ATA N.º 22/2018

N.º de Registo: 2057909
Data: 19/11/2018
Reunião: Reunião Ordinária do dia 14/11/2018
-----Presenças: Senhor Presidente da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário e Senhores Vereadores, Francisco
Manuel Lopes Alexandre, Luís Manuel Jordão Serra, Rogério Eduardo Correia Silva Alves, Alda Odete Borges
Martins Falé Monteiro Falca e João Pedro Xavier Abelho Amante.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Faltas: Faltou a Senhora Vereadora Sérgia Marina Andrade Bettencourt Martins, devido a motivos
profissionais, razão pela qual, a falta foi justificada por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Início da reunião: Nove horas e trinta minutos (09H:30M).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificada a existência de Quórum, foi declarada aberta a reunião pelo Senhor Presidente da Câmara, Hugo
Luís Pereira Hilário, para a qual a mesma foi convocada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Período de Antes da Ordem do Dia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não houve qualquer intervenção ou assuntos a apreciar no Período de Antes da Ordem do Dia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Período da Ordem do Dia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.DEPARTAMENTO ADMINISTRARTIVO E FINANCEIRO.-------------------------------------------------------------------------1.1 TESOURARIA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1.1

N.º de
Registo

7049

Data

08/112018

Processo

2018/150.20.404/11

Situação Financeira do Município - Resumo Diário da Tesouraria do dia
Assunto:
08/09/2018.---------------------------------------------------------------------------------------------Serviço Proponente:
Proposta:

DAF – TESOURARIA.

Tomada de conhecimento – Situação Financeira do Município – Resumo Diário de Tesouraria

do dia 08/09/2018.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomar conhecimento da Situação Financeira do Município através do Resumo Diário da
Tesouraria número 214/2018, do dia 08/11/2018, sendo que em resumo o total de disponibilidades
DELIBERAÇÃO

é de 2.598.948,76 €, as Operações Orçamentais é de 2.280.991,65 € e as Operações não
Orçamentais é de 317.957,11 €.-----------------------------------------------------------------------------------------

1.2. CONTABILIDADE.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 1.2.1

N.º de
Registo

7000

Data

09/11/2018

Processo

2018/350.10.600/8

Compromissos Plurianuais ao abrigo da Autorização Prévia Favorável da
Assunto:

Assembleia Municipal realizada em vinte e três (23) de fevereiro.---------------------

Serviço Proponente:

DAF - CONTABILIDADE

Para conhecimento da Câmara Municipal e deliberar remeter a referida Proposta para
Proposta:

conhecimento da Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, aprovar e remeter a referida proposta
para conhecimento da Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO

Aprovado por maioria, com o voto de abstenção do Senhor Vereador João Pedro Xavier Abelho
Amante e os votos favoráveis dos restantes membros.-----------------------------------------------------------

Ponto 1.2.2

N.º de
Registo

7020

Data

09/11/2018

Processo

Prorrogação de Isenção de IMI no Âmbito da Reabilitação Urbana.----------------------

Assunto:
Serviço Proponente:

DAF - CONTABILIDADE

Deliberar propor à Assembleia Municipal que delibere no sentido de Prorrogar pelo prazo
de cinco (5) anos a Isenção de IMI no âmbito de reabilitação urbana em imóveis com mais
de trinta (30) anos ou inseridos em ARU, que sejam objeto de obras de reabilitação em
Proposta:

conformidade com o disposto na alínea a) do n.º 2, n.º 4 e n.º 6 do art.º 45.º, do Estatuto
dos Benefícios Fiscais, com a redação introduzida pelo art.º 263.º, da Lei n.º 114/2017, de
29 de dezembro.----------------------------------------------------------------------------------------------------
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A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a proposta apresentada
deliberou: 1- Aprovar a proposta de prorrogação pelo prazo de cinco (5) anos a Isenção de IMI no
âmbito de reabilitação urbana em imóveis com mais de trinta (30) anos ou inseridos em ARU,
que sejam objeto de obras de reabilitação em conformidade com o disposto na alínea a) do n.º 2,
DELIBERAÇÃO

n.º 4 e n.º 6 do art.º 45.º, do Estatuto dos Benefícios Fiscais, com a redação introduzida pelo art.º
263.º, da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro; 2- Submeter a mencionada proposta à apreciação
e aprovação da Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------Aprovado com seis votos a favor.---------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 1.2.3

N.º de
Registo

7030

Data

09/11/2018

Processo

2018/500.10.001/2

Relatório do Primeiro (1.º) Semestre de dois mil e dezoito (2018), efetuado pelo
Assunto:

Revisor Oficial de Contas.----------------------------------------------------------------------------

Serviço Proponente:

DAF - CONTABILIDADE

Para apreciação da Câmara Municipal do Relatório do Primeiro (1.º) semestre de dois mil e
dezoito (2018), onde consta a informação sobre a situação económico - financeira do
Proposta:

Município de Ponte de Sor e deliberar submeter à Assembleia Municipal para que esta tome
conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Relatório do Primeiro (1.º) semestre de dois mil e
dezoito (2018), onde consta a informação sobre a situação económico - financeira do Município
DELIBERAÇÃO

de Ponte de Sor e deliberou remeter o referido Relatório também para conhecimento da
Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 1.2.4

