MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS – CÂMARA MUNICIPAL

ACTA N.º 12/2011
DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE MÓS,
REALIZADA EM 9 DE JUNHO DE 2011

----------------Aos nove dias do mês de Junho do ano de dois mil e onze, 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 MADALENA MARIA MOREIRA OLIVEIRA, achando-se
presentes os Vereadores Senhores, JÚLIO JOÃO CARREIRA VIEIRA, ALBINO PEREIRA
JANUÁRIO, ANABELA DOS SANTOS MARTINS, LUÍS MANUEL COELHO DE
ALMEIDA, RITA ALEXANDRA SACRAMENTO ROSA CEREJO E FERNANDO
MANUEL DE CARVALHO OLIVEIRA MONTEIRO.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 503/1996 – REQUERENTE − Bernardino Almeida Leitão, requer a
aprovação da alteração à implantação de um edifício sito em Lagoa Seca, freguesia de Juncal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado aprovar de acordo com o parecer dos serviços técnicos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROC.º N.º 6/2011 – REQUERENTE – Xiloplano, Ld.ª, requer a aprovação da
comunicação prévia, referente à construção de um pavilhão para instalação de uma carpintaria
mecânica, no lote n.º 1 do loteamento sito em Chão Rapado, vila e freguesia de Mira de Aire.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado aprovar de acordo com o parecer dos Serviços Técnicos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LOTEAMENTOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROC.º N.º 133/1982 – REQUERENTE − Rowney Alves Furfuro, requer a
aprovação da alteração ao processo de loteamento, sito em Avenida Sá Carneiro – Porto de
Mós, freguesia de S. Pedro, em nome de António Ferreira da Silva.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado aprovar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVERSOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA
ALFILPEDRA
–
SOCIEDADE
EXTRACTIVA
E
TRANSFORMAÇÃO DE PEDRA, LDA. – DONATIVOS EM ESPÉCIE –
RATIFICAÇÃO – Deliberado ratificar e agradecer.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CEDÊNCIA DE ESPAÇO PARA TASQUINHAS S. PEDRO 2011 – Presente
um e-mail do Corpo Nacional de Escutas, Agrupamento 370 dos Escuteiros de Porto de Mós, a
solicitar a cedência do espaço denominado Jardim D. Dinis, para a sua habitual “Tasquinha de
São Pedro”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------Deliberado ceder o espaço. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE TRÂNSITO NA FREGUESIA DE
MIRA DE AIRE – Presente uma informação do Assistente Técnico, Luís Santos, no seguinte
teor:---------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Dando seguimento ao despacho de Vossa Exa. relacionado com um pedido por
parte da Junta de Freguesia para que se coloquem vários sinais na localidade de Mira de Aire e
após me deslocar aos locais referidos no ofício informo do seguinte. --------------------------------------------------O estacionamento proibido excepto às ambulâncias, o local reservado para
estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida junto ao centro de saúde e o sinal de
cedência de passagem pedidos no ofício já foram aprovados em reunião de executivo de 28 de
Abril. -------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em relação aos sinais de STOP pedidos verifiquei que todos se justificam e dessa
forma envio uma tabela com a sua localização para que, se o Sr. Presidente entender levar á
próxima reunião de executivo para posterior homologação da respectiva sinalização.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FREGUESIA DA MIRA DE AIRE--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SINAL
PARAGEM OBRIGATÓRIA NO
CRUZAMENTO OU ENTRONCAMENTO
PARAGEM OBRIGATÓRIA NO
CRUZAMENTO OU ENTRONCAMENTO
PARAGEM OBRIGATÓRIA NO
CRUZAMENTO OU ENTRONCAMENTO

REF.
B2
B2
B2

LOCALIZAÇÃO
Na Rua das Serradinhas no entroncamento com a
Rua 5 de Outubro
No sentido ascendente da Travessa 5 de Outubro
no entroncamento com a Rua 5 de Outubro
No sentido descendente da Travessa 5 de Outubro
no entroncamento com a Rua 5 de Outubro

