MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS – CÂMARA MUNICIPAL

ATA N.º 6/2016
DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PORTO DE MÓS, REALIZADA
EM 23 DE MARÇO DE 2016

--------------------------------- OBRAS PARTICULARES
---------------- PROCESSO N.º 01/2016/17 – Ana Paula Repolho Machado, requer a aprovação
da alteração de utilização de dois edifícios existentes de habitação para o uso de Turismo Rural
– Casa de Campo e habitação, sito em Largo da Feira, n.º 120 – Alvados, União das Freguesia
de Alvados e Alcaria.
---------------- Deliberado deferir.
---------------- PROCESSO N.º 01/2016/06 – Mário F. Rino, Lda. – Presente uma proposta do
Presidente da Câmara, Senhor João Salgueiro, propondo que a Câmara Municipal delibere
isentar a empresa Mário F. Rino, Lda. das taxas referentes à construção da unidade industrial, de
acordo com os critérios fixados em reunião de Câmara de 6 de março de 2015.
---------------- Deliberado isentar a empresa Mário F. Rino. Lda. das taxas referentes à construção
da unidade industrial, de acordo com os critérios fixados em reunião de Câmara de 6 de março
de 2015.
---------------- PROCESSO N.º 01/2016/15 – Letras e Borboletas, Ecoturismo, Lda., requer a
aprovação da alteração e ampliação de um edifício destinado a Casa de Campo - Turismo Rural,
sito na Rua D. Fuas Roupinho - Alvados, União das Freguesias de Alvados e Alcaria.
---------------- Deliberado aprovar condicionado ao cumprimento do parecer dos Serviços
Técnicos.
-------------------------------------- OBRAS MUNICIPAIS
---------------- REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DA CENTRAL TERMOELÉTRICA
COM POLIVALÊNCIA DE FUNÇÕES NA ÁREA CULTURAL, CIÊNCIA E
ATIVIDADES CRIATIVAS – ERROS E OMISSÕES – Deliberado aprovar a lista de erros e
omissões.
---------------- Mais foi deliberado prorrogar o prazo de apresentação de propostas nos termos do
n.º 2 do artigo 64.º do Código dos Contratos Públicos.
-------------------------------------- PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
---------------- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM REVISOR OFICIAL DE CONTAS
PARA VERIFICAÇÃO DAS CONTAS MUNICIPAIS DO ANO DE 2016 E 2017 –
Presente uma informação da Chefe da Divisão Financeira, de Recursos Humanos e Gestão
Administrativa, Dra. Neuza Morins, propondo que se remeta o assunto para deliberação da
Câmara Municipal, no sentido da emissão de parecer prévio vinculativo, nos termos do disposto
no n.º 12 do artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro, à prestação de serviços para
nomeação de um auditor externo para certificação das contas dos anos de 2016 e 2017, com
recurso ao procedimento de ajuste direto com consulta à “Marques de Almeida, J. Nuno, V.
Simões & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A.”.
---------------- Deliberado emitir parecer prévio vinculativo favorável nos termos do disposto no
n.º 12 do artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro à Prestação de Serviço para
nomeação de um auditor externo para certificação das contas dos anos de 2016 e 2017 com
Ajuste Direto com consulta à Sociedade “Marques de Almeida, J. Nuno, V. Simões &
Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A.”.
-------------------------------------------------DIVERSOS
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---------------- XII FITUMIS 2016 – FESTIVAL INTERNACIONAL DE TUNAS MISTAS
(IPL) – Presente uma proposta do Vereador com os Pelouros de Economia e Finanças, Cultura
e Turismo, Dr. Albino Januário, propondo que o Executivo Municipal delibere isentar a
Organização do pagamento das taxas Regulamentares referentes à utilização do Castelo suportar
o pagamento de refeições para os membros das tunas - refeições tipo "cantina escolar", até ao
limite máximo de 120 (cento e vinte) jantares no dia 28 de Maio, ceder gratuitamente cerca de
100 cadeiras, colocadas no Castelo e os espaços "Parque Verde da Vila" e o "Jardim Municipal"
para a realização dos jogos tradicionais e o arraial e ainda, oferecer uma lembrança do
Município a cada Tuna participante.
---------------- Deliberado aprovar a proposta e proceder em conformidade.
---------------- CEDÊNCIA DE ESPAÇO PARA A INSTITUIÇÃO FUNDO SOCIAL DOS
FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE MÓS – Presente uma carta
da direção do Fundo Social dos Funcionários da Câmara Municipal de Porto de Mós a solicitar
a cedência de um espaço existente no Mercado Municipal, para a instalação da sede do Fundo
Social.
---------------- Deliberado ceder um espaço no Mercado Municipal.
---------------- SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO – Presente uma informação do Assistente
Técnico, Senhor Luís Santos, informando que após ter sido alertado pelo Sr. Comandante do
Posto da GNR de Mira de Aire sobre a existência de um sinal de Estacionamento Proibido que
não obedece à legislação em vigor e que está colocado na Praça Dr. António Crespo (junto ao
coreto), se deslocou ao local e verificou a veracidade da informação, pelo que sugere que o
mesmo seja substituído, devendo ser também substituído o sinal de Sentido Proibido na Rua dos
Ausentes, bem como, reforçar com mais um sinal o Sentido Proibido da Travessa do Loureiro,
para uma melhor visibilidade para quem circula na rua dos Ausentes e assim retirar o sinal de
Proibido Voltar à Direita que está nessa rua, para que os moradores de um prédio nesse local
possam entrar na sua garagem já que não têm outra forma de o fazer.
---------------- Deliberado aprovar.