N.º de
Registo

7086

Data

12/11/2018

Processo

2018/350.10.001/9

Oitava (8.ª) Alteração das Grandes Opções do Plano e Nona (9.ª) Alteração do
Assunto:

Orçamento.----------------------------------------------------------------------------------------------

Serviço Proponente:

DAF - CONTABILIDADE

Aprovar a Oitava (8.ª) Alteração das Grandes Opções do Plano e Nona (9.ª) Alteração do
Proposta:

Orçamento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou: 1- Aprovar a Oitava (8.ª) Alteração das
Grandes Opções do Plano e Nona (9.ª) Alteração do Orçamento, para o ano de dois mil e dezoito
(2018).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO

Aprovado por maioria, com o voto de abstenção do Senhor Vereador João Pedro Xavier Abelho
Amante e os votos favoráveis dos restantes membros.-----------------------------------------------------------

2. SERVIÇO – DAF – TAXAS E LICENÇAS.----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2.1

N.º de
Registo

6514

Data

30/10/2018

Processo

2018/250.20.200/2

Pedido de Parecer relativo à Proposta da Escala de Turnos e de Disponibilidade
das Farmácias do Concelho de Ponte de Sor, para o ano de dois mil e dezanove

Assunto:

(2019) - Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P.-------------------------------Serviço Proponente:

DAF – TAXAS E LICENÇAS

Emitir Parecer favorável à Proposta da Escala de Turnos e de Disponibilidade das Farmácias
Proposta:

para o ano de dois mil e dezanove (2019), do Município de Ponte de Sor.--------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração proposta apresentada,
deliberou, emitir parecer favorável à proposta da Escala de Turnos e de Disponibilidade das
DELIBERAÇÃO

Farmácias para o ano de dois mil e dezanove (2019), do Município de Ponte de Sor.-------------------Aprovado com seis votos a favor.---------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 2.2

N.º de
Registo

6703

Data

02/11/2018

Processo

2018/450.10.215/46

Pedido de Licença Especial de Ruído para a realização de um Evento de Música ao
Assunto:

Vivo em Galveias - Ernesto Morgado Marques Pereira.--------------------------------------

Serviço Proponente:

DAF – TAXAS E LICENÇAS

Ratificar a decisão do Senhor Presidente da Câmara Hugo Luís Pereira Hilário, a qual
consistiu em autorizar a emissão da Licença Especial de Ruído, ao Senhor Ernesto Morgado
Proposta:

Marques Pereira, a fim de realizar um evento de Música ao Vivo, durante o horário
compreendido entre as zero horas (00H:00) e as quatro (04H:00) do dia onze (11) de
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novembro, mediante o pagamento da Taxa prevista no Regulamento e Tabela de Taxas
Municipais, do Município de Ponte de Sor.------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, ratificar a decisão do Senhor Presidente
da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário, a qual consistiu em autorizar a emissão da Licença Especial
de Ruído, relativo ao evento de Música ao Vivo, a realizar pelo Senhor Ernesto Morgado Marques
DELIBERAÇÃO

Pereira, no dia e horário indicados, mediante o pagamento da taxa prevista no ponto 1.3., do
artigo trigésimo primeiro (31.º), do Regulamento de Tabela de Taxas Municipais, do Município de
Ponte de Sor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado com seis votos a favor.--------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 2.3

N.º de
Registo

6698

Data

02/11/2018

Processo

2018/450.10.072/12

Pedido de Licença de Diversão Provisória, para Música ao Vivo em Galveias –
Assunto:

Ernesto Marques Pereira.---------------------------------------------------------------------------

Serviço Proponente:

DAF – TAXAS E LICENÇAS

Ratificar a decisão do Senhor Presidente da Câmara Hugo Luís Pereira Hilário, a qual
consistiu em autorizar a emissão de Licença de Recinto de Diversão Provisória, ao Senhor
Ernesto Morgado Marques Pereira a fim de realizar um evento de Música ao Vivo, durante o
horário compreendido entre as zero horas (00H:00) e as quatro (04H:00) do dia quatro (04)

Proposta:

de novembro, do corrente ano, no estabelecimento sito em Galveias, mediante o
pagamento previsto no Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, do Município de Ponte
de Sor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, ratificar a decisão do Senhor Presidente
da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário, a qual consistiu em autorizar a emissão da Licença de
Diversão Provisória, relativo ao evento de Música ao Vivo, a realizar pelo Senhor Ernesto
DELIBERAÇÃO
Morgado Marques Pereira, no dia e horário indicados, mediante o pagamento da taxa prevista no
Regulamento de Tabela de Taxas Municipais, do Município de Ponte de Sor.-----------------------------Aprovado com seis votos a favor.--------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 2.4

Assunto:

N.º de
Registo

6682

Data

02/11/2018

Processo

2018/450.10.215/45

Pedido de Licença Especial de Ruído para a realização de um evento de Música ao
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Vivo, em Galveias – Ernesto Morgado Marques Pereira.------------------------------------

Serviço Proponente:

