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ATA N.º 10/2013 
DA REUNIÃO ORDINÁRIA  
DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE MÓS, 
REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2013 

 
 ---------------- Aos dezasseis dias do mês de Maio do ano de dois mil e treze, 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 
Secretário Municipal NEUZA JOSÉ DOS REIS MORINS, achando-se presentes os Vereadores 
Senhores, JÚLIO JOÃO CARREIRA VIEIRA, ANABELA DOS SANTOS MARTINS, LUÍS 
MANUEL COELHO DE ALMEIDA, RITA ALEXANDRA SACRAMENTO ROSA CEREJO 
E FERNANDO MANUEL DE CARVALHO OLIVEIRA MONTEIRO, tendo faltado o 
Vereador Senhor ALBINO PEREIRA JANUÁRIO. --------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------- 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: ----------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------------- A Câmara Municipal deliberou justificar a falta ao Vereador Senhor Albino Pereira 
Januário. ----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------------- APROVAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL DA ATA DA REUNIÃO ANTERI OR 
– Após análise da ata da reunião anterior, foi a mesma aprovada na sua redação final. --------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 --------------------------------- OBRAS PARTICULARES   ----------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------- PROCESSO N.º 88/2012 – REQUERENTE −−−− S.I.B. – Sociedade Internacional 
de Bebidas, Ld.ª, requer a deliberação final do pedido de licenciamento, referente à remodelação 
dos corpos sociais e alteração de uso das naves industriais para fabrico de licores, de um edifício 
sito em São Jorge, freguesia de Calvaria de Cima, assim como deliberação sobre a isenção de 
pagamento da taxa inerente à emissão do alvará de construção e respetivas prorrogações. ---------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------------- Deliberado deferir o pedido de licenciamento e isentar o pagamento da taxa 
inerente à emissão de alvará de construção e respetivas prorrogações. ----------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------- DIVERSOS -------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------- ISENÇÃO DA MENSALIDADE NAS PISCINAS MUNICIPAIS – Presente 
uma carta de Linda Fonseca dos Santos, a solicitar a isenção da mensalidade nas Piscinas 
Municipais para a sua filha Joana Santos da Silva, que necessita de frequentar aulas de natação 
para efeitos terapêuticos, devido a um problema de nascença no plexo branquial no braço 
direito.-------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------------- Deliberado isentar as três mensalidades até ao fim do presente ano letivo. -------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------------- ISENÇÃO DA TAXA DE LICENÇA PARA AS OBRAS A EXECUTAR  NA 
RUA DA LAGOA GRANDE, FREGUESIA DE ARRIMAL –  Presente um ofício da 
Freguesia de Arrimal, a solicitar a isenção da taxa de licença para as obras a executar na Rua da 
Lagoa Grande, na freguesia de Arrimal. -----------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------------- Deliberado isentar a taxa de licença. -----------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------------- SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO  – Presente um email do Agrupamento de Escolas 
de Porto de Mós, no qual solicitam um estágio na área do Curso de Educação e Formação de 
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Eletricidade de Instalações, para três estagiários, com a duração de 210 horas, devendo ter inicio 
a 27 de maio do presente ano. ------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------------- Deliberado aprovar o protocolo em formação prática em contexto de trabalho e 
autorizar o Senhor Presidente da Câmara a outorgar o mesmo. -------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------------- ABATE DA VIATURA COM A MATRICULA RH-39-65 DO ANO DE  1989 
– Presente uma informação do Encarregado Operacional, Marco Ferraria, no seguinte teor: -------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------------- “Venho por este meio informar como foi falado verbalmente que a respetiva 
viatura encontra-se para abatimento não justifica qualquer tipo de reparação pelos anos e 
desgaste que tem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------- Pertencente aos Serviços dos Jardins. ----------------------------------------------------------  
 ---------------- Sendo assim a viatura encontra-se no estaleiro para proceder ao abatimento e deixo 
desde já para anulação do seguro Açoreana Apólice 90.01421209, válido até ao dia 31-12-2013.  
