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ATA N.º 2/2019   
DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PORTO DE MÓS, REALIZADA 
EM 17 DE JANEIRO DE 2019  

 

 -------------------------- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA  
 ---------------- 1. APROVAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL DA ATA DA REUNIÃO 
ANTERIOR  – Após análise da ata da reunião anterior, foi a mesma aprovada na sua redação 
final. Não participou na votação o Vereador Fernando Manuel Marques Amado, por não ter estado 
presente na reunião a que se refere a ata (conforme n.º 3 do artigo 34.º do C.P.A.). 
 
 ---------------- 2. RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA – Presente o resumo diário de 
tesouraria referente ao dia quinze do mês janeiro de 2019 existindo as seguintes disponibilidades: 
 ---------------- Em operações orçamentais e em dinheiro – Dois milhões, quinhentos e trinta mil, 
oitocentos e noventa e cinco euros e trinta e seis cêntimos; 
 ---------------- Em operações não orçamentais – Seiscentos e trinta e oito mil, trezentos e oitenta e 
cinco euros e cinquenta e seis cêntimos; 
 ---------------- Em documentos – Nove mil, setecentos e oitenta e três euros e trinta e um cêntimos. 
 ----------------  A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 

 ---------------------------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA  

 ---------------- Divisão Financeira, de Recursos Humanos e Gestão 
Administrativa 
 --------------- 1. APROVAÇÃO DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA - ANO 2018 – PARA 
RATIFICAR - Deliberado ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente em aprovar o mapa 
de fluxos de caixa do ano de 2018, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei 75/2013, de 12/09. 
 
 ---------------- 2. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA NO ÂMBITO DA LEI DOS COMPROMI SSOS 
PLURIANUAIS – PARA CONHECIMENTO – Deliberado tomar conhecimento e dar 
conhecimento à Assembleia Municipal. 
 
 ---------------- 3. NOVA QUOTIZAÇÃO E ALTERAÇÃO NO FINANCIAMENTO DA 
EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS SF 01 163 – Presente um ofício da ADSAICA – 
Associação de Desenvolvimento das Serras de Aire e Candeeiros, a informar que foi deliberado 
e aprovado a alteração das quotas anuais a partir do ano de 2019 para quatro mil euros, em vez 
dos mil e oitocentos euros atuais, bem como, o aumento de cem euros ao montante mensal 
protocolado para fazer face às despesas, em particular com o ajustamento salarial previsto para 
2019. 
 ---------------- Deliberado aprovar o aumento da comparticipação e elaborar adenda ao protocolo 
estabelecido com esta associação, dando poderes ao Presidente da Câmara para o outorgar. 
 ---------------- Não participou na votação o Vereador Eduardo Amaral por estar impedido. 
 
 ---------------- 4. ALTERAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2019- 2022: 
 ---------------- 4.1 1.ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMEN TOS – 
PARA CONHECIMENTO – A Câmara tomou conhecimento. 
 
 ---------------- 4.2 1.ª ALTERAÇÃO ÀS ATIVIDADES MAIS RELEVANTES – P ARA 
CONHECIMENTO – A Câmara tomou conhecimento. 
 
 ---------------- 4.3 1.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO – PARA CONHECIMENTO – A 
Câmara tomou conhecimento. 
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 ---------------- 5. CARTA DO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DAS COMUNIDADES 
PORTUGUESAS – PARA CONHECIMENTO – Presente uma carta do Senhor Secretário de 
Estado, a manifestar o seu agrado pelos resultados obtidos durante os três quartos da vigência do 
XXI Governo Constitucional, agradecendo o apoio e empenho do Senhor Presidente da Câmara.  
 ---------------- Deliberado tomar conhecimento. 
 
 ---------------- 6. INÍCIO DO PROCEDIMENTO PARA ELABORAÇÃO DO 
REGULAMENTO DA FAB LAB DE PORTO DE MÓS – Deliberado aprovar a proposta. Dar 
início ao procedimento. 
 
 ---------------- 7. REDE INTERMUNICIPAL DE ARQUIVOS DA REGIÃO DE LEI RIA - 
CARTA DE PRINCÍPIOS – PARA RATIFICAR – Presente um email da CIMRL – 
Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, a anexar a Carta de Princípios da Rede 
Intermunicipal de Arquivos da Região de Leiria, assinada pelos representantes de todos os 
Municípios associados. 
 ---------------- Deliberado ratificar. 
 