DAF – TAXAS E LICENÇAS

Ratificar a decisão do Senhor Presidente da Câmara Hugo Luís Pereira Hilário, a qual
consistiu em autorizar a emissão da Licença Especial de Ruído ao Senhor Ernesto Morgado
Pereira, a fim de realizar um evento de Música ao Vivo, durante o horário compreendido
Proposta:

entre as zero (00H:00) e as quatro (04H:00) do dia quatro (04) de novembro, do corrente
ano, no estabelecimento sito em Galveias mediante o pagamento da Taxa prevista no
Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Ponte de Sor.------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, ratificar a decisão do Senhor Presidente
da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário, a qual consistiu em autorizar a emissão da Licença Especial
de Ruído, relativo ao evento de Música ao Vivo, a realizar pelo Senhor Ernesto Morgado Marques
DELIBERAÇÃO

Pereira, no dia e horário indicados, mediante o pagamento da taxa prevista no ponto 1.3., do
artigo trigésimo primeiro (31.º), do Regulamento de Tabela de Taxas Municipais, do Município de
Ponte de Sor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado com seis votos a favor.---------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 2.5

N.º de
Registo

16871

Data

02/11/2018

Processo

2018/450.10.027/1

“Prova de Resistência de Motorizadas 50 cc”, na Fazenda, em propriedade
Assunto:

particular - Radical Club.-----------------------------------------------------------------------------

Serviço Proponente:

DAF - TAXAS E LICENÇAS

1- Ratificar a decisão do Senhor Presidente da Câmara Municipal Hugo Luís Pereira Hilário, a
qual consistiu em tomar conhecimento, da “Prova de resistência motorizadas 50 cc”, dia
Proposta:

três (03) do corrente mês, em virtude da mesma ser efetuada em terreno particular;---------2- Responsabilizar a Entidade peticionária por todas as medidas de segurança que devam
ser tomadas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, ratificar a decisão do Senhor Presidente
DELIBERAÇÃO

da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário, a qual consistiu em tomar conhecimento, da “Prova de
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resistência motorizadas 50 cc”, dia três (03) do corrente mês de novembro, em virtude da mesma
ser efetuada em terreno particular, por parte do Radical Clube, assim como responsabilizar a
Entidade peticionária por todas as medidas de segurança que devam ser tomadas.--------------------Aprovado com seis votos a favor.--------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 2.6

N.º de
Registo

6797

Data

05/11/2018

Processo

2018/450.10.215/50

Pedido de Licença Especial de Ruído para a realização de “Prova de Resistência de
Assunto:

Motorizadas 50 cc”, na Fazenda - Radical Club Ponte de Sor.------------------------------

Serviço Proponente:

DAF - TAXAS E LICENÇAS

Ratificar a decisão do senhor Presidente da Câmara Municipal, Hugo Luís Pereira Hilário, a
qual consistiu em autorizar a emissão da Licença Especial de Ruído ao Radical Club Ponte de
Sor, a fim de realizarem uma “Prova de Resistência de Motorizadas 50 cc,”, durante o
horário compreendido entre as oito horas (08H:00) e as dezassete horas (17H:00) do dia do

Proposta:

dia três (03) do corrente mês, na Fazenda, mediante o pagamento da taxa prevista no ponto
um ponto dois (1.2) do artigo trigésimo primeiro (31.º) do Regulamento e Tabela de Taxas
Municipais do Município de Ponte de Sor.-------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, ratificar a decisão do Senhor Presidente
da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário, a qual consistiu em autorizar a emissão da Licença Especial
de Ruído, ao Radical Clube de Ponte de Sor, relativo à “Prova de Resistência de Motorizadas 50
cc,”, durante o horário compreendido entre as oito horas (08H:00) e as dezassete horas (17:00) do
DELIBERAÇÃO
dia do dia três (03) do corrente mês de novembro, na Fazenda, no dia e horário indicados,
mediante o pagamento da taxa prevista no ponto 1.2., do artigo trigésimo primeiro (31.º), do
Regulamento de Tabela de Taxas Municipais, do Município de Ponte de Sor.-----------------------------Aprovado com seis votos a favor.--------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 2.7

N.º de
Registo

6824

Data

06/11/2018

Processo

2018/450.10.072/13

Pedido de Licença de Diversão Provisória para realizar um Baile, no
Assunto:

Estabelecimento de Bebidas, sito na Rua Condes da Torre, em Ponte de Sor - Raul
José Lobato Abreu.------------------------------------------------------------------------------------

Serviço Proponente:

DAF - TAXAS E LICENÇAS
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Ratificar a decisão do Senhor Presidente da Câmara Municipal Hugo Luís Pereira Hilário, a
qual consistiu em autorizar a emissão da Licença de Diversão Provisória, ao Senhor Raul José
Lobato Abreu, a fim de realizar um Baile durante o horário compreendido entre as zero
horas (00H:00) e as duas (02:00) do dia quatro (04) de novembro do corrente ano, no

Proposta:

estabelecimento sito na Rua Condes da Torre, n.º 5 r/c, esq.º em Ponte de Sor, mediante o
pagamento da Taxa prevista no Regulamento e Tabela de Taxas Municipais do Município de
Ponte de Sor.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, ratificar a decisão do Senhor Presidente
da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário, a qual consistiu em autorizar a emissão da Licença de
Diversão Provisória, ao Senhor Raul José Lobato Abreu, relativo à realização de um Baile, no dia e
DELIBERAÇÃO
horário indicados, mediante o pagamento da taxa prevista no Regulamento de Tabela de Taxas
Municipais, do Município de Ponte de Sor.--------------------------------------------------------------------------Aprovado com seis votos a favor.---------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 2.8

