MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS – CÂMARA MUNICIPAL

ATA N.º 5/2013
DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE MÓS,
REALIZADA EM 7 DE MARÇO DE 2013

---------------- Aos sete dias do mês de Março do ano de dois mil e treze, 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, 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 REDAÇÃO FINAL DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR
– Após análise da ata da reunião anterior, foi a mesma aprovada na sua redação final, com
abstenção do Vereador Senhor Júlio João Carreira Vieira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVERSOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROVA DE DOWN-HILL A REALIZAR-SE NOS DIAS 12, 13 E 14 DE
ABRIL – Presente uma informação do Gabinete de Desporto, a solicitar a autorização para
realização da prova de Down-hill nos dias 12,13 e 14 de abril do corrente ano, com início na
Bezerra e términus no Figueiredo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deliberado aprovar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PROVA DE AUTOMOBILISMO DENOMINADA “RALLYE VERDE
PINO” – Presente um ofício do Núcleo Desportos Motorizados de Leiria – Kartódromo de
Leiria, a informar que irá organizar a prova de automobilismo denominada “Rallye Verde Pino”
– Rampa de Porto de Mós entre o km 6,0 e o km 8,1, da EN 243, no dia 19 de Abril do corrente
ano, solicitando autorização para o encerramento da referida estrada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deliberado autorizar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CARTÃO DE RESIDENTE – Presente uma carta de Maria Alice Lopes Cruz,
proprietária da Loja Retrosaria e Lingerie Mali, a solicitar a emissão de um cartão de residente,
devido ao seu problema de saúde, nomeadamente a nível motor.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deliberado autorizar e emitir o cartão de residente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO – Presente um ofício da freguesia das Pedreiras
a solicitar aprovação de um sinal de rua sem saída, na Cruz da Légua, desde a casa do Senhor
Júlio Carreira Fino até à casa da Senhora Regina Maria Coelho Fino. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deliberado aprovar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PAGAMENTO FASEADO DO LOTE 11B – Presente uma carta da empresa
Tojalmar - Transformação de Mármores, Lda., a solicitar autorização para fazer o pagamento do
Lote 11B da Zona Industrial de Porto de Mós de forma faseada, pelo fato de estarem com
algumas dificuldades de tesouraria. -----------------------------------------------------------------------------
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---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Deliberado autorizar o pagamento em prestações. ---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – Presente
um requerimento de Vasco Filipe da Silva Ginga, a solicitar a emissão de horário de
funcionamento para o seu estabelecimento de restauração e bebidas, denominado “Café Cave”,
sito na Estrada principal, n.º 77 – Calvaria de Cima, freguesia de Calvaria de Cima, no sentido
de funcionar das oito horas às duas horas. ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Deliberado deferir. ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – Presente
um requerimento de António Manuel Roque Trindade, a solicitar a emissão de horário de
funcionamento do seu estabelecimento de restauração e bebidas, denominado “Frambidochas”,
sito na Avª Sá Carneiro, n.º 7-1ºesq., freguesia de São Pedro, Porto de Mós, no sentido de
funcionar das sete horas às duas horas. ---------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Deliberado deferir. ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SERVIÇO SOCIAL – Presente uma informação da Técnica Superior, Dra. Sofia
Vieira, a informar da situação de carência do agregado familiar de Maria de Jesus Domingues,
residente na Rua dos Melões, 376, freguesia de Mira de Aire e solicitar à Câmara Municipal
apoio na cedência de materiais para a realização de melhoramentos na habitação da mesma. --------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Deliberado indeferir o pedido face aos elementos apresentados. ---------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ALTERAÇÃO N.º 5 AO REGULAMENTO DE CONTROLO INTERNO –
RATIFICAÇÃO - Presente uma informação da Chefe de Divisão Financeira, Dr.ª Neuza
Morins, no seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Na sequência da aprovação do Regulamento de Controlo Interno em Reunião de
Câmara de 02/05/2002, e em conformidade com o artigo 18º que prevê alterações ao mesmo por
deliberação do órgão executivo, propõe-se, dados os sucessivos constrangimentos verificados
para realização dos trocos no posto de cobrança do Castelo, que se proceda à alteração do n.º 8
do artigo 4º do capitulo II - Receitas do Regulamento supra mencionado, passando o mesmo a
ter a seguinte redação: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Artigo 4º------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(…) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 – Do valor em numerário existente na Caixa da Tesouraria Municipal, fará parte
a quantia de 10,00€ colocados no posto de cobrança das Piscinas Municipais e de 50,00€
colocados no posto de cobrança do Castelo, num total de 60,00€, para facilitar e possibilitar os
trocos. -------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contudo, exponho o caso à consideração superior.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado ratificar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARECER PRÉVIO VINCULATIVO REFERENTE A CONTRATOS DE
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - Presente uma informação da Chefe de Divisão Financeira,
Dr.ª Neuza Morins, no seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Na sequência da deliberação do Órgão Executivo tomada em Reunião de
Câmara realizada em 16-02-2012, sobre o assunto acima mencionado, junto remeto, para
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conhecimento, a listagem de procedimentos realizados no âmbito do Parecer Genérico emitido
por aquele Órgão e que decorreram no âmbito da aplicação do regime simplificado, nos termos
do artigo 128º do CCP (Código de Contratação Publica), no período de 02-01-2013 a 01-032013. ---------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------É o que me cumpre informar.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado tomar conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMISSÃO DE PARECER DE INTERESSE REGIONAL PARA
CANDIDATURA AO PRODER – Presente um e-mail da Junta de Freguesia de Mendiga, a
