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ACTA N.º 12/2006 
DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PORTO DE MÓS, REALIZADA 
EM 13 DE JUNHO DE 2006 

 
----------------Aos treze dias do mês de Junho do ano de dois mil e seis, nesta Vila de Porto de 
Mós, nos Paços do Concelho e Sala de Sessões, realizou-se a reunião ordinária da Câmara 
Municipal, sob a Presidência do Senhor Presidente JOÃO SALGUEIRO, secretariada pelo 
Substituto do Secretário Municipal MARIA FERNANDA PINGUICHA TOUREIRO, achando-
se presentes os Vereadores Senhores, ANTÓNIO JOSÉ JESUS FERREIRA, ALBINO 
PEREIRA JANUÁRIO, IRENE MARIA CORDEIRO PEREIRA, RUI AUGUSTO MARQUES 
DA SILVA PEREIRA NEVES, JOÃO JOSÉ CONCEIÇÃO ALMEIDA E JORGE MANUEL 
VIEIRA CARDOSO. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------À hora marcada e depois de todos terem ocupado os seus lugares, o Senhor 
Presidente declarou aberta a reunião, tendo sido tratados os seguintes assuntos:---------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------APROVAÇÃO DA REDACÇÃO FINAL DA ACTA DA REUNIÃO 
ANTERIOR – Após análise da acta da reunião anterior, foi a mesma aprovada na sua redacção 
final.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------- OBRAS PARTICULARES ---------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------PROC.º N.º 169/2006 - REQUERENTE – Margon – Materiais e Revestimentos 
Modernos para Edificações, requer a aprovação do projecto de arquitectura, referente ao novo 
licenciamento para construção de uma cobertura metálica, a edificar em Cruz da Légua, 
freguesia de Pedreiras. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------Deliberado aprovar de acordo com parecer dos Serviços Técnicos ---------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------PROC.º N.º 524/2005 – REQUERENTE −−−− Val do Sol Cerâmicas, Lda., requer a 
aprovação do projecto de arquitectura, referente ao novo licenciamento para ampliação da 
indústria, a edificar em “Santeira ou Valicoto”, freguesia de Pedreiras.--------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------Deliberado aprovar de acordo com parecer dos Serviços Técnicos ---------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------DIVERSOS ------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------RESOLUÇÃO POLÍTICA APROVADA NA XXIII ASSEMBLEIA GERAL 
DO CONCELHO DOS MUNICÍPIOS E REGIÕES DA EUROPA (INNSBRUCK, 
ÁUSTRIA, 10-12 DE MAIO DE 2006) – Presente um ofício circular da Associação Nacional 
de Municípios Portugueses, a solicitar a aprovação por parte desta Câmara Municipal da 
Declaração Política acima mencionada e ainda a eventual subscrição do documento referente à 
“Carta Europeia para a Igualdade das Mulheres e dos Homens na Vida Local”, junto ao qual 
remetem uma Declaração política. ------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------Deliberado subscrever ----------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------TOPONÍMIA – Presente um ofício da Freguesia de Mira de Aire, a informar que 
a Assembleia de Freguesia em sessão realizada no dia seis de Abril do corrente ano, deliberou 
aprovar a atribuição dos seguintes nomes para as ruas desta freguesia: --------------------------------- 
-------------- Rua Manuel Laureano Duque, com início na Rua do Serrado Novo, sem fim definido; 
--------------- Travessa da Covinha, com início na Rua da Covinha e fim na Rua dos Melões; ------ 
 -------------- Rua Casalinhos de Cima, com início na Travessa do Terreirinho e fim na Rua 10 de  
Abril; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----------------Beco Asseguia de Eanes, com início na Rua Asseguia de Eanes ------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------Deliberado aprovar--------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------ADESÃO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DO 
MONDEGO – Deliberado manifestar o interesse à adesão e submeter à Assembleia Municipal - 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------SUSPENSÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL – Presente uma 
informação do Vereador do Urbanismo Arquitecto Jorge Manuel Vieira Cardoso, no seguinte 
teor:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------“No seguimento do pedido de suspensão feito à CCDR centro para a suspensão do 
Plano Director Municipal em área próxima da actual Zona Industrial de Porto de Mós e já 
objecto de deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião ordinária realizada em vinte e 
dois de Dezembro de dois mil e cinco, e a fim de dar seguimento às indicações propostas pela 
