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ATA N.º 1/2012  
DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE MÓS, 
REALIZADA EM 5 DE JANEIRO DE 2012 

 
----------------Aos cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e doze, nesta Vila de Porto de 
Mós, nos Paços do Concelho e Sala de Sessões, realizou-se a reunião ordinária pública da 
Câmara Municipal, sob a Presidência do Senhor Presidente JOÃO SALGUEIRO, secretariada 
pelo Secretário Municipal NEUZA JOSÉ DOS REIS MORINS, achando-se presentes os 
Vereadores Senhores, JÚLIO JOÃO CARREIRA VIEIRA, ALBINO PEREIRA JANUÁRIO, 
ANABELA DOS SANTOS MARTINS, LUÍS MANUEL COELHO DE ALMEIDA, RITA 
ALEXANDRA SACRAMENTO ROSA CEREJO E FERNANDO MANUEL DE 
CARVALHO OLIVEIRA MONTEIRO. ---------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------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 REDAÇÃO FINAL DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 
– Após análise da ata da reunião anterior, foi a mesma aprovada na sua redação final.------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------- OBRAS PARTICULARES ---------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------PROC.º N.º 354/2008 – REQUERENTE − André Filipe Massapina Casalinho, 
requer a emissão da autorização de utilização, referente à construção de uma moradia 
unifamiliar e muro de vedação, sita na Rua Egas Moniz, nº 131, na vila e freguesia de Mira de 
Aire. -------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------Deliberado conceder o alvará de autorização de utilização. ------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------- OBRAS MUNICIPAIS ------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA SANTO ANTÓNIO / AVENIDA DR. 
FRANCISCO SÁ CARNEIRO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS – 
Presente uma informação do Chefe de Divisão dos Serviços Municipais e Ambiente, Eng.º José 
Fernandes, no seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------“Sendo necessário avaliar a situação física da empreitada e as necessidades de 
trabalho para a efetiva conclusão da obra, atendendo a que a necessidade de executar as 
infraestruturas de esgotos alteraram todo o planeamento e execução da obra, proponho a V.Exas 
a suspensão dos trabalhos desde o dia 30 de dezembro de 2011 a 28 de fevereiro de 2012, nos 
termos da alínea b) do artigo n.º 365 do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo DL 
18/2008 de 29 de janeiro, no entanto V. Exa Câmara decidirá.” ----------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------Deliberado aprovar. -------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------DIVERSOS ------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------REQUALIFICAÇÃO DO SALÃO PAROQUIAL DO JUNCAL – Presente 
uma carta da Fábrica da Igreja Paroquial do Juncal a solicitar a emissão de uma declaração 
reconhecendo a importância do salão Paroquial do Juncal para a promoção dos valores culturais 
quer a nível da freguesia, quer a nível do concelho. --------------------------------------------------------- 
---------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------Deliberado reconhecer a importância do Salão Paroquial do Juncal para a 
promoção dos valores culturais quer a nível de freguesia quer a nível do concelho.------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------PROGRAMA DE CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO – 2012 – ABASTECIMENTO EM BAIXA – Presente um ofício da 
Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos a considerar aprovado o programa 
apresentado por esta entidade. ----------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------Deliberado tomar conhecimento.---------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------PROGRAMA DE CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO – 2012 – ABASTECIMENTO EM ALTA – Presente um ofício da 
Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos a considerar aprovado o programa 
apresentado por esta entidade. ----------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------Deliberado tomar conhecimento.---------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------- FINANÇAS MUNICIPAIS ---------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------TESOURARIA – A Câmara tomou conhecimento do movimento dos fundos, por 
intermédio do Resumo Diário da Tesouraria. ----------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------FUNDO DE MANEIO – Presente uma informação da Chefe da Divisão 
Financeira, Dra. Neuza Morins, no seguinte teor:------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------“Em relação ao assunto mencionado em epígrafe, cumpre-me informar V.Exa. que 
nos termos do Artigo 13º, n.º 5 do Regulamento de Controlo Interno e conforme o Regulamento 
de Fundo de Maneio aprovado em reunião ordinária da Câmara Municipal realizada em 28 de 
dezembro de 2006, torna-se necessária a constituição de Fundos de Maneio para ocorrer a 
pequenas despesas urgentes e inadiáveis, pelo que se propõe que os mesmos fiquem à guarda e 
responsabilidade dos titulares abaixo mencionados:--------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------Vereadora da Educação:------------------------------------------------------------------------ 
----------------Anabela dos Santos Martins ……………………………….. € 150,00------------------ 
----------------Classificação Económica 0102/02.01.21, 01.02/02.02.25.02------------------------------ 
----------------Vereadora  da Ação Social e Juventude: --------------------------------------------------- 
----------------Rita Alexandra Sacramento Rosa Cerejo ………………….. € 150,00 ----------------- 
----------------Classificação Económica 0102/02.01.21, 01.02/02.02.25.02------------------------------ 
----------------Coordenadora Técnica: ------------------------------------------------------------------------ 
----------------Cristina Maria Godinho Carvalho .......................................... € 100,00----------------- 
----------------Classificação Económica 0102/02.01.21, 01.02/02.02.09.01 e 0102/02.02.25.02----- 
----------------Encarregado Operacional: -------------------------------------------------------------------- 
----------------Marco António Alves Ferraria ................................................ € 600,00 ---------------- 
----------------Classificação Económica 0102/02.01.01, 0102/02.01.21, 0102/02.02.03.02, --------- 
----------------0102/02.02.20 e 0102/02.02.25.02-------------------------------------------------------------- 
----------------Assistente Técnica: ------------------------------------------------------------------------------- 
----------------Madalena Maria Moreira Oliveira........................................... € 600,00----------------- 
----------------Classificação Económica 0102/02.02.25.01 e 0102/02.02.25.02 ------------------------- 
----------------Técnica Superior: --------------------------------------------------------------------------------- 
----------------Raquel Lopes Silva…….. …....................................................€ 100,00----------------- 
----------------Classificação Económica 0102/02.01.21, 01.02/02.02.25.02------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS – CÂMARA MUNICIPAL 