LOCALIDADE
MIRA DE AIRE
MIRA DE AIRE
MIRA DE AIRE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sem mais de momento, deixando para análise e decisão de Vossa Exa.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado aprovar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGRADECIMENTO PELO VOTO DE LOUVOR ATRIBUIDO À BANDA
FEEDBACK – Presente um e-mail de João Paulo Lopes a agradecer o voto de louvor atribuído
à banda Feedback, na qual os seus filhos fazem parte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado tomar conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PEDIDO DE LOCALIZAÇÃO DE UMA ROLOTE PARA VENDA DE
BIFANAS E CACHORROS – Presente um requerimento de Teresa dos Santos Rodrigues a
requerer autorização para a colocação de uma rolote de venda de bifanas e cachorros, em terreno
privado, em frente à sua residência, sita em Cabeço do Roxo, freguesia de Pedreiras.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado solicitar à requerente a planta de localização devidamente assinalada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE RIO MAIOR – REVISÃO – Presente
um ofício da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo,
a solicitar a nomeação de um representante, para integrar as reuniões da CA.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado nomear o Dr. Vítor Soutinho e como suplente a Dra. Helena Oliveira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN 243 – KM 6+107 – NOVA PONTE SOBRE O RIO ALCAIDE E
ACESSOS IMEDIATOS - PROTOCOLO – Presente um ofício da EP – ESTRADAS DE
PORTUGAL, S.A. a enviar o contrato relativo à empreitada em epígrafe, bem como a
respectiva proposta vencedora. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reunião de 9 de Junho de 2011

