MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS – CÂMARA MUNICIPAL

ATA N.º 8/2016
DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PORTO DE MÓS, REALIZADA
EM 21 DE ABRIL DE 2016

-------------------------------------------------DIVERSOS
---------------- 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 Jaime Félix Chavinha, António Carlos Carvalho Madeira e Clarisse
Prezado Marçal Varela.
---------------- Deliberado deferir os processos dos requerentes António Carlos Carvalho Madeira
e Clarisse Prezado Marçal Varela e indeferir o processo do requerente Jaime Félix Chavinha. ------------------- SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO – Presente uma informação do Assistente
Técnico, Senhor Luís Santos, no seguinte teor:
---------------- “Tendo em conta o contínuo abuso dos condutores em estacionar no interior do
Parque Almirante Vítor Trigueiros Crespo e cumprindo a ordem de Vossa Exa. para que se
colocasse um sinal de Trânsito Proibido (referência C2) acompanhado pelo Painel Adicional
com a indicação de “exceto cargas e descargas”, venho por este meio informar que o referido
sinal foi colocado no Beco do Lena junto à Ponte da Ti Teresa, beco esse que dá acesso ao
Parque Almirante Vítor Trigueiros Crespo.
---------------- Informo também que foi colocado um sinal idêntico na altura em que foi
inaugurado o Parque Verde, no entanto esse sinal foi retirado várias vezes por desconhecidos,
por esta razão sugiro que a deliberação para a colocação e localização deste sinal seja decidida
em reunião de executivo de forma a legitimar a sinalização para o caso de ser necessário alguma
intervenção futura por parte das autoridades.”
---------------- Deliberado aprovar.
---------------- PROTOCOLO DE ESTÁGIO CURRICULAR DE LICENCIATURA (1.º
CICLO) A ESTABELECER ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS, A ESCOLA
SUPERIOR DE TURISMO E TECNOLOGIA DO MAR DO INSTITUTO
POLICTÉCNICO DE LEIRIA E O ALUNO SANDRO MIGUEL DEYLLOT STOCK –
Deliberado aprovar o Protocolo e autorizar o Senhor Presidente da Câmara a outorgar o mesmo.
---------------- INCENTIVO ÀS INSCRIÇÕES ONLINE – ALMOÇOS, AEC´S,
ATIVIDADE DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA – Presente uma informação da
Vereadora com os Pelouros da Educação e do Desporto, Dra. Anabela Martins, no seguinte teor:
---------------- “Numa perspetiva de incentivo às inscrições online para os serviços acima
identificados, de forma a reduzir o atendimento presencial e custos inerentes ao mesmo e
promover a eficácia dos serviços administrativos, propõe o Gabinete de Educação, a emissão de
um “voucher” de oferta a cada aluno inscrito online, no ano letivo 2016/2017. Este voucher
contempla uma entrada grátis para as Piscinas Municipais Exteriores, para um dia completo,
durante a época balnear.
---------------- À consideração superior.”
---------------- Deliberado aprovar.
---------------- ESPETÁCULO MUSICAL – ORGANIZAÇÃO DA CASA DO POVO DE
CALVARIA DE CIMA – Presente uma proposta do Vereador com os Pelouros de Economia e
Finanças, da Cultura e do Turismo, Dr. Albino Januário, no seguinte teor:
---------------- “A Casa do Povo de Calvaria de Cima, deste Concelho, solicitou a cedência do
Castelo para realizar nesse espaço um espetáculo musical, no próximo dia 04 de Junho,
conforme documento anexo.
---------------- Considerando que:
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---------------- 1. A requerente é uma Entidade sem fins lucrativos e que desenvolve a sua
atividade de caris social, nomeadamente, na área da freguesia de Calvaria de Cima, com mérito
e reconhecido interesse para o Município de Porto de Mós;
---------------- 2. O evento musical que pretende realizar no Castelo se reveste de grande interesse
para a Instituição, uma vez que se destina a angariar fundos para reforço da sua tesouraria e
suporte das atividades sociais a desenvolver;
---------------- 3. Este tipo de espetáculo se enquadra na alínea b), do nº1, do artigo 11º, do
Regulamento Municipal em vigor para a utilização do Monumento;
---------------- Proponho que o Executivo Municipal delibere autorizar a realização do espetáculo
referido e isentar a requerente do pagamento das respetivas taxas previstas no Regulamento
Municipal para utilização do Monumento.”
