conveniente para o
serviço em questão. Segue em anexo os orçamentos pedidos.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deliberado adjudicar o trabalho à Firma – Companhia de Seguros Lusitânea, S.A.,
pelo montante de mil quinhentos e noventa e um euros e cinquenta e quatro cêntimos, mais
custo da apólice e imposto de selo sobre a mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I EDIÇÃO DO CONCURSO FOTOMÓS JÚNIOR – Presente uma informação
do Vereador da Cultura e Urbanismo, Senhor João Manuel da Silva Neto, no seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Decorreu a I edição do concurso “fotomós – júnior”, neste sentido foram
premiados 6 concorrentes distribuídos pelos seguintes escalões e com os respectivos valores:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 ESCALÃO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1º Prémio cheque no valor de €100 – “NOVAS ENERGIAS” de Ricardo Nuno
Amaral Calado, residente em Porto de Mós.-------------------------------------------------------------------------------- 2º Prémio cheque no valor de €50 – “PATOS EM FUGA” de Tatiana Ferreira de
Jesus, residente em Alvados, Porto de Mós. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 ESCALÃO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1º Prémio cheque no valor de €100 - “APONTANDO O HORIZONTE” de Rodrigo
Miguel Amaral Calado, residente em Porto de Mós.---------------------------------------------------------------------- 2º Prémio cheque no valor de €50 – “JARDIM Iv” de Ricardo José Pereira
Carreira, residente em Alvados, Porto de Mós. ---------------------------------------------------------------------------- 3º Prémio cheque no valor de €25 – “ RECICLAGEM I” de Carina Alexandre
Pereira Carreira, residente em Alvados, Porto de Mós.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Salientamos que não existiram vencedores no 3 escalão por falta de participantes,
assim como também não foi atribuído o 3 prémio na 1 categoria por falta de concorrentes. --------------------- Face ao exposto solicita-se que sejam disponibilizadas verbas para que se possa
proceder à respectiva atribuição destes prémios.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deliberado concordar com a informação e atribuir os prémios constantes da
mesma.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- I EDIÇÃO DO CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS D. FUAS – Presente
uma informação do Vereador da Cultura e Urbanismo, Senhor João Manuel da Silva Neto, no
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Decorreu a I edição do concurso de “Artes Plásticas D.Fuas “ no Castelo de Porto
de Mós que culminou com uma entrega de prémios no dia 24 de Junho de 2005 no mesmo local
pelas 21.30h. Neste sentido foram premiados 8 concorrentes distribuídos pelas seguintes
categorias e com os respectivos valores: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ESCULTURA: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1º Prémio cheque no valor de €500 – “Lapiaz” de Carlos Alberto Neto Correia,
residente em Alcaria, Porto de Mós.------------------------------------------------------------------------------------------ 2º Prémio cheque no valor de €200 – “Buraco negro” de Mário de Sousa
Morgado, residente em Corredoura, Porto de Mós. ----------------------------------------------------------------------- 3º Prémio cheque no valor de €100 – “Jardim” de Ana Cristina Lousada, residente
em Alcaria, Porto de Mós.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ REVELAÇÃO:--------------------------------------------------------------------------------------------------- Cheque no valor de €100 – “O Lagarto” de Isabel M.ª Ferreira Amaral, residente
em Anaia, Porto de Mós. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PINTURA: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1º Prémio cheque no valor de €500 - “O Casal” de Elsa Isabel Rosário N. Noiva
Gonçalves, residente em Leiria. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 2º Prémio cheque no valor de €200 – “Anciã” de João Guilherme Gonçalves,
residente em Mira de Aire. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3º Prémio cheque no valor de €100 – “Ancoradouro” de Maria Fernanda
Marques, residente em Cumeira de Cima, Porto de Mós. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REVELAÇÃO:--------------------------------------------------------------------------------------------------- Cheque no valor de €100 – “Sem título” de Susete Conceição Calado, residente em
Porto de Mós. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face ao exposto solicita-se que sejam disponibilizadas verbas para que se possa
proceder à respectiva atribuição destes prémios.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deliberado concordar com a informação e atribuir os prémios constantes da
mesma. ----- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JANTAR E FEIRA MEDIEVAL – Presente uma informação do Vereador da
Cultura e Urbanismo, Senhor João Manuel da Silva Neto, no seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Foi acordado com o Laboratório de Expressão Dramática – VIVARTE, na pessoa
do Director, Mário da Costa, o orçamento de € 28. 000, vinte e oito mil euros para a realização
de um Jantar Medieval no dia 22 de Julho e de uma Feira Medieval a decorrerem nos dias 23 e
24 do referido mês. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Este orçamento parece-me razoável, atendendo ao carácter específico desta
animação, não existindo no mercado, empresas que façam este tipo de espectáculo com a
componente de expressão dramática, confecção, serviço de refeição e coordenação de outras
companhias de teatro de nível nacional e internacional, que também animarão as respectivas
actividades. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face ao exposto solicita-se aprovação do orçamento para o serviço em questão.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- Deliberado concordar com a informação e pagar pelo Jantar Medieval sete mil e
quatrocentos e quarenta e três euros e para a Feira Medieval vinte mil quinhentos e cinquenta e
seis euros e sessenta cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 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 Acta em
Minuta no final da Reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENCERRAMENTO – E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou
encerrada a reunião, pelas dezasseis horas, da qual para constar, se lavrou a presente Acta. ------__________________________________