77

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS – CÂMARA MUNICIPAL

----------------Deliberado tomar conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FINANÇAS MUNICIPAIS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TESOURARIA – A Câmara tomou conhecimento do movimento dos fundos, por
intermédio do Resumo Diário da Tesouraria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR AO CENTRO
CULTURAL E RECREATIVO DE ALQUEIDÃO DA SERRA – Presente um ofício do
Centro Cultural e Recreativo de Alqueidão da Serra a solicitar uma comparticipação financeira,
no montante de cinco mil euros, destinada a fazer face às despesas com a manutenção do
arrelvamento sintético.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado atribuir o montante de cinco mil euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR A ASSOCIAÇÃO
DESPORTIVA PORTOMOSENSE – Presente uma informação do Senhor Vereador do
Desporto, Fernando Monteiro, no seguinte teor: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Foi Recebida nesta Câmara Municipal, no passado mês de Abril, uma exposição
da Associação Desportiva Portomosense, que anexo, solicitando um apoio financeiro para
obras, orçamentado e previsto no Municipal de Apoio ao Associativismo para a realização de
obras para remodelação e melhoramento das instalações.-----------------------------------------------------------------Por estar cabimentado um apoio para obras de 5000.00€ para este Associação
Desportiva Portomosense, proponho a atribuição de um apoio financeiro para a realização
destas obras. O respectivo recebimento deste valor ficará dependente da apresentação da
documentação prevista nos Arts. 16º e 18º de Regulamento Municipal de Apoio ao
Associativismo e do justificativo da despesa efectuada. ------------------------------------------------------------------Deixo à consideração de V. Exª.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado atribuir o montante de cinco mil euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR AO CENTRO
CULTURAL RECREATIVO E DESPORTIVO DO ARRIMAL – Presente uma informação
do Senhor Vereador do Desporto, Fernando Monteiro, no seguinte teor:---------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Foi Recebida nesta Câmara Municipal, no passado mês de Janeiro, uma exposição
do Centro Cultural Recreativo e Desportivo do Arrimal, que anexo, solicitando um apoio
financeiro, orçamentado e previsto no Municipal de Apoio ao Associativismo para a realização
de obras para remodelação e melhoramento das instalações. -------------------------------------------------------------Por estar cabimentado um apoio para obras de 1500.00€ para este Centro Cultural
Recreativo e Desportivo do Arrimal, proponho que a atribuição de um apoio financeiro para a
realização destas obras. O respectivo recebimento deste valor ficará dependente da apresentação
do justificativo da despesa efectuada. -----------------------------------------------------------------------------------------Deixo à consideração de V. Exª.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado atribuir o montante de mil e quinhentos euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR AOS CLUBES NO
ÂMBITO DO REGULAMENTO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO – Presente uma
informação do Senhor Vereador do Desporto, Fernando Monteiro, no seguinte teor:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“De acordo com o Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo
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nomeadamente do art.º 1 ao art.º 12. e verificados os demais procedimentos, proponho a
atribuição do valor total às seguintes associações ( ver quadro anexo). ------------------------------------------------Neste sentido os pagamentos serão efectuados conforme o regulamento Municipal
de apoio ao Associativismo e artigos acima indicados. --------------------------------------------------------------------Deixo à consideração de V. Exª.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado aprovar e atribuir os subsídios mencionados, com a abstenção dos
Senhores Vereadores do Partido Social Democrata.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEVIDO À URGÊNCIA FOI DELIDERADO DISCUTIR OS SEGUINTES
ASSUNTOS:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNDOS DE MANEIO – Presente uma informação da Chefe de Divisão
Financeira, Dra. Neuza Morins, no seguinte teor:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Em conformidade com o ponto 2.9.10.1.11. do Plano Oficial de Contabilidade das
Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto -Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com
as alterações introduzidas pela Lei nº 162/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto – Lei nº
315/2000, de 2 de Dezembro, pelo Decreto- Lei nº 84 – A/2002, de 5 de Abril e pela Lei n.º 60A/05, de 30 de Dezembro, e com o nº 5 do artigo 13º do Regulamento de Controlo Interno, e em
casos de reconhecida necessidade, podem constituir-se Fundos de Maneio, visando o pagamento
de pequenas despesas urgentes e inadiáveis, devendo a sua constituição, reconstituição,
reposição e regularização, constarem do Regulamento e serem aprovados pela Câmara
Municipal.-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por deliberação da Câmara Municipal de 6 de Janeiro de 2011, foi constituído a
favor da Assistente Técnica, Madalena Maria Moreira Oliveira um fundo de maneio no
montante de € 350,00 visando o pagamento de despesas enquadradas nas classificações
Económicas 0102/02.02.25.01 e 0102/02.02.25.02. ------------------------------------------------------------------------Tendo-se detectado a necessidade de aumentar o montante do fundo de maneio
atribuído à referida trabalhadora, com vista ao bom funcionamento do serviço, proponho a
aprovação da alteração do montante que constitui o fundo maneio para € 600,00, mantendo-se