CCDR venho propor que o pedido de suspensão parcial ao Plano Director Municipal seja por 
dois anos e que as medidas preventivas sejam também por dois anos. ---------------------------------- 
----------------Em anexo seguem as medidas preventivas e uma nota justificativa do pedido de 
suspensão parcial ao Plano Director Municipal.” ------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------No seguimento da deliberação de Câmara de vinte e dois de Dezembro de dois mil 
e cinco, foi deliberado concordar com a nova alteração proposta.---------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------ATRIBUIÇÃO DE UM VOTO DE LOUVOR AO CORAL VILA FORTE – 
Presente uma informação do Vereador dos Pelouros da Educação, Cultura, Acção Social e 
Desporto, Dr. Rui Augusto Marques da Silva Pereira Neves, do seguinte teor: ----------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------“No decorrer do mês de Abril celebrou o Coral Vila Forte 20 anos de existência, 
consagrando um vasto curriculum de participações em eventos culturais e festivais de música 
coral a nível regional, nacional e internacional tendo também participado na gravação de 1 CD 
com coros do Concelho de Porto de Mós e merecido por parte da Câmara Municipal a atribuição 
da medalha de Mérito Cultural na passagem do X Aniversário. ------------------------------------------ 
----------------Assim proponho que a Câmara Municipal atribua um voto de Louvor ao Coral de 
Vila Forte pelo seu desempenho cultural ao longo destes vinte anos de existência, sancionando o 
apreço de uma prática cultural de grande dimensão.” ------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------Deliberado aprovar sendo subscrito por todos os elementos do executivo.------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------FINANÇAS MUNICIPAIS----------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------TESOURARIA – A Câmara tomou conhecimento do movimento dos fundos, por 
intermédio do Resumo Diário da Tesouraria. ----------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL PARA O CENTRO DE APOIO SOCIAL 
DAS SERRAS DE AIRE E CANDEEIROS – Presente um ofício do Centro de Apoio Social 
das Serras de Aire e Candeeiros, a solicitar a disponibilização da verba prevista no orçamento 
desta Autarquia, no montante de vinte mil euros. ------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------Deliberado atribuir uma verba de vinte mil euros, ao abrigo do disposto na alínea 
b) do n.º 4 do artigo 64º da Lei nº169/99, de dezoito de Setembro, com a redacção dada pela Lei 
nº 5-A/2002, de onze de Janeiro. -------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL PARA A FÁBRICA PAROQUIAL DA 
IGREJA DE SÃO PEDRO, PORTO DE MÓS – Presente um ofício da fábrica paroquial da 
igreja de S. Pedro, a solicitar a disponibilização da verba prevista no orçamento desta Autarquia, 
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destinada ao pagamento das obras de conservação, limpeza e electrificação exterior da Igreja de 
S. Pedro, no montante de sessenta mil euros. ----------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------Deliberado aprovar a atribuição de uma verba no montante de cinquenta e seis mil 
e quinhentos euros, ao abrigo do disposto da alínea a) do n.º 4 do artigo 64º da Lei nº169/99, de 
dezoito de Setembro, com a redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de onze de Janeiro, por 
maioria com a abstenção dos vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata, tendo a Senhora 
Vereadora Dr.ª Irene Maria Cordeiro Pereira declarado esperar que as outras comissões 
fabriqueiras e outras igrejas que tenham igual valor arquitectónico sejam tratadas da mesma 
maneira, tendo os outros dois vereadores do Partido Social Democrata subscrito a mesma 
declaração. - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------DEVIDO À URGÊNCIA, FOI DELIBERADO DISCUTIR OS SEGUINTES 
ASSUNTOS:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------PROC.º N.º 280/2006 – REQUERENTE – CASSAC – Centro de Apoio Social 
das Serras de Aire e Candeeiros, requer a informação prévia, referente à viabilidade de 
construção de um lar de idosos e creche, em Marinha da Mendiga, freguesia de Mendiga.--------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------Deliberado ser viável a construção, devendo ser dado cumprimento aos pareceres 
dos Serviços Técnicos e do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros. ------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------PROC.º N.º 331/2006 – REQUERENTE – Município de Porto de Mós, requer a 