---------------- Deliberado autorizar.
---------------- ALTERAÇÃO À TOPONÍMIA PARQUE VERDE DA VILA DE PORTO DE
MÓS – Presente uma informação da Técnica Superior, Dra. Cristina Gonçalves, no seguinte
teor:
---------------- “Na reunião de câmara de 23 de março do corrente, foi aprovado a alteração à
toponímia a atribuir o nome de Parque Almirante Vítor Crespo ao Parque Verde da Vila.
---------------- No entanto, a família do Almirante Vítor Crespo pronunciou-se relativamente ao
nome a constar na placa e informaram que gostariam que ficasse:
------------------------------------------------PARQUE
------------------------ALMIRANTE VÍTOR TRIGUEIROS CRESPO
---------------- A alteração prende-se com o acréscimo do nome Trigueiros, que, segundo a
família, era com este nome que o Almirante era designado a nível militar.
---------------- Assim, tendo em conta o atrás exposto, é necessário definir o nome exato a colocar
na referida placa.
---------------- À consideração superior.”
---------------- Deliberado aprovar a designação de “Parque Almirante Vítor Trigueiros Crespo”.
---------------- PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA
MULTIDISCIPLINAR – Deliberado nomear como Coordenador o Vereador Senhor Eng.º Rui
Fernando Correia Marto e nomear a Técnica Superior Patrícia Alexandra Vala Carreira, o
Encarregado Francisco do Carmo Custódio, como Suplente do mesmo o Assistente operacional
Jerónimo Francisco Vieira da Silva, o Assistente Técnico Alexandre José Almeida Luís Beato e
o Encarregado de Armazém Marco António Alves Ferraria.
---------------- Mais foi deliberado solicitar a nomeação de um elemento da Autoridade de Saúde.
--------------------------------- FINANÇAS

MUNICIPAIS

---------------- TESOURARIA – A Câmara tomou conhecimento do movimento dos fundos, por
intermédio do Resumo Diário da Tesouraria.
---------------- APOIO FINANCEIRO AO AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS DE
PORTO DE MÓS – Presente uma proposta do Vereador com os Pelouros de Economia e
Finanças, da Cultura e do Turismo, Dr. Albino Januário, no seguinte teor:
---------------- “A Fábrica da Igreja Paroquial de São Pedro, solicitou um apoio financeiro ao
Município, destinado à terceira e última fase de construção da sede do Agrupamento 370 do
CNE de Porto de Mós, conforma pedido em anexo.
---------------- Considerando que:
---------------- 1. A atividade do Agrupamento de Escuteiros 370, desenvolvida no Concelho, se
tem pautado pela organização e dinamismo permanentes, nomeadamente no domínio da
educação cívica dos jovens escuteiros;
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---------------- 2. As múltiplas ações do Agrupamento 370 se caracterizam ainda pela
disponibilidade e colaboração no apoio a diversas iniciativas locais, com impactos muito
positivos de natureza social;
---------------- 3. A conclusão da sua sede, em Porto de Mós, se mostra determinante para que o
Agrupamento possa crescer e oferecer mais e melhores condições aos Escuteiros do Concelho e
crescer de forma mais sustentada;
---------------- Proponho que o Executivo Municipal delibere conceder um apoio financeiro no
montante de 5.000,00€ (cinco mil euros) a título de investimento e destinado às obras de
conclusão da sede do Agrupamento 370 acima referido, tal como se encontra previsto no Plano
Investimentos para 2016.”
---------------- Deliberado atribuir um apoio financeiro no montante de cinco mil euros.
---------------- Mais foi deliberado aprovar o protocolo conjunto e autorizar o Senhor Presidente
da Câmara a outorgar o mesmo.