N.º de
Registo

6828

Data

06/11/2018

Processo

2018/450.10.215/53

Pedido de Licença Especial de Ruído, para a realização de Baile, no
Estabelecimento de Bebidas, na Rua Condes da Torre, n.º 5 r/c, esq.º em Ponte de

Assunto:

Sor - Raul José Lobato Abreu.-----------------------------------------------------------------------

Serviço Proponente:

DAF-TAXAS E LICENÇAS

Ratificar a decisão do Senhor Presidente da Câmara Municipal Hugo Luís Pereira Hilário, a
qual consistiu em autorizar a emissão da Licença Especial de Ruído, ao Senhor Raul José
Lobato Abreu, a fim de realizar um Baile, durante o horário compreendido entre as zero
Proposta:

horas (00H:00) e as duas (02H:00) do dia quatro (04) de novembro, do corrente ano, no
estabelecimento sito na Rua Condes da Torre n.º 5 r/c, esq.º em Ponte de Sor, mediante o
pagamento da Taxa prevista no ponto um ponto três (1.3) do artigo trigésimo primeiro
(31.º), do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, do Município de Ponte de Sor.----------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, ratificar a decisão do Senhor Presidente
da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário, a qual consistiu em autorizar a emissão da Licença Especial
DELIBERAÇÃO

de Ruído, ao Senhor Raul José Lobato Abreu, relativo à realização de um Baile, no dia e horário
indicados, mediante o pagamento da taxa prevista no ponto 1.3., do artigo trigésimo primeiro
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(31.º), do Regulamento de Tabela de Taxas Municipais, do Município de Ponte de Sor.----------------Aprovado com seis votos a favor.--------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 2.9

N.º de
Registo

6829

Data

06/11/2018

Processo

2018/450.10.215/52

Pedido de Licença Especial de Ruído, para realizar uma Festa de Angariação de
Fundos, destinados ao Baile de Finalistas, na Rua 17, Zona Industrial, Lote, n.º 1,

Assunto:

em Ponte de Sor - Francisco Miguel Silvestre Serrão.---------------------------------------Serviço Proponente:

DAF - TAXAS E LICENÇAS

Ratificar a decisão do Senhor Presidente da Câmara Hugo Luís Pereira Hilário, a qual
consistiu em autorizar a emissão da Licença Especial de Ruído, ao Senhor Francisco Miguel
Silvestre Serrão, para realizar uma Festa de Angariação de Fundos, destinados ao Baile de
Finalistas, durante o horário compreendido entre as vinte e duas horas (22H:00) do dia três
Proposta:

(03) e as quatro horas (04H:00) do dia quatro (04) de novembro, do corrente ano, na Rua
17, Zona Industrial, Lote n.º 1, em Ponte de Sor, mediante o pagamento da Taxa prevista no
ponto um ponto dois (1.2) do artigo trigésimo primeiro (31.º), do Regulamento e Tabela de
Taxas Municipais, do Município de Ponte de Sor.----------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, ratificar a decisão do Senhor Presidente
da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário, a qual consistiu em autorizar a emissão da Licença Especial
de Ruído, ao Senhor Francisco Miguel Silvestre Serrão, para realizar uma Festa de Angariação de
DELIBERAÇÃO

Fundos, destinados ao Baile de Finalistas, referente à realização de um Baile, nos dias e horários
indicados, mediante o pagamento da taxa prevista no ponto 1.2., do artigo trigésimo primeiro
(31.º), do Regulamento de Tabela de Taxas Municipais, do Município de Ponte de Sor.----------------Aprovado com seis votos a favor.--------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 2.10

N.º de
Registo

6993

Data

09/11/2018

Processo

2018/450.10.215/55

Pedido de Licença Especial de Ruído para a realização de Música ao Vivo no
Assunto:

estabelecimento sito na Rua João Pedro de Andrade, 9, em Ponte de SorTravigosto Unipessoal, Lda.-------------------------------------------------------------------------

Serviço Proponente:

DAF - TAXAS E LICENÇAS

9

Ratificar a decisão do Senhor Presidente da Câmara Hugo Luis Pereira Hilário, a qual
consistiu em autorizar a emissão da Licença Especial de Ruído, à Travigosto Unipessoal, Lda.
a fim de realizar Música ao Vivo durante o horário compreendido entre as zero horas
(00H:00) e as quatro horas (04H:00) do dia onze (11) de Novembro, do corrente ano, no

Proposta:

estabelecimento Splash, sito na Rua João Pedro de Andrade, 9, em Ponte de Sor, mediante
o pagamento da taxa prevista no ponto 1.3 do artigo trigésimo primeiro (31.º), do
Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, do Município de Ponte de Sor.-----------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, ratificar a decisão do Senhor Presidente
da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário, a qual consistiu em autorizar a emissão da Licença Especial
de Ruído, à Travigosto, Unipessoal, Lda., relativo à realização de Música ao Vivo, no dia e horário
DELIBERAÇÃO
indicados, mediante o pagamento da taxa prevista no ponto 1.3., do artigo trigésimo primeiro
(31.º), do Regulamento de Tabela de Taxas Municipais, do Município de Ponte de Sor.----------------Aprovado com seis votos a favor.-------------------------------------------------------------------------------------3. SERVIÇO: GAP – GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA.-----------------------------------------------------------------------Ponto 3.3

