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ATA N.º 13/2017 
DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PORTO DE MÓS, REALIZADA 
EM 30 DE JUNHO DE 2017  

 

 --------------------------------- OBRAS PARTICULARES   
 
 ---------------- PROCESSO N.º 7/2017 – Requerente - Innovation Stones, Lda., requer na 
qualidade de proprietária, a aprovação do projeto de arquitetura, referente à legalização, 
alteração e ampliação de um edifício industrial de Tipo 3, sito no lugar de Telhados Grandes, 
freguesia de São Bento, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 109.º do Regulamento do PDM.  
 ---------------- Deliberado deferir condicionado ao cumprimento do parecer dos Serviços 
Técnicos. 

 ----------------------------------------- LOTEAMENTOS   
 
 ---------------- PROCESSO N.º 578/1979 – Requerente - Vítor Manuel dos Santos Lavrador, 
na qualidade de proprietário dos lotes M16, M17 e M18 do loteamento sito na localidade de 
Carqueijal, freguesia de Calvaria de Cima, requer que seja emitida certidão de cedência ao 
domínio público, devido a uma área cedida de 142,25 m2, no lote M16 e de 351 m2 no lote 
M18, bem como a isenção das taxas de Compensação e de Urbanização, correspondente ao 
loteamento n.º 1/82. 
 ---------------- Deliberado deverão ser liquidadas as taxas calculadas pelos Serviços Técnicos. 
 

 -------------------- ---------PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
 ---------------- EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO – ESCULTURA D A 
AVE GUARDA RIOS – TOMAR CONHECIMENTO – Deliberado tomar conhecimento. 
 
 ---------------- EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO – CONTRATAÇÃO  
DE NADADORES E VIGILANTES PARA AS PISCINAS MUNICIPA IS – Tendo em 
atenção que a presente Prestação de Serviços não reveste carater de trabalho subordinado, que 
não existe pessoal disponível para o trabalho em causa e que existe cabimento orçamental, a 
Câmara Municipal deliberou emitir parecer prévio favorável. 
 

 -------------------------------------- --FORNECIMENTOS  
 
 ---------------- AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PESADO DE PASSAGEIROS, COM A 
LOTAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) LUGARES, MAIS MOTOR ISTA, MAIS 
TRIPULANTE E COM PLATAFORMA PMR – MINUTA DE CONTRAT O - Deliberado 
aprovar a minuta do contrato e autorizar o Senhor Presidente da Câmara a outorgar a mesma. 
  

 ------------------------------------------------- DIVERSOS 
 
 ---------------- PROCESSO N.º 79/2017 – Requerente – OFFBILD – Investimentos 
Imobiliários, Lda. , na qualidade de proprietária, requer a emissão de certidão de edifício em 
ruínas, respeitante a uma habitação e palheiro, sitos no lugar de Alcaria, União das freguesias de 
Alvados e Alcaria. 
 ---------------- Deliberado certificar conforme solicitado. 
 
 ---------------- PROGRAMA DE APOIO – MEDICAMENTOS – PROCESSO N.º 18 – 
Propõe-se o deferimento do processo apresentado pela Vereadora com os Pelouros da Ação 
Social e da Juventude, Dra. Rita Cerejo, referente ao programa de apoio aos medicamentos. 
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 ---------------- Deliberado deferir. 
 
 ---------------- CEDÊNCIA DO CASTELO AO ROTARY CLUB DE PORTO DE MÓS 
PARA ENCONTRO FESTIVO A REALIZAR DIA 1 DE JULHO DE 2017 – 
RATIFICAÇÃO – Deliberado ratificar. 
 
 ---------------- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O CENTRO D E 
EDUCAÇÃO ESPECIAL, REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ALC OBAÇA 
(CEERIA) E O MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS, NO ÂMBITO D O APOIO À 
COLOCAÇÃO DO UTENTE JOSÉ RODRIGO CARREIRA VIEIRA, N AS FUNÇÕES 
DE TÉCNICO DE MÁQUINAS E MANUTENÇÃO – RATIFICAÇÃO -  Deliberado 
ratificar. 
 
 ---------------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS, O CENTRO CULTURAL E RECR EATIVO DO 
ALQUEIDÃO DA SERRA E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PO RTO DE MÓS, 
NO ÂMBITO DOS TRANSPORTES ESCOLARES – Deliberado aprovar o Protocolo de 
Colaboração e autorizar o Senhor Presidente da Câmara a outorgar o mesmo. 
 