---------------- APOIOS A PREMIADOS EM CONCURSO DE DANÇA, DESLOCAÇÃO A
JERSEY ISLAND – Presente uma proposta do Vereador com os Pelouros de Economia e
Finanças, da Cultura e do Turismo, Dr. Albino Januário, no seguinte teor:
---------------- “Em 13 de Abril do ano em curso, o Município rececionou 3 (três) pedidos de
apoio financeiro, destinados a subsidiar a deslocação de outras tantas bailarinas participantes na
final de um concurso de dança, “denominado Dance Word Cup”, que realizará em Jersey Island,
entre 25 de Junho de 02 de Julho próximos. Esta deslocação decorre da classificação obtida na
“Semifinal do Dance World Cup Portugal”, realizado na Figueira da Foz em 06 e 09 de
Fevereiro último.
---------------- As premiadas são:
---------------- Bárbara Repolho Pereira, menor, filha de Nuno Rafael Gaspar Rosa Pereira e de
Susana Isabel da Cunha Repolho, residente na Rua da Guarida, n.º 134 – Livramento, Porto de
Mós;
---------------- Beatriz Rodrigues Rosa, menor, filha de Rui Pedro Tujeira Rosa e Elisabete
Margarida da Silva Rodrigues, residente em Rua do Bom Sucesso, Lt.2, R/C Dt.º - Cabeceiras,
Calvaria de Cima, Porto de Mós;
---------------- Matilde José de Almeida Coelho, menor, filha de Carlos José Beato Coelho e de
Eugénia Maria de Almeida José, residente em Rua das Colmeias, n.º 12 – Casal das Simoas,
Pedreiras – Porto de Mós;
---------------- Considerando:
---------------- 1. Que as requerentes já obtiveram elevada classificação no concurso “Dance
World Cup Portugal 2016”, realizado na Figueira da Foz;
---------------- 2. Que as requerentes residem no Concelho, aqui frequentam o ensino de dança e
se propõem representar o Município neste importante certame internacional;
---------------- 3. Que é objetivo do Executivo Municipal estimular o desempenho e promover a
cultura nas suas diversas vertentes, entre as quais a dança;
---------------- 4. Que este apoio se enquadra no disposto no n.º 2, do artigo 16º, do Regulamento
Municipal, em vigor para o efeito;
---------------- Proponho que o Executivo Municipal delibere atribuir um apoio financeiro a cada
uma das requerentes no montante 250.00€ (duzentos e cinquenta euros), perfazendo um apoio
global de 750,00€ a este grupo, para se deslocar a Jersey, incluindo a sua estadia durante o
concurso.”
---------------- Deliberado atribuir o montante de duzentos e cinquenta euros a cada requerente
perfazendo o total de setecentos e cinquenta euros.
---------------- Mais foi deliberado aprovar o protocolo conjunto e autorizar o Senhor Presidente
da Câmara a outorgar o mesmo.
---------------- PLANO DE COMUNICAÇÃO 2016 – Presente uma informação do Gabinete de
Comunicação, Dra. Patrícia Alves, no seguinte teor:
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---------------- “No âmbito do plano de atividades do Município de Porto de Mós, que se revela,
de ano para ano, mais rico e extenso, torna-se indispensável proceder à realização de um plano
anual de divulgação que permita utilizar de forma eficaz e organizada os vários canais de
comunicação ao dispor do Município, orçamentar e planear atempadamente as ações de
promoção e divulgação e agilizar com os restantes serviços essas mesmas ações.
---------------- Assim, segue em anexo o Plano de Comunicação 2016 da Câmara Municipal de
Porto de Mós, onde constam as atividades, datas, canais de comunicação e custos de divulgação
inerentes.
---------------- De referir que o Plano ora apresentado é uma estimativa dos custos previstos que,
aproximando-se o mais possível da realidade, poderá ser ajustado ao longo do tempo, se assim
se justificar.
---------------- Face ao exposto, deixo à consideração de V. Exa.”
---------------- Deliberado tomar conhecimento.
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