N.º de
Registo

7079

Data

12/11/2018

Processo

2018/150.10.100/12

Agradecimento à Câmara Municipal pelo Apoio prestado à Brigada Mecanizada
Assunto:

durante o Exercício KABUL 182.--------------------------------------------------------------------

Serviço Proponente:

Tomar conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta:

A Câmara Municipal tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO

Ponto 3.4

GAP – GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA

N.º de
Registo

7083

Data

12/11/2018

Processo

2018/350.10.500/4

Pedido de Patrocínio para a realização do Evento "AED Days", pela Associação das
Assunto:

Empresas de Aeronáutica, Espaço e Defesa.--------------------------------------------------

Serviço Proponente:

GAP - GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA

Aprovar o Patrocínio para a realização do Evento "AED Days" pela Associação das Empresas
Proposta:

de Aeronáutica, Espaço e Defesa no valor até 2.500,00 €.-----------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a proposta apresentada,
DELIBERAÇÃO

deliberou, aprovar a atribuição de um patrocínio para a realização do Evento "AED Days" pela
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Associação das Empresas de Aeronáutica, Espaço e Defesa, no valor de até 2.500,00 € (dois mil e
quinhentos euros).---------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado com seis votos a favor.--------------------------------------------------------------------------------------4. SERVIÇO: DPOM – DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS MUNICIPAIS.---------------------------------------------------------Ponto 4.1

N.º de
Registo

6527

Data

30/10/2018

Processo

2018/300.10.001/12

Envio de Orçamento / Serviços de Ligação à Rede, das Infraestruturas Elétricas
para alimentação do Loteamento do Laranjal em Montargil - EDP Distribuição –

Assunto:

Energia, S.A.---------------------------------------------------------------------------------------------

Serviço Proponente:

DPOM - DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS MUNICIPAIS

1- Aceitar o Orçamento da Empresa EDP - Distribuição – Energia, S.A., para proceder aos
serviços de ligação à rede, em que os elementos serão todos construídos pela EDP
Distribuição, nas infraestruturas elétricas para alimentação do Loteamento do Laranjal, em
Proposta:

Montargil, necessários para alimentação em média tensão do local, no valor de dezasseis
mil, setecentos e sessenta e três euros e seis cêntimos (16.763,06 €), já com IVA incluído;---2- Informar a EDP da decisão tomada.------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a proposta apresentada,
deliberou: 1- Aceitar o Orçamento da Empresa EDP - Distribuição – Energia, S.A., para proceder
aos Serviços de Ligação à Rede, em que os elementos serão todos construídos pela EDP
Distribuição, nas Infraestruturas Elétricas para alimentação do Loteamento do Laranjal, em
DELIBERAÇÃO
Montargil, necessários para alimentação em média tensão do local, no valor de dezasseis mil,
setecentos e sessenta e três euros e seis cêntimos (16.763,06 €), já com IVA incluído;---------------2- Informar a EDP – Distribuição – Energia, S.A. da decisão tomada.----------------------------------------Aprovado com seis votos a favor.---------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 4.2

N.º de
Registo

6400

Data

29/10/2018

Processo

2018/300.10.003/11

Segunda (2.ª) Alteração ao Loteamento Municipal Industrial n.º 1/2006 a Norte da
Assunto:

Linha do Caminho-de-Ferro de Ponte de Sor - Sabores Inteligentes - PCPH, Lda.-----

Serviço Proponente:
Proposta:

DPOM - DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS MUNICIPAIS

Aprovação da Segunda (2.ª) Alteração ao Loteamento da Zona Industrial, situado a Norte da
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Linha do Caminho-de-Ferro, em Ponte de Sor, em conformidade com o “Regulamento de
Cedência de Lotes de Terreno para Instalações Industriais, Comerciais e/ou Serviços na
Ampliação da Zona Industrial de Ponte de Sor”.-----------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a proposta apresentada,
deliberou, aprovar a Segunda (2.ª) Alteração ao Loteamento da Zona Industrial, situado a Norte
da Linha do Caminho-de-Ferro, em Ponte de Sor, em conformidade com o “Regulamento de
DELIBERAÇÃO

Cedência de Lotes de Terreno para Instalações Industriais, Comerciais e/ou Serviços na
Ampliação da Zona Industrial de Ponte de Sor”.-------------------------------------------------------------------Aprovado com seis votos a favor.---------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 4.3

N.º de
Registo

6879

Data

07/11/2018

Processo

2018/300.10.003/18

Lotes oitenta e cinco (85) e oitenta e seis (86) da Ampliação da Zona Industrial de
Ponte de Sor, situada a Norte da Linha do Caminho-de-Ferro - Desistência - Sodrel,

Assunto:

S.A.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Serviço Proponente:

DPOM - DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS MUNICIPAIS

Revogação da deliberação tomada em reunião de Câmara, datada de cinco de março de
dois mil e catorze (05.03.2014), onde foram cedidos os Lotes de terreno números oitenta e