 ---------------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS, O CLUBE DESPORTIVO DE S.  BENTO E O 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PORTO DE MÓS, NO ÂMBITO D OS 
TRANSPORTES ESCOLARES – Deliberado aprovar o Protocolo de Colaboração e autorizar 
o Senhor Presidente da Câmara a outorgar o mesmo. 
 
 ---------------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS E O AGRUPAMENTO DE ESCOLA S DE PORTO 
DE MÓS, NO ÂMBITO DO TRANSPORTE DE ALUNOS E REFEIÇÕ ES – Deliberado 
aprovar o Protocolo de Colaboração e autorizar o Senhor Presidente da Câmara a outorgar o 
mesmo. 
 
 ---------------- PLANO DE COORDENAÇÃO E SEGURANÇA DAS FESTAS DE S. 
PEDRO 2017 – Deliberado tomar conhecimento. 
 

 --------------------------------- FINANÇAS MUNICIPAIS  
 
 ---------------- TESOURARIA – A Câmara tomou conhecimento do movimento dos fundos, por 
intermédio do Resumo Diário da Tesouraria. 
 
 ---------------- CONTRATO-PROGRAMA A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 
PORTO DE MÓS E O CLUBE DE ORIENTAÇÃO DO CENTRO, NO ÂMBITO DA 
PROVA “XIX GPRA4-1.º PORTO DE MÓS CITY RACE” – RATI FICAÇÃO – 
Deliberado ratificar. 
 
 ---------------- EDIÇÃO DE UM LIVRO INTITULADO “CENTROS CERÂMICOS” D A 
AUTORIA DO DR. JORGE SAMPAIO - Presente uma proposta do Vereador com os 
Pelouros de Economia e Finanças, da Cultura e do Turismo, Dr. Albino Januário, no seguinte 
teor: 
 
 ---------------- “Jorge Pereira de Sampaio, residente em Alcobaça, solicitou, por e-mail datado de 
12 de Junho corrente, apoio financeiro para publicação do primeiro livro de uma coleção da sua 
autoria, subordinada à temática será “Centros Cerâmicos”, conforme documento anexo. 
 ---------------- Considerando: 
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 ---------------- 1. Que este primeiro volume versa a “quantidade, qualidade e reconhecimento da 
faiança da real fábrica do Juncal” e cita vários autores e estudiosa da Cerâmica Portuguesa; 
 ---------------- 2. Que a edição desta obra se traduz, assim, num contributo valioso para o 
conhecimento e preservação do valor da nossa faiança; 
 ---------------- 3. Que tem sido tradicional apoiar este tipo de iniciativas de autores que abordem 
nas suas obras valores culturais próprios do Município, sob a forma de aquisição de algumas 
desses volumes, diretamente à respetiva tipografia; 
 ---------------- Proponho: 
 ---------------- a) Que o Executivo Municipal delibere adquirir 50 (cinquenta) livros da edição em 
causa, ao preço unitário de 20,00€, o que configura um apoio financeiro no montante global de 
1.000,00€ (mil euros). 
 ---------------- b)Que desta aquisição sejam 25 (vinte e cinco) destinados à venda, ao preço 
unitário indicado, e 25 (vinte e cinco) livros destinados a oferta.” 
 ---------------- Deliberado aprovar a proposta. 
 
 ---------------- COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR À FÁBRICA DA 
IGREJA NOSSA SENHORA DA BOA MORTE – Presente uma proposta do Vereador com 
os Pelouros de Economia e Finanças, da Cultura e do Turismo, Dr. Albino Januário, no seguinte 
teor: 
 ---------------- “A Entidade “Fáb. da Igreja N. Senhora Boa Morte”, com sede em Mira de Aire, 
solicitou, por ofício datado de 15 de Maio último, um apoio financeiro, a título de investimento, 
para comparticipação nas obras de construção de um espaço para acolher várias atividades da 
Igreja e da Paróquia de Mira de Aire, no domínio da sua participação no meio social, conforme 
documento anexo.  
 ---------------- Considerando: 
 ---------------- 1. Que a Entidade requerente presta relevantes serviços à população local no 
domínio do apoio social; 
 ---------------- 2. Que o imóvel em construção se reveste de grande interesse para a comunidade 
local e representa, para a Igreja, um esforço financeiro muito elevado para que possa responder 
condignamente à sua missão, na comunidade em que está inserida; 
 ---------------- Proponho: 
 ---------------- a) Que o Executivo Municipal delibere conceder à Entidade requerente, supra 
mencionada, um apoio financeiro no montante de 5.000,00€ (cinco mil euros), destinado a 
comparticipar nas referidas obras em curso.” 
 --------------- Deliberado aprovar a proposta e atribuir o 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. 
 