 ---------------- Sem outro assunto de momento, ponho o caso à Vossa consideração.” -----------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------------- Deliberado abater a viatura com a matrícula RH-39-65 do ano de 1989. ---------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------------- PROPOSTA DE CORREÇÃO AO PLANO DE PORMENOR DA VÁRZEA  
DE PORTO DE MÓS – Presente uma proposta da Técnica do Gabinete de Sistemas de 
Informação Geográfica, Dr.ª Helena Oliveira, a propor uma correção ao Plano de Pormenor da 
Várzea de Porto de Mós, em virtude de ter sido detetado um lapso no Regulamento do Plano 
aquando da sua publicação. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------------- Deliberado aprovar e comunicar à Assembleia Municipal e à Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e proceder em conformidade conforme a 
proposta dos Serviços Técnicos. ---------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------------- AQUISIÇÃO DE TERRENO DESTINADO A PARQUE DE 
ESTACIONAMENTO JUNTO AO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DO  JUNCAL – 
Presente uma carta de Bernardo Amarelo da Silva, proprietário do prédio rústico, com a área de 
406 m2, sito em Fontainhas, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 019.0129.0000 da 
freguesia do Juncal, a informar que vende o mesmo pelo montante de 2.500,00 euros. -------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------------- Deliberado adquirir o prédio rústico sito na freguesia do Juncal, com a área de 406 
m2, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 019.0129.0000 pelo montante de dois mil e 
quinhentos euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------- Mais foi deliberado autorizar o Senhor Presidente da Câmara a outorgar a escritura 
de compra e venda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------------- AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DESTINADA À ZONA 
INDUSTRIAL DE PORTO DE MÓS – 3ª FASE – Presente uma carta dos Herdeiros de 
Joaquim Matos Costa, proprietários do prédio rústico com a área 5.600 m2, sito em Relvinha, 
inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 005.0109.0000 da freguesia de S. Pedro, a informar 
que vendem uma parcela de terreno com a área de 466,74 m2, a desanexar do mesmo, pelo 
montante de 3.020 euros. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------------- Deliberado adquirir a parcela de terreno com a área de 466,74 m2, a desanexar de 
um prédio rústico, inscrito na matriz predial da freguesia de S. Pedro, sob o artigo n.º 
005.0109.0000, pelo valor de 6,47 €/m2, perfazendo um total de três mil e vinte euros. -------------  
 ---------------- Mais foi deliberado autorizar o Senhor Presidente da Câmara a outorgar a escritura 
de compra e venda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 ---------------- AQUISIÇÃO DE TERRENO DESTINADO À  ZONA  INDUSTRIAL  DE 
PORTO DE MÓS – 2ª FASE – Presente uma carta de Maria Madalena de Jesus Santos, 
proprietária do prédio rústico, com a área de 3.320 m2, sito em Penedo, inscrito na matriz 
predial sob o artigo n.º 005.0143.0000, da freguesia de S. Pedro, a informar que vende o mesmo 
pelo montante de 11.620 euros. ----------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------------- Deliberado adquirir o terreno com a área de 3.320 m2, inscrito na matriz predial sob 
o artigo n.º 005.0143.0000, da freguesia de S. Pedro, pelo valor de 3,5 €/m2, perfazendo o valor 
de onze mil e seiscentos e vinte euros. -------------------------------------------------------------------------  
 ---------------- Mais foi deliberado autorizar o Senhor Presidente da Câmara a outorgar a escritura 
de compra e venda. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------------- HASTA PÚBLICA PARA ARRENDAMENTO DA LOJA EXTERIOR N. º 23 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS NO MERCADO 
MUNICIPAL DE PORTO DE MÓS – Presente uma informação do Coordenador Técnico, 
José Eduardo Santos, no seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------------- “Considerando a existência de Uma loja exterior com o nº 23 no mercado 
municipal de Porto de Mós para prestação de serviços de Restauração e Bebidas. -------------------  
 ---------------- Considerando o interesse manifestado por diversos cidadãos junto dos serviços 
para sua exploração; ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------- Propõe-se a realização de uma hasta pública para arrendamento da loja exterior nº 
23 para prestação de serviços de restauração e bebidas no mercado municipal, no próximo dia 
21 de Junho, pelas 10h00, no Auditório da Câmara Municipal, submetendo-se à aprovação do 
Executivo Camarário o respetivo Regulamento, anexo à presente proposta. ---------------------------  
 ---------------- Propõe-se ainda, para constituição da Comissão que irá acompanhar a realização 