Proposta:

cinco (85) e oitenta e seis (86) da Ampliação da Zona Industrial de Ponte de Sor.----------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a proposta apresentada,
deliberou, revogar a deliberação tomada em reunião de Câmara, datada de cinco de março de
dois mil e catorze (05.03.2014), onde foram cedidos os Lotes de terreno números oitenta e cinco

DELIBERAÇÃO

(85) e oitenta e seis (86) da Ampliação da Zona Industrial de Ponte de Sor.-------------------------------Aprovado com seis votos a favor.---------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 4.4

N.º de
Registo

6874

Data

07/11/2018

Processo

2018/300.10.001/113

Empreitada de Infraestruturas Básicas e de Proteção ao Ambiente da Freguesia de
Ponte de Sor - Infraestruturas Básicas Sul/Poente – Liberação de Caução – Delfim de

Assunto:

Jesus Martins & Irmão, Lda.------------------------------------------------------------------------------Serviço Proponente:
Proposta:

DPOM - DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS MUNICIPAIS

Liberação de Caução referente à Empreitada de Infraestruturas Básicas e de Proteção ao
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Ambiente da Freguesia de Ponte de Sor - Infraestruturas Básicas Sul/Poente da Empresa Delfim
de Jesus Martins & Irmão, Lda.--------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a proposta apresentada,
deliberou, efetuar a Liberação de Caução referente à Empreitada de Infraestruturas Básicas e de
Proteção ao Ambiente da Freguesia de Ponte de Sor - Infraestruturas Básicas Sul/Poente da

DELIBERAÇÃO

Empresa Delfim de Jesus Martins & Irmão, Lda.-------------------------------------------------------------------Aprovado com seis votos a favor.---------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 4.5

N.º de
Registo

7008

Data

09/11/2018

Processo

2018/400.10.613/1

Denominação de Arruamentos em Cansado e Sete Sobreiras / Comissão de
Assunto:

Toponímia do Concelho de Ponte de Sor.-------------------------------------------------------

Serviço Proponente:

DPOM - DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS MUNICIPAIS

1- Aprovar a proposta de denominação de Arruamentos, de acordo com a Ata elaborada
pela Comissão de Toponímia;----------------------------------------------------------------------------------Proposta:

2- Dar conhecimento público da presente deliberação, através de Edital, em conformidade
com a alínea a) do artigo vigésimo quarto (24.º) do Regulamento de Toponímia.----------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a proposta apresentada,
deliberou, 1- Aprovar a proposta de Denominação de Arruamentos, de acordo com a Ata
elaborada pela Comissão de Toponímia;----------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO

2- Dar conhecimento público da presente deliberação, através de Edital, em conformidade com a
alínea a) do artigo vigésimo quarto (24.º) do Regulamento de Toponímia.--------------------------------Aprovado com seis votos a favor.---------------------------------------------------------------------------------------

5. SERVIÇO: DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO-----------------------------------------------

Ponto 5.1

N.º de
Registo

6517

Data

30/10/2018

Processo

2018/850.10.003/76

Apoio a Instituições Sem Fins Lucrativos do Concelho de Ponte de Sor - Apoio
Assunto:

Financeiro – Aquisição de cestos para transporte de pombos – Sociedade
Columbófila de Galveias.-----------------------------------------------------------------------------

Serviço Proponente:

DASECD – ASSOCIATIVISMO
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Aprovar a concessão de subsídio no valor de dois mil e noventa e um euros (2.091,00 €)
Proposta:

para pagamento de fatura relativa a aquisição de cestos para transporte de pombos.----------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a proposta apresentada,
deliberou, aprovar a concessão de subsídio à Sociedade Columbófila de Galveias, no valor de dois
mil e noventa e um euros (2.091,00 €), para pagamento de fatura relativa a aquisição de cestos

DELIBERAÇÃO

para transporte de pombos.--------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado com seis votos a favor.---------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 5.2

N.º de
Registo

6997

Data

09/11/2018

Processo

2018/850.10.003/96

Apoio a Instituições sem Fins Lucrativos do Concelho de Ponte de Sor – Pedido de
Apoio Financeiro para reparação de viatura – Associação para o Desenvolvimento

Assunto:

e Ação Social da Freguesia de Tramaga.--------------------------------------------------------Serviço Proponente:

DASECD – ASSOCIATIVISMO

Apoio financeiro no valor de dois mil e cento e trinta e nove euros e noventa e sete
cêntimos (2.139,97 €), à Associação para o Desenvolvimento e Ação Social da Freguesia de
Proposta:

Tramaga, para fazer face ao pagamento das despesas com a reparação de viatura, matricula
37-CP-46.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a proposta apresentada,
deliberou, aprovar a concessão de um apoio financeiro à A.D.A.S. - Associação para o
Desenvolvimento e Ação Social da Freguesia de Tramaga, no valor de dois mil e cento e trinta e
DELIBERAÇÃO

nove euros e noventa e sete cêntimos (2.139,97 €), para fazer face ao pagamento das despesas
com a reparação de viatura com a matrícula 37-CP-46.---------------------------------------------------------Aprovado com seis votos a favor.---------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 5.3