---------------- ESTATUTO DA OPOSIÇÃO – LEI N.º 24/98 DE 26 DE MAIO –
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO GRAU DE OBSERVÂNCIA DO ANO DE 2015
(ARTIGO 10.º DA LEI 24/98 DE 26 DE MAIO – Deliberado tomar conhecimento e proceder
em conformidade.
---------------- SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO – Presente uma informação do Assistente
Técnico, Senhor Luís Santos, informando que, no seguimento do pedido feito por Vossa Exa.
aquando da reunião efetuada com o Parque Natural e com a Junta, para que analisasse a
possibilidade de limitar o acesso de viaturas à Fôrnea através do caminho público do lado
nascente junto a Alcaria, essa limitação terá que ser feita com um Sinal de Trânsito Proibido
(Referência C2), acompanhado de um painel adicional com a indicação de “Exceto a Veículos
Autorizados”, ou seja, deve-se permitir o acesso dos proprietários aos seus terrenos e também o
trânsito aos veículos dos bombeiros e da GNR, não só para fiscalizar como também em caso de
emergência.
---------------- Deliberado aprovar a sinalização e delegar na Junta de Freguesia a competência
para definir os veículos autorizados.
---------------- PROGRAMA DE APOIO – MEDICAMENTOS – Propõe-se o deferimento dos
processos apresentados pela Vereadora com os Pelouros da Ação Social e da Juventude, Dra.
Rita Cerejo, aos requerentes Maria Júlia da Silva Coelho dos Campos e João dos Santos Coelho
de Campos. ---------------- Deliberado deferir.
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---------------- RESCISÃO DO CONTRATO “CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE BAR”
COM ANA MARGARIDA LUCAS DE VASCONCELOS E SANCHES – Presente uma
proposta do Vereador com os Pelouros de Economia e Finanças, Cultura e Turismo, Dr. Albino
Januário, propondo que o executivo Municipal delibere adquirir as peças de mobiliário e
equipamento do bar, identificadas na relação anexa pelo valor global de 4.010.00€ (quatro mil e
dez euros) sem mais encargos, adquirir o equipamento de cozinha / restaurante descrito na
relação anexa, pelo valor global de 400,00 (quatrocentos euros) sem mais encargos e aceitar a
rescisão do contrato, com efeitos em 31 de Janeiro de 2016, e devolver à Concessionária a
garantia bancária inerente ao referido contrato.
---------------- Deliberado aprovar a proposta.
---------------- PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE TOPONÍMIA – ATRIBUIÇÃO DO
NOME DR. LICÍNIO MOREIRA DA SILVA À VIA RODOVIÁRIA ATÉ AGORA
DESIGNADA VDG1 – Presente uma proposta do Presidente da Câmara, Senhor João
Salgueiro, propondo que a via rodoviária até agora designada como VDG1 passe a denominarse Avenida Dr. Licínio Moreira da Silva.
---------------- Deliberado aprovar a proposta e submeter a conhecimento da Assembleia
Municipal.
---------------- PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE TOPONÍMIA – ATRIBUIÇÃO DO
NOME PARQUE ALMIRANTE VÍTOR CRESPO AO PARQUE VERDE DA VILA –
Presente uma proposta do Presidente da Câmara, Senhor João Salgueiro, propondo que o
denominado Parque Verde da Vila passe a denominar-se Parque Almirante Vítor Crespo.
---------------- Deliberado aprovar a proposta e submeter a conhecimento da Assembleia
Municipal.
---------------- DIREITO DE PREFERÊNCIA – ALIENAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS –
Presente uma carta do Barclays Bank PLC em Portugal, a informar que vai vender dois imóveis
constantes em lista anexa, ao Bankinter, S.A. e caso o Município pretenda exercer o direito de
preferência sobre os imóveis será obrigado a assumir a totalidade da transação nos mesmos
termos e condições que o Bankinter, S.A.
---------------- Deliberado não exercer o direito de preferência.
--------------------------------- FINANÇAS MUNICIPAIS
---------------- TESOURARIA – A Câmara tomou conhecimento do movimento dos fundos, por
intermédio do Resumo Diário da Tesouraria.
---------------- MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS: 2.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO
DO ANO DE 2016 – Deliberado tomar conhecimento.
---------------- MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS: 2.ª ALTERAÇÃO ÀS GRANDES
OPÇÕES DO PLANO DE 2016 – Deliberado tomar conhecimento.
---------------- APOIO FINANCEIRO À FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SERRO
VENTOSO – Presente um ofício da Fábrica da Igreja Paroquial de Serro Ventoso a solicitar um
apoio financeiro, destinado a fazer face com as obras no salão da Capela de Casais do Chão,
freguesia de Serro Ventoso.
---------------- Deliberado atribuir o apoio financeiro no montante de mil e quinhentos euros.
---------------- Mais foi deliberado aprovar o protocolo conjunto e autorizar o Senhor Presidente
da Câmara a outorgar o mesmo.
---------------- APOIO FINANCEIRO À CASA DO POVO DE ALQUEIDÃO DA SERRA –
Presente um ofício da Casa do Povo de Alqueidão da Serra, a solicitar um apoio financeiro,
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destinado a fazer face com a construção de alpendre para proteção dos utentes na entrada e saída
das carrinhas de transporte em dias de chuva, uma vez que são pessoas com fraca mobilidade.
---------------- Deliberado atribuir o apoio no montante de dois mil e quinhentos euros.
---------------- Mais foi deliberado aprovar o protocolo conjunto e autorizar o Senhor Presidente a
outorgar o mesmo.
---------------- Não tomou parte da deliberação o Senhor Vereador Rui Fernando Correia Marto
que se ausentou da sala.
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