 

Reunião de 5 de janeiro de 2012  3 

----------------A reconstituição e reposição de fundos de maneio são feitas de acordo com o 
Regulamento Interno de Fundos de Maneio. ------------------------------------------------------------------ 
----------------É o que me cumpre informar. -------------------------------------------------------------------- 
----------------À consideração superior.” ------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------Deliberado aprovar. -------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------DEVIDO À URGÊNCIA FOI DELIBERADO DISCUTIR OS SEGUINTES 
ASSUNTOS:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA 
EXPLORAÇÃO DA SALA DE CINEMA E BAR DO CINE-TEATRO DE PORTO DE 
MÓS  - RATIFICAÇÃO – Deliberado ratificar. ----------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR À UAC – AGÊNCIA 
PARA O DESENVOLVIMENTO DOS CENTROS URBANOS DE LEIRIA, BATALHA 
E PORTO DE MÓS – Presente uma informação do Senhor Vereador com o pelouro de 
Economia e Finanças, Albino Januário e legal representante da Câmara Municipal no executivo 
da UAC – Agência para o Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, Batalha e Porto de 
Mós, com sede em Leiria, no seguinte teor: ------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------“1. A UAC –Agência para o Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, 
Batalha e Porto de Mós, com sede em Leiria, encontra-se em processo  de liquidação no âmbito 
do qual está a regularizar os seus ativos e os seus passivos. ----------------------------------------------- 
----------------2. Ocorreu, em 14 de novembro último, uma Assembleia-Geral da UAC que 
deliberou, entre outros assuntos, que os três Municípios constituintes da Entidade UAC (Leiria, 
Batalha e Porto de Mós) deveriam transferir para os cofres da Agência determinada importância 
para responder a compromissos assumidos com fornecedores.-------------------------------------------- 
----------------3. Relativamente a Porto de Mós, ficou vinculado a transferir 9.000,00€ (nove mil 
euros), conforme consta da página 10 da ata da AG n.º 01/2011, que se anexa. ----------------------- 
----------------Por esta razão, proponho que o Executivo Municipal, em sua reunião de 05 de 
janeiro de 2012, delibere mandar transferir a referida importância para os cofres da Agência e 
para os fins em vista.” --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------Deliberado atribuir o apoio financeiro no montante de nove mil euros.----------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICIPIO DE PORTO DE 
MÓS E A EP- ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A. QUE TEM COMO OBJETO O 
ESTABELECIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES  PARA ENTREGA AO 
MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS, PARA EFEITOS DE GESTÃO, DA EN 243 ENTRE 
O KM 4,800 E O KM 5,500 – Deliberado anular a deliberação de Câmara de vinte e um de 
julho de dois mil e onze. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------Mais foi deliberado aprovar o presente protocolo e dar poderes ao Senhor 
Presidente da Câmara a outorgar o mesmo. ------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------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 Ata em 
Minuta no final da Reunião. -------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------ENCERRAMENTO – E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou 
encerrada a reunião, pelas dezasseis horas e quarenta e cinco minutos, da qual para constar, se 
lavrou a presente Ata.----------------------------------------------------------------------------------------------  

Comentário [Lince1]: acta 
convertido para ata 
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