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ATA N.º 5/2018   
DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE MÓS, 
REALIZADA EM 2 DE MARÇO DE 2018  

 
  

 -------------------------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA  
 ---------------- I – DIVISÃO FINANCEIRA, RECURSOS HUMANOS E GESTÃO 
ADMINISTRATIVA  
 ---------------- 1. CEDÊNCIA DA ESCOLA PRIMÁRIA DA CRUZ DA LÉGUA - Presente 
uma carta da Comissão da Capela da Cruz da Légua, a solicitar a cedência da Antiga Escola 
Primária da Cruz da Légua e respetivos anexos e apoio para a sua recuperação por parte da 
Câmara Municipal, assim como a cedência do referido espaço para a realização de diversos 
eventos de cariz religiosa, Social, Laser e outras. 
 ---------------- Deliberado aprovar por unanimidade, ceder a Escola Primária da Cruz da Légua à 
Comissão da Fábrica da Igreja Paroquial das Pedreiras e subscrever o contrato de comodato para 
o efeito dando também poderes ao Presidente da Câmara. 
 
 ---------------- 2. CEDÊNCIA DA ESCOLA PRIMÁRIA DO TOJAL – Presente uma carta do 
Grupo Desportivo do Tojal, a solicitar a cedência da Escola Primária do Tojal (Escola Primária 
e Pré-Escola), para implementar um centro de convívio que irá ao encontro às necessidades da 
população desta localidade. 
 ---------------- Deliberado aprovar por unanimidade, ceder a Escola Primária do Tojal ao Grupo 
Desportivo do Tojal e subscrever o contrato de comodato para o efeito dando também poderes 
ao Presidente da Câmara. 
 
 ---------------- 3. PROPOSTA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE PORTO DE MÓS  – 
Deliberado aprovar a proposta de Orçamento Participativo, por unanimidade, e submeter à 
discussão pública nos termos do CPA. 
 
 ---------------- 4. TOPONIMIA – Presente um ofício da Freguesia de Pedreiras, a informar que 
foi aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia de 20 de Setembro de 2017, a atribuição de 
nome ao Caminho que liga a Estrada Real D.ª Maria na zona das Eiras, propor “Caminho do 
João Monteiro”. 
 ---------------- Deliberado aprovar, por unanimidade, conforme proposta apresentada pela Junta de 
freguesia de Pedreiras. 
 
 ---------------- 5. TOPONIMIA  – Presente um ofício da Freguesia de Pedreiras, a informar que a 
“Travessa do Barreiro” está mal identificada no mapa do cadastro da freguesia, pois trata-se 
do arruamento é o que liga o IC2 à Rua do Barreiro, mas no mapa está identificada no local 
deste caminho, tirado do Google está correto. Assim, agradecem que procedam à retificação no 
cadastro. 
 ---------------- Deliberado alterar a designação conforme proposto, por unanimidade. 
 
 ---------------- II – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E LICENCIAMENTO URBANO  
 ---------------- 1. Processo n.º 06-13/2017 - Requerente: Emílio da Silva Neto, requer a 
retificação da Declaração do Reconhecimento de Interesse Público Municipal, referente à 
legalização da alteração de uso e da ampliação de uma unidade industrial, sita em Covadas, 
freguesia de Porto de Mós - São João Baptista e São Pedro. 
 ---------------- Deliberado retificar Declaração de Interesse Público Municipal e submeter a 
proposta à Assembleia Municipal. 
 
 ---------------- 2. Processo n.º 06-18/2017 - Requerente: VASICOL - Olaria de Barro 
Vermelho, Lda., requer Declaração do Reconhecimento de Interesse Público Municipal, 
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referente à ampliação de uma unidade industrial, sita em Brejo, em Moitalina, freguesia de 
Pedreiras. 
 ---------------- Deliberado por unanimidade, submeter à Assembleia Municipal proposta de 
Declaração do Reconhecimento do Interesse Público Municipal. 
 
 ---------------- 3. Processo n.º 01-131/2016- Requerente: VASICOL - Olaria de Barro 
Vermelho, Lda., requer a isenção/redução de taxas, ao abrigo do previsto no art.º 17 do 
R.T.T.O.R.M.P.M., referente à ampliação e alteração da unidade industrial tipo 3, sita em Rua 
Ilídio Pires, em Moitalina, freguesia de Pedreiras. 
 ---------------- Deliberado por unanimidade reduzir em sete mil e quinhentos euros as taxas 
referentes à ampliação e alteração da unidade industrial. 
 
 ---------------- IV – DIVISÃO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO 
 ---------------- 1. PROCISSÃO DO SENHOR DOS PASSOS DE PORTO DE MÓS 2018 - 
Presente uma carta da Fábrica da Igreja Paroquial de S. Pedro, a solicitar uma comparticipação 
financeira, destinada a custear as despesas no montante de 900,00 euros, destinada a custear as 
despesas com a participação da Banda Recreativa Portomosense, na referida Procissão a 
realizar-se nos dias 10 e 11 de março do corrente ano. 
 ---------------- Deliberado por unanimidade, aprovar uma comparticipação financeira no valor de 
novecentos euros, para custear as despesas com a Procissão do Senhor dos Passos. 
 
 ---------------- 2. CEDÊNCIA DA CASA DA CULTURA DE MIRA DE AIRE PARA  OS 
DIAS 7 DE ABRIL, 5 DE MAIO, 2 A 9 DE JUNHO - 40º ANIVERSÁRIO DO CÍRCULO 
CULTURAL MIRENSE – Presente um e-mail do Círculo Cultural Mirense, a solicitar a 
cedência da Casa da Cultura de Mira de Aire para os dias 7 de abril, 5 de maio, 2 a 9 de junho 
do corrente ano, para vários espetáculos comemorativos do Círculo Cultural Mirense. 
 ---------------- Deliberado aprovar a utilização a título gratuito por parte do Circulo Cultural 
Mirense, cujo valor total da isenção será de dois mil, trezentos e seis euros e cinquenta 
cêntimos. 