 ---------------- 8. TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIA S 
LOCAIS E PARA AS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS  – Presente uma proposta do 
Senhor Presidente da Câmara, propondo, nos termos da alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º da Lei 
75/2013, de 12 de setembro, que seja aprovada a proposta a submeter à Assembleia Municipal 
com o seguinte conteúdo: 
 ---------------- 1) Aceitar as competências constantes dos Decretos-lei setoriais constantes de 99 a 
107/2018, com exceção do Decreto-Lei 100/2018, de 29/11, porquanto nesta altura não existe 
qualquer informação no que se refere às transferências financeiras da Administração Central para 
concretização de tal competência; 
 ---------------- 2) Que esta proposta seja aprovada em minuta pela Assembleia Municipal 
para efeitos de execução imediata.” 
 ------------- Deliberado aprovar a proposta. Submeter à Assembleia Municipal. 
 
 
 
 ---------------- Divisão de Planeamento e Licenciamento Urbano 
 --------------- 1. PROCESSO N.º 4/2019 – João Pedro Correia Baptista, requer na qualidade de 
proprietário a emissão de certidão em como a edificação, sita na Rua da Carreirancha em 
Alqueidão da Serra, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º P2336 que proveio do artigo 
n.º 1268, da freguesia de Alqueidão da Serra, se encontra em ruínas. 
 ---------------- Deliberado emitir a certidão requerida. 
 

 ---------------- Divisão de Obras Públicas, Serviços Municipais e Ambiente 
 --------------- 1. REMODELAÇÃO DA CENTRAL EDIFÍCIO COM POLIVALÊNCIA S DE 
FUNÇÕES CULTURAIS - RELATÓRIO FINAL DA FASE DE QUAL IFICAÇÃO – 
Presente uma informação do Chefe de Divisão de Obras Públicas, Serviços Municipais e 
Ambiente, Eng. José Fernandes e da Técnica Superior, Eng. Marina Vala, informando que 
terminado o período de audiência prévia sem que nenhum dos concorrentes se tivesse 
pronunciado, submetem à apreciação da Exma. Câmara o Relatório final da fase de qualificação 
para o procedimento supra mencionado. 
 --------------- Deliberado aprovar o relatório final da fase de requalificação. 
 
 ---------------- 2. REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO NA ENVOLVENTE D AS 
PISCINAS E ESTÁDIO DE FUTEBOL - PARU - 1.ª FASE - CONTA FINAL DA 
EMPREITADA – Presente uma informação do Chefe de Divisão de Obras Públicas, Serviços 
Municipais e Ambiente, Eng. José Fernandes e da Técnica Superior, Eng. Marina Vala, 
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informando que a presente informação serve para submeter à apreciação da Exma. Câmara a conta 
final e revisão de preços da empreitada supra citada, tendo-se verificado a existência de trabalhos 
a menos no montante de 675,00€ + IVA. 
 --------------- Deliberado aprovar a conta final da empreitada e submeter à aprovação do 
empreiteiro.  
 

 ---------------- Divisão de Educação, Ação Social e Juventude 
 --------------- 1. ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - LISTA DEFINITIV A – Presente 
uma informação do Técnico Superior, Dr. Marco Amaro, informando que relativamente ao 
assunto em epígrafe e no âmbito do processo de atribuição de bolsas de estudo a estudantes 
residentes no Município de Porto de Mós, a frequentar o Ensino Superior, e cumprindo disposto 
no artigo 15.º, apresenta a lista definitiva de alunos admitidos a bolsa de estudo, sendo apoiados 
um total de 45 alunos no ano letivo 2018/2019, com um valor global de 16.400,00€. 
 --------------- Deliberado aprovar a alteração do valor da bolsa de estudo da aluna. 
 

 ---------------- Divisão de Cultura, Turismo e Desporto 
 --------------- 1. AQUISIÇÃO DE MATERIAL COM VALOR  HISTÓRICO – Presente uma 
proposta do Vereador da Cultura, Turismo e Desporto, Dr. Eduardo Amaral, a propor que seja 
adquirida documentação das décadas de 40 e 50 do seculo XX de elevado interesse quer para o 
fundo local, quer para o acervo do arquivo municipal, constante da presente proposta, pelo valor 
de 2.500 euros, ficando a sua inventariação, catalogação e análise a cargo dos serviços de 
Biblioteca, Museu e Arquivo Municipal. 
 --------------- Deliberado aprovar a proposta de aquisição do espólio documental no valor de dois 
mil e quinhentos euros à empresa Inofel – Exploração de Pedreiras, Lda. 
 
 