 ---------------- COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR À ASSOCIAÇÃO 
HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MIRA DE AIR E - Presente uma 
proposta do Vereador com os Pelouros de Economia e Finanças, da Cultura e Turismo, Dr. 
Albino Januário, no seguinte teor: 
 
 ---------------- “A Associação dos Bombeiros Voluntários de Mira de Aire, solicitou, por ofício, 
datado de 24 de Maio último, apoio financeiro para equipamento de rádio a instalar em 
ambulâncias de socorro – 3 rádios SIRESP e respetivos acessórios (1 adquirido recentemente e 
2 a adquirir), conforme documentação anexa. 
 ---------------- 1. Considerando a necessidade de haver boas comunicações, nomeadamente em 
ambiente de emergência; 
 --------------- 2. Considerando que a funcionalidade dos equipamentos em questão e as 
necessidades sempre presentes na vida das Associações de Bombeiros do Concelho; 
 ---------------- 3. Considerando a natureza do serviço de grande relevância social prestado pela 
Associação;  



MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS – CÂMARA MUNICIPAL 

 

Reunião de 30 de junho de 2017  341

 ---------------- Proponho: 
 --------------- a) Que o Executivo Municipal delibere conceder à Associação dos Bombeiros 
Voluntários de Mira de Aire um apoio financeiro no montante de 1.450,00€ (mil quatrocentos e 
cinquenta euros) correspondente a 50% do montante do investimento.” 
 ---------------- Deliberado aprovar a proposta e atribuir o apoio financeiro no montante de mil, 
quatrocentos e cinquenta euros. 
 ---------------- Mais foi deliberado aprovar o Protocolo Conjunto e autorizar o Senhor Presidente 
da Câmara a outorgar o mesmo. 
 ---------------- Não tomou parte da deliberação a Vereadora Dra. Anabela dos Santos Martins que 
se ausentou da sala. 
 
 ---------------- COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR À ASSOCIAÇÃO 
“SOLAR DO POVO DO JUNCAL” – Presente uma proposta do Vereador com os Pelouros 
de Economia e Finanças, da Cultura e Turismo, Dr. Albino Januário, no seguinte teor: 
 
 ---------------- “A Associação ”Solar do Povo do Juncal”, com sede em Rua dos Olivais, nº.13 - 
solicitou por ofício datado de 07 de Abril último, um apoio financeiro à aquisição de uma 
viatura ligeira para apoio domiciliário, destinada a substituir outra que se encontra obsoleta para 
o exercício da função. 
 ---------------- Considerando: 
 ---------------- 1. Que a Entidade requerente (IPSS) presta relevantes serviços à população local, 
no domínio do apoio social; 
 ---------------- 2. Que que o equipamento em questão se justifica pela necessidade de renovação e 
reforço dos meios de equipamento afeto à prestação do serviço de apoio domiciliário, que 
importa manter e desenvolver em boas condições de qualidade e operacionalidade; 
 ---------------- Proponho: 
 --------------- a) Que o Executivo Municipal delibere conceder ao “Solar do Povo do Juncal”, um 
apoio financeiro no montante de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros) destinado à aquisição 
da viatura referenciada no pedido anexo. 
 --------------- b) Que o pagamento deste apoio seja condicionado à apresentação do justificativo 
da aquisição do bem, à prova de colocação na viatura de referência/inscrição ao apoio ora 
deliberado e à apresentação de uma declaração da requerente, na qual assuma que o referido 
investimento não foi objeto de outros apoios do estado.” 
 ---------------- Deliberado aprovar a proposta e atribuir o apoio financeiro no montante de dois mil 
e quinhentos euros. 
 ---------------- Mais foi deliberado aprovar o protocolo conjunto e autorizar o Senhor Presidente 
da Câmara a outorgar o mesmo. 

 