tudo o resto igual.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------É o que me cumpre informar, à consideração superior.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado aprovar a alteração.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR AO CENTRO
CULTURAL E RECREATIVO DE ALQUEIDÃO DA SERRA – Presente uma informação
do Vereador do Desporto, Fernando Monteiro, no seguinte teor:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Foi Recebida nesta Câmara Municipal, no passado mês de Abril, uma exposição
do Centro Cultural e Recreativo de Alqueidão da Serra, secção de veteranos, que anexo,
solicitando um apoio financeiro para dia 30 de Junho e 03 de Julho. ---------------------------------------------------Acresce que o mesmo pedido é no seguimento de um torneio e um intercâmbio
entre veteranos do nacional da madeira, do concelho da Batalha e Porto de Mós e em que as
despesas em termos de logística de estadia e transporte local serão assegurado pela C.M. da
Batalha. ----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contudo proponho a atribuição de um apoio financeiro de 650.00€ para as despesas
dai inerentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O respectivo recebimento deste valor ficará pendente da apresentação do
justificativo da despesa efectuada. ---------------------------------------------------------------------------------------------Deixo à consideração de V. Exª.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado atribuir o montante de seiscentos e cinquenta euros, dado o interesse
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Municipal do evento para o concelho que além de trazer público promove o concelho e as suas
potencialidades. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR AO GRUPO
DESPORTIVO DAS PEDREIRAS – Presente uma informação do Vereador do Desporto,
Fernando Monteiro, no seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Foi recebida nesta Câmara Municipal, no mês de Junho de 2011, uma exposição
do Grupo Desportivo das Pedreiras, que anexo, solicitando um apoio financeiro previsto e
orçamentado, para a realização de uma prova equestre, a realizar-se nos dias 10 e 11 de Junho
do corrente ano. A organização da prova foi atribuída pela Federação Equestre Portuguesa.----------------------Por estar cabimentado um apoio para a prova de 1.500,00€ para este Grupo
Desportivo das Pedreiras, proponho que a atribuição de um apoio financeiro para a realização
deste evento. O respectivo recebimento deste valor ficará dependente da apresentação do
justificativo da despesa efectuada. ---------------------------------------------------------------------------------------------Deixo à consideração de V. Exª.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado atribuir o montante de mil e quinhentos euros, dado o interesse
Municipal do evento para o concelho que além de trazer público promove o concelho e as suas
potencialidades. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANULAÇÃO DE APOIO ATRIBUIDO À ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES
DA ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE LEIRIA – Presente uma
informação da Coordenadora Técnica, Cristina Carvalho, no seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Cumpre-me informar que o apoio atribuído à Associação de Estudantes da Escola
Sup. Tecnologia e Gestão de Leira, por deliberação de Câmara de 09 de Junho de 2009 para o
Vll Fitumis – Festival Internacional de Tunas que se realizou no Castelo de Porto a 30 de Maio
de 2009, no valor de 1.252,06€, não foi justificado até à data o valor de 91,50€, por parte da
referida associação, pelo que se solicita a correcção do apoio em conta corrente. “ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado anular o montante de noventa e um euros e cinquenta cêntimos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANULAÇÃO DE APOIO ATRIBUIDO AO AGRUPAMENTO DE
ESCOLAS DE PORTO DE MÓS – Presente uma informação da Coordenadora Técnica,
Cristina Carvalho, no seguinte teor:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Cumpre-me informar que o apoio atribuído ao Agrupamento de Escolas de Porto
de Mós, no montante de 250,00€ por deliberação de Câmara de 08 de Abril de 2010
“Comparticipação na sequência de angariação de fundos a favor das vítimas do Haiti”, não foi
reclamado para ser entregue junto de instituições com este fim, até à data, pelo que se solicita a
correcção do apoio em conta corrente.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado anular o apoio atribuído por deliberação de Câmara de oito de Abril de
dois mil e dez. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE NA ASSEMBLEIA GERAL DE
TURISMO DE LEIRIA-FÁTIMA – Presente um e- mail da Região de Turismo de Leiria –
Fátima, a solicitar a nomeação de um representante deste Município para a Assembleia Geral
do Turismo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado nomear o Vice-Presidente da Câmara, Senhor Albino Pereira Januário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

80

Reunião de 9 de Junho de 2011

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS – CÂMARA MUNICIPAL

----------------PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O INSTITUTO DE SEGURANÇA
SOCIAL E O MUNICIPIO DE PORTO DE MÓS QUE VISA A CRIAÇÃO DE
EQUIPAS LOCIAS DE INTERVENÇÃO (ELI ´S) – Deliberado aprovar o protocolo e
autorizar o Senhor Presidente da Câmara a outorgar o mesmo. ----------------------------------------------------------Devendo ficar a constar que a nossa participação será feita nos mesmos moldes dos
anos anteriores, ou seja, com a disponibilização da nossa Técnica Carina Morais, nas sete horas
semanais. --- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 dezassete horas e trinta minutos, da qual para constar, se lavrou a
presente Acta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------__________________________________
__________________________________
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