deste ato os seguintes elementos: --------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------------- Presidente da Comissão: Neuza José dos Reis Morins, Chefe da Divisão Financeira; 
 ---------------- 1.º Vogal: José Fernandes, Chefe de Divisão dos Serviços Municipais e Ambiente; 
 ---------------- 2.º Vogal: José Eduardo Vieira dos Santos, Coordenador Técnico.” --------------------   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------------- Deliberado concordar com a proposta e proceder em conformidade. --------------------  
 ---------------- Mais foi deliberado aprovar o respetivo regulamento. --------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICIPIO DE PORTO DE MÓS E O AGRUPAMENTO DE ESCOLA S DE PORTO 
DE MÓS NO ÂMBITO DA FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTEXTO DE  TRABALHO 
NA ÁREA DE FLORICULTURA E JARDINAGEM – RATIFICAÇÃO – Deliberado 
ratificar.  ----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICIPIO DE PORTO DE MÓS E O AGRUPAMENTO DE ESCOLA S DE PORTO 
DE MÓS NO ÂMBITO DA FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTEXTO DE  TRABALHO 
NA ÁREA DE FLORICULTURA E JARDINAGEM  – RATIFICAÇÃO – Deliberado 
ratificar. -----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICIPIO DE PORTO DE MÓS E O AGRUPAMENTO DE ESCOLA S DE PORTO 
DE MÓS NO ÂMBITO DA FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTEXTO DE  TRABALHO 
NA ÁREA DE FLORICULTURA E JARDINAGEM – RATIFICAÇÃO – Deliberado 
ratificar. -----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 ---------------- MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE  
O MUNICIPIO DE PORTO DE MÓS E JOSÉ EDUARDO COSTA OL IVEIRA NO 
ÂMBITO DA PARTICIPAÇÃO NO “PER PETRAM” – SIMPÓSIO N ACIONAL DE 
ESCULTURA EM PEDRA 2013 – Deliberado aprovar e autorizar o Senhor Presidente da 
Câmara a outorgar o protocolo, com a abstenção da Vereadora Dra. Rita Cerejo e os votos 
contra dos Vereadores do Partido Social Democrata que apresentaram uma Declaração de Voto.   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------------- MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE  
O MUNICIPIO DE PORTO DE MÓS E BEATRIZ PAULA NUNES D A CUNHA NO 
ÂMBITO DA PARTICIPAÇÃO NO “PER PETRAM” – SIMPÓSIO N ACIONAL DE 
ESCULTURA EM PEDRA 2013 – Deliberado aprovar e autorizar o Senhor Presidente da 
Câmara a outorgar o protocolo, com a abstenção da Vereadora Dra. Rita Cerejo e os votos 
contra dos Vereadores do Partido Social Democrata que apresentaram uma Declaração de Voto.   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------------- MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE  
O MUNICIPIO DE PORTO DE MÓS E ADÁLIA MARIA DA MOTA ALBERTO NO 
ÂMBITO DA PARTICIPAÇÃO NO “PER PETRAM” – SIMPÓSIO N ACIONAL DE 
ESCULTURA EM PEDRA 2013 – Deliberado aprovar e autorizar o Senhor Presidente da 
Câmara a outorgar o protocolo, com a abstenção da Vereadora Dra. Rita Cerejo e os votos 
contra dos Vereadores do Partido Social Democrata que apresentaram uma Declaração de Voto.   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------------- MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE  
O MUNICIPIO DE PORTO DE MÓS E CARLOS FERNANDO PEREI RA FILIPE 
ANDRADE NO ÂMBITO DA PARTICIPAÇÃO NO “PER PETRAM” –  SIMPÓSIO 
NACIONAL DE ESCULTURA EM PEDRA 2013 – Deliberado aprovar e autorizar o Senhor 
Presidente da Câmara a outorgar o protocolo, com a abstenção da Vereadora Dra. Rita Cerejo e 
os votos contra dos Vereadores do Partido Social Democrata que apresentaram uma Declaração 
de Voto. -----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------- “DECLARAÇÃO DE VOTO ------------------------------------------  
 ----------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------- Em 15 de Novembro de 2012, os vereadores do PSD apresentaram em reunião de 
câmara a proposta que juntamos em anexo e que faz parte integrante desta declaração de voto.---  
 ---------------- Apesar do Sr. Presidente, Vice-Presidente e restantes vereadores, terem concordado 
em termos gerais com a proposta, como sempre ao longo deste mandato, nunca mais a mesma 
foi agendada e discutida. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------- Entretanto, há cerca de dois meses, por proposta do Sr. Vice-Presidente, foi 
aprovado a realização dum Simpósio de escultura em Pedra, organizado por um Faculdade de 
Lisboa, onde estava previsto a deslocação de 7 alunos dessa Faculdade para a criação de 7 
esculturas no Parque da Vila. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------- Pouco tempo depois, por proposta do Sr. Vice, esta deliberação foi anulada, 
porque, afinal, a Faculdade já não pretendia apenas 1.500€ e o pagamento do alojamento dos 
alunos, mas sim, 1.500€ para cada um dos 7 alunos. Algo que o Sr. Vice considerou intolerável 
e incomportável. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------- Sem mais nenhuma discussão sobre o assunto até hoje, é apresentado pelo Sr. 
