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ATA N.º 5 / 2016 
DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE MÓS, 
REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2016  

 
 ---------------- Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e dezasseis, 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, ALBINO PEREIRA JANUÁRIO, ANABELA DOS SANTOS 
MARTINS, RUI FERNANDO CORREIA MARTO, ANTÓNIO JOSÉ JESUS FERREIRA, 
RITA ALEXANDRA SACRAMENTO ROSA CEREJO E NÉLIA MARIA DA PIEDADE 
NOGUEIRA. 
 ---------------- 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 ANTERI OR 
– Após análise da ata da reunião anterior, foi a mesma aprovada na sua redação final. 
 ---------------- PRÓXIMA REUNIÃO DE CÂMARA  - A Câmara Municipal deliberou marcar a 
próxima reunião de Câmara para o dia vinte e três de março de dois mil e dezasseis. 
 

 --------------------------------- OBRAS PARTICULARES   
 ---------------- PROCESSO N.º 99/2015 – Fábrica de Malhas Martos, Lda, requer a aprovação 
do projeto de arquitetura, referente à ampliação e alteração de um edifício destinado a fábrica de 
malhas, sito na Rua dos Fornecos, freguesia de Alqueidão da Serra. 
 ---------------- Deliberado deferir condicionado ao cumprimento do parecer dos Serviços 
Técnicos. 
 ---------------- PROCESSO N.º 17/2015 – Cabopol – Polymer Compounds, S.A., requer a 
aprovação das alterações ao projeto de arquitetura inicial, respeitante à ampliação de um edifício 
industrial existente, sito no lugar de São Jorge, freguesia de Calvaria de Cima, já objeto de 
deliberação em 08/10/2015. 
 ---------------- Deliberado deferir condicionado ao cumprimento do parecer dos Serviços 
Técnicos. 
 ---------------- PROCESSO N.º 6/2016 – Mário F. Rino, Lda. – Movelar, requer a aprovação da 
construção de edifício industrial, sito no lugar de Cabecinhos, freguesia de Porto de Mós – São 
João Baptista e São Pedro. 
 ---------------- Deliberado deferir condicionado ao cumprimento do parecer dos Serviços 
Técnicos. 
 

 -------------------------------------- OBRAS MUNICIPAIS  
 ---------------- PRORROGAÇÃO DO PRAZO E APROVAÇÃO DO PLANO DE 
TRABALHOS – QUARTEL DA GUARDA NACIONAL REPUBLICANA DE PORTO 
DE MÓS – OBRAS DE REABILITAÇÃO, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇ ÃO - Deliberado 
aprovar a prorrogação do prazo contratual de trinta e sete dias. 
 

 ------------------------------------------------- DIVERSOS 
 ---------------- PROPOSTA DE REVOGAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DA VÁRZE A 
DE PORTO DE MÓS – Deliberado convocar os particulares que ainda não executaram o 
prescrito em Plano, dando conhecimento prévio das implicações sobre a intenção de revogação 
do Plano de Pormenor da Várzea de Porto de Mós. 
 
 ---------------- MISS PORTO DE MÓS – PROJETO MISS PORTUGUESA 2016 – Presente 
uma proposta do Vereador com os Pelouros de Economia e Finanças, Cultura e Turismo, Dr. 
Albino Januário, propondo que a Entidade “MMRP – Beleza Por uma Causa”,  apresentou uma 



MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS – CÂMARA MUNICIPAL 

 

Reunião de 10 de março de 2016  158

proposta para a “realização do concurso Miss Porto de Mós”, estabelecendo as “condições para 
a adesão do Município” a este projeto. 
 ---------------- Considerando que: 
 ----------------  1. O concurso Miss Porto de Mós, cuja eleição deverá ocorrer em Maio de 2016, 
se insere no projeto nacional Miss Portuguesa, este a decorrer em Junho de 2016 com o objetivo 
de representar Portugal em concursos internacionais do mesmo género e objetivos; 
 ---------------- 2. A Organização da Miss Portuguesa é um projeto sem fins lucrativos que objetiva 
prestigiar o país, promovendo ações nos domínios da cultura, da economia e do turismo, 
nomeadamente; 
 ---------------- 3. A participação do Município, nesta parceria / realização, se materializa na 
concessão de um apoio financeiro à Entidade Organizadora, no montante de 1.500,00€ (mil e 
quinhentos euros) e em diversos apoios em espécie de natureza logística, sem grande relevância 
material; 
 ---------------- Proponho: 
 ----------------  a) Que o Município delibere participar na realização do concurso Miss Porto de 
Mós 2016 e, em consequência, aceite subscrever as respetivas condições de adesão, constantes 
do documento anexo. 
 ---------------- Deliberado aprovar a proposta e participar na realização no Concurso Miss Porto 
de Mós 2016, e aceitar as respetivas condições de Adesão. 
 
 ----------------  PROGRAMA DE APOIO – MEDICAMENTOS – Propõe-se o deferimento dos 
processos apresentados pela Vereadora com os Pelouros da Ação Social e da Juventude, Dra. 
Rita Cerejo, aos requerentes José Alexandre da Trindade e Maria Alzira Alexandre Trindade 
Almeida. 
 ---------------- Deliberado deferir os processos. 
 

 --------------------------------- FINANÇAS MUNICIPAIS  
 ---------------- TESOURARIA – A Câmara tomou conhecimento do movimento dos fundos, por 
intermédio do Resumo Diário da Tesouraria. 
 
 ---------------- APOIO FINANCEIRO AO SOLAR DO POVO DO JUNCAL – Presente um 
ofício do Solar do Povo do Juncal, a solicitar um apoio financeiro no valor de dez mil euros, 
destinado a fazer face com as despesas com as obras de remodelação e ampliação do Solar. 
 ---------------- Deliberado atribuir o apoio financeiro no montante de dez mil euros. 
 ---------------- Mais foi deliberado aprovar o protocolo conjunto e autorizar o Senhor Presidente 
da Câmara a outorgar o mesmo. 
 ---------------- Não tomou parte da deliberação a Vereadora Dra. Rita Alexandra Sacramento Rosa 
Cerejo que se ausentou da sala. 
 
 ---------------- APOIO À PUBLICAÇÃO DO PRIMEIRO VOLUME DA OBRA DE 
ALFREDO DE MATOS “ALQUEIDÃO DA SERRA – HISTÓRIA E L ENDA, 
TRADIÇÕES, USOS E COSTUMES - Presente uma carta do Senhor Fernando Matos a 
solicitar o apoio deste Município para a aquisição de alguns exemplares do livro “Alqueidão da 
Serra – História e Lenda, Tradições, Usos e Costumes”. 
 ---------------- Deliberado adquirir sessenta e cinco livros pelo preço de quinze euros perfazendo o 
total de novecentos e setenta e cinco euros. 
 
 