solicitar a emissão de parecer desta Câmara Municipal sobre o interesse regional do projeto de
Abertura de um Furo para abastecimento de água e instalação de um tanque para reserva de
água, com a designação de “Rega para Todos”, sito na Rua Principal, freguesia de Mendiga, a
candidatar ao PRODER – Programa de Desenvolvimento Rural. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado certificar em conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO – Presente um
requerimento do Agrupamento de Escolas de Porto de Mós, a solicitar a isenção do pagamento
de taxas de licenciamento para a realização de uma festa “DJ” a realizar dia 9 de março no
Grupo Desportivo da Corredoura. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado deferir o pedido e isentar as taxas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS DE OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA –
Presente um requerimento do Circo Atlas, a solicitar a isenção do pagamento de taxas de
ocupação de via pública, para o período de 14 a 24 de março. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado isentar com a condição da entrada grátis às crianças até aos doze anos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INVENTARIAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE MIRA DE AIRE – Presente
uma informação da Coordenadora Técnica, Cristina Carvalho, no seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Dando cumprimento ao estipulado no 2.8.1 do Decreto-Lei nº 54-A/99 que
aprova o novo regime de contabilidade das autarquias locais, torna-se necessário manter
actualizado o inventário de todos os bens. -------------------------------------------------------------------------------------Estão registadas nas contas do município como imobilizações em curso obras
concluídas, que por não terem registo na conservatória não passaram para o respetivo
património. Dados os factos, os registos contabilísticos não reflectem a situação patrimonial real
do Município, pelo que se solicita a respetiva autorização de V. Exa. para a regularização da
situação patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A obra a regularizar é a seguinte: ------------------------------------------------------------------------------Construção de reservatório de água em Mira de Aire (este bem estava incluído na
obra ”Saneamento de Mira de Aire”).” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado concordar com a informação e proceder em conformidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FINANÇAS MUNICIPAIS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TESOURARIA – A Câmara tomou conhecimento do movimento dos fundos, por
intermédio do Resumo Diário da Tesouraria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------- APOIO FINANCEIRO PARA CARRO DA QUEIMA DAS FITAS 2013Presente um ofício da Comissão de Carro dos Cursos de Ciências Farmacêuticas, Ciências
Bioanaliticas e Farmácia Biomédica da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra a
solicitar um apoio financeiro para o carro da Queima das Fitas 2013. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deliberado indeferir o pedido por não estar prevista verba orçamental. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEVIDO À URGÊNCIA, FOI DELIBERADO DISCUTIR OS SEGUINTES
ASSUNTOS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PASSAGEM SUPERIOR PARA PEÕES EM PEDREIRAS – Presente uma
informação da Engª Marina Vala, no seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Na sequência do despacho do Sr. Presidente, foi consultada a empresa SIPCA,
Consultores de Engenharia, S.A., que se propõe efectuar a revisão do projecto e complementar
com todos os elementos necessários, por forma a dar resposta a todas as questões levantadas
pelas Estradas de Portugal, pelo valor de € 4.520,00 (Quatro mil quinhentos e vinte euros),
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, conforme proposta que anexo, no entanto V. Exa.
decidirá.” --- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deliberado conceder parecer prévio vinculativo nos termos do artigo 75º da Lei n.º
66-B/2012, de 31 de dezembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AQUISIÇÃO DE FAIXA DE TERRENO NO BAIRRO DE S. MIGUEL –
PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES – Presente um requerimento de João José
Duarte Ferreira e António Alves Coelho Cerejo a solicitar o pagamento em prestações conforme
o que determina o Programa da Hasta Pública, realizada em 14 de fevereiro do corrente ano. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deliberado deferir o pedido em duas prestações de idêntico valor, a primeira em
junho do corrente ano e a segunda em dezembro também do corrente ano. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EMISSÃO DE PARECER DE INTERESSE REGIONAL PARA A
CANDIDATURA AO PROGRAMA EDP SOLIDÁRIO 2013 – Presente um e-mail da
Associação Recreativa Cultural e Desportiva da Mendiga, a solicitar a emissão de parecer desta
Câmara Municipal sobre o interesse regional do projeto de aquisição de uma carrinha de nove
lugares, a candidatar ao programa EDP Solidário 2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deliberado certificar em conformidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RENDA DA LOJA N.º 23 DO MERCADO MUNICIPAL - LIQUIDAÇÃO
DO PAGAMENTO EM ATRASO EM PRESTAÇÕES - Presente uma carta de Maria
Dulce Serrador Patacão a solicitar o pagamento em prestações do montante das rendas em
divida da loja n.º 23 do mercado municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deliberado deferir o pedido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO BAR/RESTAURANTE DAS
PISCINAS MUNICIPAIS E DO BAR DAS PISCINAS MUNICIPAIS – ABERTURA DE
PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO – RATIFICAÇÃO - Deliberado ratificar
o despacho do Vice Presidente da Câmara, Dr. Albino Januário, de quatro de março de dois mil
e treze para a abertura de concurso público para a Concessão de Exploração do Bar/Restaurante
das Piscinas Municipais e do Bar das Piscinas Municipais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------- CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO BAR DOCAS 2 DO PARQUE DA
VILA DE PORTO DE MÓS – ABERTURA DE PROCEDIMENTO POR CONCURSO
PÚBLICO – RATIFICAÇÃO - Deliberado ratificar o despacho do Presidente da Câmara,
Senhor João Salgueiro, de um de março de dois mil e treze para a abertura do concurso público
para a Concessão de Exploração do Bar Docas 2 do Parque da Vila de porto de Mós.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 onze horas, da qual para constar, se lavrou a presente Ata. ---------------

__________________________________
__________________________________
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