Presidente da câmara, por ausência do Vice, outra proposta para a realização do referido 
Simpósio. Proposta essa, que nem o Sr. Presidente sabia explicar, e por isso, com alguma 
dificuldade lá fomos percebendo que já existia um compromisso em forma de minuta de 
protocolo com 4 escultores a 2.000€ cada um, para a criação de 4 esculturas no referido 
Simpósio. Este sim, já não eram nem intoleráveis nem incomportáveis. --------------------------------  
 ---------------- Acabou este assunto por ser aprovado pela maioria socialista, com o nosso voto 
conta e uma abstenção da vereadora Rita Cerejo. Mas antes, ainda tivemos oportunidade de ser 
brindados por mais uma enorme gritaria do Sr. Vice, com os próprios colegas de executivo. ------  
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 ---------------- A forma como este assunto foi tratado, a não discussão duma proposta séria dos 
vereadores do PSD, a falta de alcance deste simpósio, a postura do Sr. Vice com os próprios 
colegas de Partido e executivo, falam por si e será escusado fazer mais qualquer comentário. -----  
 ---------------- Esta é a forma como assuntos sérios são geridos e tratados na câmara de Porto de 
Mós. Foi assim neste tema, como em muitos outros, por isso, não será de estranhar que o 
concelho todos os dias desperdice oportunidades. -----------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------------- Porto de Mós, 16 de Maio de 2013. -------------------------------------------------------------  
 ---------------- Os Vereadores do PSD ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------------- Júlio Vieira ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------- Luís Almeida” ---------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 -------------------------------------------------- “PROPOSTA ----------------------------------------------------  
 ------------------------------------------ FESTIVAL DA PEDRA  ----------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------------- Correspondendo ao tema abordado pelo Sr. Vice-Presidente de forma informal na 
reunião anterior, sobre a realização dum eventual Simpósio em torno da temática da pedra. E se 
bem percebemos a ideia explanada, este evento terá uma configuração e um âmbito muito 
próximo ou similar ao Simpósio realizado na Arrimal. -----------------------------------------------------  
 ---------------- Apesar de ser um tipo de evento que já se realizou no passado, consideramos na 
mesma positivo qualquer iniciativa que contribua para a valorização e promoção deste sector. ---  
 ---------------- No entanto, sendo a pedra a principal fonte de riqueza do concelho na actualidade, 
e com uma longa história na região e em particular nalgumas freguesias do nosso concelho. ------  
 ---------------- Considerando que o âmbito dum Simpósio será sempre muito reduzido e não 
permite acrescentar valor a este importante sector de actividade; ----------------------------------------  
 ---------------- Considerando que o sector da Pedra é muito diversificado, com fortes implicações 
ambientais e de sustentabilidade; --------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------- Considerando que o papel principal duma autarquia no século XXI, é e será ainda 
mais no futuro, ser o centro do desenvolvimento económico de cada concelho, através da 
promoção das suas vantagens competitivas, entre muitos outros aspectos que não cabem nesta 
proposta. ----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------- Considerando a importância da promoção do concelho, mas sobretudo na 
valorização do Cluster da Pedra, propomos para discussão e eventual aprovação futura o 
seguinte: ----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------- Realizar em cada ano, Maio/Junho, um Festival da Pedra. Que poderia ter como 
designação ”Festival Pedras de Sonho”; ---------------------------------------------------------------------  
 ---------------- Como certamente compreendem, a diferença não será apenas semântica. O festival 
proposto teria uma configuração e um âmbito muito mais alargado. -------------------------------------  
 ---------------- Desta forma, podemos incluir no festival toda a actividade que se pretende realizar 
com o Simpósio, mas acrescentando escala e valor. Convidando alguns Escultores concelhios, 
nacionais e internacionais. Convidando um patrono para este Simpósio, de preferência um 
Escultor de renome nacional ou internacional. ---------------------------------------------------------------  
 ---------------- Instituir três prémios, de âmbito concelhio, nacional e internacional. Cada “Festival 
Pedras de Sonho”, terá sempre um tema e para o primeiro, podemos sugerir: A história – Pedras 
com história, entre outros. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------- Outra área fundamental do Festival, seria a zona de exposição dos vários produtos 
de pedra, do melhor que temos no concelho. Desde o bloco, chapa, cantarias, campas, calçada e 