informação prévia, referente à viabilidade de requalificação do edifício do antigo matadouro 
municipal, sito na freguesia de São Pedro, destinado a instalar a Cercilei – Cooperativa de 
Ensino e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Leiria, C. R. L. e a Psicactiva – Cooperativa 
Nacional de Promoção de Saúde, Desenvolvimento Humano e Comunitário, C.R.L.. --------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------Deliberado ser viável a construção, ficando condicionada ao parecer dos Serviços 
Técnicos.-------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------PROC.º N.º 294/1997 – REQUERENTE – Ferreira da Silva & Santos, Lda., 
requer a aprovação das alterações do lote n.º 4 do loteamento sito em Pragosa, freguesia de São 
João Baptista.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------Deliberado aprovar de acordo com o parecer dos Serviços Técnicos. ------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO CONCELHO – ESTRADA DA 
PORTELA EM ALVADOS – (Concurso Limitado sem Publicação de Anúncio) – Presente 
o relatório final da comissão de análise das propostas do concurso mencionado em epígrafe, a 
informar que se procedeu à audiência prévia escrita, não tendo havido qualquer observação por 
parte dos concorrentes, pelo que se considera adjudicada a empreitada à Firma “Construções 
Pragosa, S.A.”, pelo valor de trinta e um mil quinhentos e cinquenta e cinco euros e trinta e seis 
cêntimos, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------Deliberado tomar conhecimento----------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------SUBSÍDIO FESTAS DE S. PEDRO 2006 – Presente uma informação do Fundo 
Social dos Funcionários da Câmara Municipal de Porto de Mós, a solicitar um subsídio de 
cinquenta mil euros, destinado à realização das Festas do Concelho.------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------Deliberado atribuir uma verba de quarenta mil euros, ao abrigo do disposto na 
alínea o) do n.º 1 do artigo 64º da Lei nº169/99, de dezoito de Setembro, com a redacção dada 
pela Lei nº 5-A/2002, de onze de Janeiro, com a abstenção dos Vereadores do Partido Social 
Democrata. - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----------------CONCURSO PÚBLICO NA ÁREA DOS SEGUROS – Presente um relatório 
para a modificação do tipo de procedimento de concurso público, para concurso público 
internacional, em virtude de as propostas concorrentes não estarem consentâneas com o 
procedimento adoptado, tendo ultrapassado a estimativa prevista. --------------------------------------- 
----------------Foi ainda presente uma informação dos Serviços no sentido de solicitar autorização 
à Assembleia Municipal para abertura de novo procedimento pelo período de cinco anos, de 
acordo com o estipulado com os n.º 1 e 6 do art.º 22º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de Junho. ----- 
-----------------Após o Senhor Vice-Presidente ter esclarecido os motivos que levaram à anulação 
do Concurso Público  no relatório supra mencionado, a Senhora Vereadora Dr.ª Irene Maria 
Cordeiro Pereira louvou a assunção do lapso que se verificou por parte do Senhor Vice-
Presidente, dizendo que irá abster-se uma vez que se trata de uma situação muito complexa e 
por não estar de posse de todos os elementos, por forma a fazer uma correcta avaliação. Esta 
posição foi subscrita pelos Vereadores António José Jesus Ferreira e João José Conceição 
Almeida. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
----------------Deliberado aprovar por maioria com abstenção dos Vereadores do Partido Social 
Democrata. - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DA DOUTORA RUTH 
GARCÊZ – A Câmara Municipal de Porto de Mós apresenta um voto de pesar pelo falecimento 
da Doutora Ruth Garcêz, 1ª Juíza do nosso País e que veio exercendo boa parte do seu 
magistério neste concelho, solidarizando-se com a família enlutada------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------Deliberado aprovar com unanimidade.--------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------Todas as deliberações que não tenham qualquer anotação foram aprovadas por 
unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------De modo a permitir a sua imediata execução, a Câmara resolveu aprovar a Acta em 
Minuta no final da Reunião. -------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------ENCERRAMENTO – E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou 
encerrada a reunião, pelas dezoito horas, da qual para constar, se lavrou a presente Acta. ----------  
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