N.º de
Registo

6999

Data

09/11/2018

Processo

2018/850.10.003/97

Apoio a Instituições Sem Fins Lucrativos do Concelho de Ponte de Sor – Apoio
Financeiro para pagamento de faturas (Autos n.º (s) 7 e 8) relacionadas com os
Assunto:

trabalhos executados na Obra de Renovação do Edifício do Lar Nossa Senhora do
Amparo – Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Sor.------------------------------------
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Serviço Proponente:

DASECD – ASSOCIATIVISMO

Autorizar o Apoio Financeiro à Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Sor para pagamento
de faturas (Autos n.º 7 e 8) relacionadas com os trabalhos executados na obra de renovação
do Edifício do Lar Nossa Senhora do Amparo, no valor de trinta e nove mil, novecentos e

Proposta:

noventa euros e trinta e um cêntimos (39.990,31 €) e oitenta e cinco euros, quinhentos e
noventa e um euros e vinte e nove cêntimos (85.591,29 €), respetivamente.----------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração os Autos número sete (7) e
oito (8) e as respetivas faturas, assim como proposta apresentada, deliberou, conceder o apoio
financeiro à Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Sor, documentos esses relacionadas com os
trabalhos executados na Obra de Renovação do Edifício do Lar Nossa Senhora do Amparo, no
DELIBERAÇÃO

valor de trinta e nove mil, novecentos e noventa euros e trinta e um cêntimos (39.990,31 €) e
oitenta e cinco euros, quinhentos e noventa e um euros e vinte e nove cêntimos (85.591,29 €),
respetivamente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado com seis votos a favor.---------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 5.4

N.º de
Registo

7001

Data

09/11/2018

Processo

2018/850.10.003/93

Apoio a Instituições Sem Fins Lucrativos do Concelho de Ponte de Sor – Apoio
financeiro para pagamento de fatura (Auto n.º 4) relacionada com os trabalhos
Assunto:

executados na Obra de Requalificação do Lar de S. José – Santa Casa da
Misericórdia de Montargil.-------------------------------------------------------------------------

Serviço Proponente:

DASECD – ASSOCIATIVISMO

Autorizar o Apoio Financeiro à Santa Casa da Misericórdia de Montargil, para pagamento
parcial da fatura (Auto n.º 4) relacionada com os trabalhos executados na Obra de
Proposta:

Requalificação do Lar de S. José, em Montargil, no valor de trinta e três mil, cento e
sessenta e três euros e sessenta e seis cêntimos (33.163,66 €).----------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o Auto número quatro (4) ee
a respetiva fatura, assim como proposta apresentada, deliberou, conceder o apoio financeiro à
DELIBERAÇÃO

Santa Casa da Misericórdia de Montargil, documentos esses relacionadas com os trabalhos
executados na Obra de Requalificação do Lar de S. José, em Montargil, no valor de trinta e três
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mil, cento e sessenta e três euros e sessenta e seis cêntimos (33.163,66 €).-.----------------------------Aprovado com seis votos a favor.---------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 5.5

N.º de
Registo

7018

Data

09/11/2018

Processo

2018/850.10.003/95

Apoio a Instituições sem Fins Lucrativos do Concelho de Ponte de Sor – Dia
Mundial do Diabético – Apoio para realização de almoço convívio – Associação de

Assunto:

Apoio aos Diabéticos do Concelho de Ponte de Sor.-----------------------------------------DASECD – ASSOCIATIVISMO

Serviço Proponente:

Concessão de apoio financeiro, no valor de mil e vinte euros (1.020,00 €), para pagamento
de almoço convívio no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Diabético, à

Proposta:

Associação de Apoio aos Diabéticos do Concelho de Ponte de Sor.-----------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a proposta apresentada,
deliberou, conceder o apoio financeiro à Associação de Apoio aos Diabéticos do Concelho de
Ponte de Sor, no valor de até mil e vinte euros (1.020,00 €), para pagamento de almoço convívio
DELIBERAÇÃO

no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Diabético, sendo que só serão liquidados os
almoços que forem efetivamente servidos.------------------------------------------------------------------------Aprovado com seis votos a favor.---------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 5.6

N.º de
Registo

7019

Data

09/11/2018

Processo

2018/850.10.003/98

Apoio a Instituições sem Fins Lucrativos do Concelho de Ponte de Sor – Apoio
Financeiro extraordinário – A.D.A.S. - Associação para o Desenvolvimento e

Assunto:

Acção Social da Freguesia de Tramaga.-------------------------------------------------------Serviço Proponente:

DASECD – ASSOCIATIVISMO

Concessão de Apoio Financeiro Extraordinário, no valor de dezoito mil euros (18.000,00
€), para pagamento de diversas despesas efetuadas pela A.D.A.S. - Associação para o
Proposta:

Desenvolvimento e Acção Social da Freguesia de Tramaga, mediante a apresentação das
respetivas faturas.----------------------------------------------------------------------------------------------
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A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a proposta
apresentada, deliberou conceder o apoio financeiro extraordinário, no valor de
dezoito mil euros (18.000,00 €), para pagamento de diversas despesas efetuadas pela
DELIBERAÇÃO

A.D.A.S. - Associação para o Desenvolvimento e Acção Social da Freguesia de Tramaga,
mediante a apresentação das respetivas faturas.---------------------------------------------------Aprovado com seis votos a favor.------------------------------------------------------------------------