muitos outros produtos e obras em pedra. ---------------------------------------------------------------------  
 ---------------- Outra área importante e que deveria estar presente no Festival, seria a dos 
equipamento ligados ao Cluster da Pedra, procurando sempre atrair a vanguarda em termos de 
equipamentos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------- E uma terceira área fundamental, que poderemos classificar como a área 
estratégica. Onde iriamos concentrar a discussão dos prolemas do sector, mas também os 
caminhos do futuro. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------------- Com a realização de vários workshops, ao longo duma semana temática e que 
culminaria sempre com a realização duma grande conferência. Trazendo a Porto de Mós os 
melhores oradores sobre as temáticas escolhidas e no âmbito do tema do Festival. ------------------  
 ---------------- Compilação em forma de revista ou livro das atas dos workshops e da conferência 
para memória futura, mas também para divulgação das principais ideias que em cada Festival 
foram discutidas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------- Numa aposta concertada com as entidades do sector da pedra, como a Assimagra, 
entre outras, e com os empresários do nosso concelho, procurando concretizar uma estratégia de 
divulgação do evento que permita em poucos anos, ganhar escala e dimensão. -----------------------  
 ---------------- Desta forma, sem prejuízo do devido aprofundamento do assunto, e certamente a 
melhoria destas ideias, deixamos à consideração de todos os Colegas, em especial do Sr. Vice-
presidente e do Sr. Presidente, mais este contributo. --------------------------------------------------------  
 ---------------- Apesar de ser uma proposta dos Vereadores do PSD, estamos, desde já, na 
disposição da transformar numa proposta do executivo, sem nenhuma preocupação com 
protagonismos individuais ou partidários. ---------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------------- Porto de Mós, 15 de Novembro de 2012. ------------------------------------------------------  
 ---------------- Os Vereadores do PSD ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------------- Júlio Vieira ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------- Luís Almeida” ---------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------- PARECER PRÉVIO VINCULATIVO REFERENTE A CONTRATOS DE  
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – Presente uma informação da Chefe da Divisão Financeira, 
Dra. Neuza Morins, no seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------------- “Na sequência da deliberação do Órgão Executivo tomada em Reunião de Câmara 
realizada em 16-02-2012, sobre o assunto acima mencionado, junto remeto, para conhecimento, 
a listagem de procedimentos realizados no âmbito do Parecer Genérico emitido por aquele 
Órgão e que decorreram no âmbito da aplicação do regime simplificado, nos termos do artigo 
128º do CCP (Código de Contratação Publica), no período de 12-04-2013 a 03-05-2013. ----------  
 ---------------- É o que me cumpre informar.” -------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------------- Deliberado tomar conhecimento. ----------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 -------------------------------- FINANÇAS MUNICIPAIS  ---------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------- TESOURARIA – A Câmara tomou conhecimento do movimento dos fundos, por 
intermédio do Resumo Diário da Tesouraria. ----------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------- COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR À ASSOCIAÇÃO 
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS DO JUNCAL – Presente uma informação da Chefe da 
Divisão Financeira, Dra. Neuza Morins, no seguinte teor: ------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------- “Na sequência do despacho de V.Exa. cumpre-me informar que o apoio à 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Juncal, com vista à comparticipação do 
transporte da aluna Marina Sofia Carreira da sua residência em Mata da Loba – Juncal para o 
Quartel dos Bombeiros, onde o autocarro da CEERIA a vai buscar, é um apoio que tem vindo a 
ser atribuído. O último apoio foi atribuído em reunião ordinária do órgão Executivo realizada 
em 18-08-2011 no montante de 1.000,00 € é referente ao transporte efetuado durante o ano de 
2010. --------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------- À consideração de V.Exa.” ----------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------- Deliberado atribuir o apoio financeiro no montante de dois mil euros. -----------------  
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 ---------------- Mais foi deliberado autorizar o Senhor Presidente da Câmara a outorgar o 
protocolo conjunto e aprovar o mesmo. ----------------------------------------------------------------------- 
 ---------------- Não tomou parte da deliberação a Vereadora Dra. Rita Cerejo, que se ausentou da 
sala. ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OCORRÊNCIAS E REFORÇOS EM INCÊNDIOS DISTRIBUÍDAS PE LOS TRÊS 
CORPOS DE BOMBEIROS – Presente uma informação do Técnico Superior, Engº Nuno 
Gonçalves, no seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------------- “Tendo por base os dados fornecidos pelo Corpos de Bombeiros a distribuição das 
ocorrências pelos Corpos de Bombeiros foi a seguinte: ---------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bombeiros Voluntários de Porto de Mós 121 Ocorrências 42,16 % 
Bombeiros Voluntários de Mira de Aire 63 Ocorrências 21,95 % 
Bombeiros Voluntários do Juncal 103 Ocorrências 35,89 % 
Total 287 Ocorrências 100 % 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------- De acordo com esta distribuição e considerando uma verba disponível de 100.000€ 
para apoio aos Corpos de Bombeiros. Propõe-se a seguinte distribuição: ------------------------------  
 ---------------- 50 % Distribuída equitativamente pelos 3 Corpos de Bombeiros (16.666,67€) cada 
para despesas de manutenção. Os restantes 50 % distribuída em função do nº de ocorrências + 
reforços (Incêndios): ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bombeiros Voluntários de Porto de Mós 16666,67€ + 21080,13 €  37746,80 € 

Bombeiros Voluntários de Mira de Aire 16.666,67€ + 10975,61 €  27642,28 € 

Bombeiros Voluntários do Juncal 16.666,67€ + 17944,25 € 34610,92 € 

                                                                                                   Total de 100.000,00 € 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------- Pelo que deixo à consideração de V. Exª. a decisão.” --------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------- Deliberado atribuir os apoios financeiros propostos. ---------------------------------------  
 ---------------- Mais foi deliberado aprovar os protocolos conjuntos e autorizar o Senhor 
Presidente da Câmara a outorgar os mesmos. ----------------------------------------------------------------  
 ---------------- Não tomou parte da deliberação a Vereadora Dra. Rita Cerejo que se ausentou da 
sala. ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------- APOIO FINANCEIRO AO RALLYE SPRINT DE PORTO DE MÓS –  2013 – 
Presente um e-mail do Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria – Kartódromo de Leiria, a 
solicitar um apoio financeiro para a prova de Rallye Sprint de Porto de Mós 2013, que se realiza 
no próximo dia 30 de junho. -------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------- Deliberado atribuir o apoio financeiro no montante de três mil euros. -----------------  
 ---------------- Mais foi deliberado aprovar o protocolo conjunto e autorizar o Senhor Presidente 
da Câmara Municipal a outorgar o mesmo. ------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------- COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR À FREGUESIA D E 
ALCARIA  – Presente um ofício da Freguesia de Alcaria, a solicitar uma comparticipação 
financeira no valor de cinco mil euros, no âmbito do Protocolo de Atribuições às Juntas de 
Freguesia, destinada a fazer face às despesas com as obras de calcetamento na Rua João Dias, 
estacionamento do  Centro  Hípico e colocação  de grelhas de  escoamento de águas pluviais em  
algumas ruas da freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------- Deliberado transferir os cinco mil euros. -----------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------- DEVIDO À URGÊNCIA, FOI DELIBERADO DISCUTIR OS SEGUI NTES 
ASSUNTOS: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------- PROCESSO N.º 270/2008 – REQUERENTE EXTRARÚSTICOS, LDA. – 
Presente um ofício da CCDRC – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro a solicitar parecer relatório ao projeto em epígrafe. -----------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------- Deliberado concordar com o parecer dos Serviços Técnicos e proceder à 
comunicação do mesmo. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------- PROCESSO N.º 659/2007 – REQUERENTE SOLANCIS – Sociedade 
Exploradora de Pedreiras, S.A. – Presente um ofício da CCDRC – Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Centro a solicitar parecer relativo ao projeto em epígrafe. -------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------- Deliberado nada a opor conforme o parecer dos Serviços Técnicos. -------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------- MINUTA DE CONTRATO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 
PORTO DE MÓS E A EMPRESA VEDAP – ESPAÇOS VERDES, SILVICULTURA E 
VEDAÇÕES, S.A., PARA A ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE  “2ª FASE DO 
PARQUE VERDE DA VILA DE PORTO DE MÓS – OBRAS DE CONSTRUÇÃO.” – 
Deliberado aprovar e autorizar o Presidente da Câmara a outorgar a minuta. -------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------- 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 onze horas, da qual para constar, se lavrou a presente Ata. ---------------   
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