Ponto 5.7

N.º de Registo 6617

Data

31/10/2018

Processo

2018/300.50.402/25

Pedido de cedência do Auditório, Som e Luz, do Centro Cultural de
Montargil, para realização do Concerto de Natal - Escola Básica de

Assunto:

Montargil.---------------------------------------------------------------------------------------Serviço Proponente:

DASCED - CULTURA - CENTRO CULTURAL DE MONTARGIL
Ceder o Auditório do Centro Cultural de Montargil, Som e Luz, à Escola Básica de
Montargil nos dias seis (06) e sete (07) de dezembro de dois mil e dezoito (2018) entre

Proposta:

as dezanove horas (19H:00) e as vinte e três horas (23H:00), para realização do
Concerto de Natal.-------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a proposta apresentada,
deliberou, ceder o Auditório do Centro Cultural de Montargil, Som e Luz, à Escola Básica de
Montargil nos dias seis (06) e sete (07) de dezembro de dois mil e dezoito (2018) entre as

DELIBERAÇÃO

dezanove horas (19H:00) e as vinte e três horas (23:00), para realização do Concerto de Natal.----Aprovado com seis votos a favor.---------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 5.8

N.º de
Registo

6533

Data

31/10/2018

Processo

2018/300.50.402/22

Pedido de Cedência do Auditório do Centro Cultural de Montargil, Som e Luz, para
realizar a “1.ª Gala ao Ritmo do Natal” - Grupo de Promoção Sócio-Cultural de

Assunto:

Montargil.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Serviço Proponente:

Proposta:

DASCED – CULTURA - CENTRO CULTURAL DE MONTARGIL

Ceder o Auditório do Centro Cultural de Montargil, Som e Luz, ao Grupo Promoção Sócio-
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Cultural de Montargil, no dia um (01) de dezembro do corrente ano, das quinze horas
(15H:00) às vinte e três horas (23H:00), para realização da “1.ª Gala ao Ritmo do Natal”.------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a proposta apresentada,
deliberou, ceder o Auditório do Centro Cultural de Montargil, Som e Luz, ao Grupo de Promoção
Sócio-Cultural de Montargil, no dia um (01) de dezembro do corrente ano, das quinze horas

DELIBERAÇÃO

(15H:00) às vinte e três horas (23H:00), para realização da “1.ª Gala ao Ritmo do Natal”.--Aprovado com seis votos a favor.--------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 5.9

N.º de
Registo

6676

Data

31/10/2018

Processo

2018/300.50.402/21

Pedido de cedência do Auditório do Centro Cultural de Montargil, para o
Assunto:

Lançamento do livro “DEUS(A)” - Associação Nova Cultura.--------------------------------

Serviço Proponente:

DASCED - CULTURA - CENTRO CULTURAL DE MONTARGIL

Ceder o Auditório do Centro Cultural de Montargil à Associação Nova Cultura, no dia vinte e
dois (22) de dezembro do corrente ano, pelas quinze horas (15:00), para o lançamento do

Proposta:

livro “DEUS(A)”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a proposta apresentada,
deliberou, ceder o Auditório do Centro Cultural de Montargil, Som e Luz, ao Grupo de Promoção
DELIBERAÇÃO

Sócio-Cultural de Montargil, no dia um (01) de dezembro do corrente ano, das quinze horas
(15H:00) às vinte e três horas (23H:00), para realização da “1.ª Gala ao Ritmo do Natal”.--Aprovado com seis votos a favor.--------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 5.10

N.º de
Registo

6781

Data

05/11/2018

Processo

2018/850.10.003/79

Agradecimento – Apoio concedido para participação na Exposição MSR EXPO, em
Assunto:

Serviço Proponente:

Dongguan, China – ACIPS - Associação Comercial e Industrial de Ponte de Sor.-------

DASCED – DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL CULTURA EDUCAÇÃO E DESPORTO
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Tomar conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta:

A Câmara Municipal tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO

Ponto 5.11

N.º de
Registo

16989

Data

08/11/2018

Processo

2018/650.20.304/56

Pedido de Acompanhamento Psicológico - Regulamento Municipal de Inserção
Social e Luta Contra a Pobreza/Projeto Integrado de Saúde, Bem-Estar Social,
Assunto:

Desenvolvimento Harmonioso e Sustentável de Ponte de Sor - Processo n.º
2018/650.20.304/56.---------------------------------------------------------------------------------

Serviço Proponente:

DASECD – AÇÃO SOCIAL

Prestar o acompanhamento psicológico solicitado, atendendo a que o mesmo contribuirá
Proposta:

para o sucesso escolar da criança – Processo n.º 2018/650.20.304/56.------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a proposta apresentada,
deliberou, prestar o acompanhamento psicológico solicitado, atendendo a que o mesmo
DELIBERAÇÃO

contribuirá para o sucesso escolar da criança – Processo n.º 2018/650.20.304/56.---------------------Aprovado com seis votos a favor.---------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 5.12

N.º de
Registo

Assunto:

6766

Data

05/11/2018

Processo

2018/900.10.002/7

Mercado de Natal de dois mil e dezoito (2018).-----------------------------------------------

Serviço Proponente:

DASECD – AÇÃO SOCIAL

1- Aprovar a realização do Mercado de Natal, no Largo Marquês de Pombal, (Largo da Igreja
Matriz), em Ponte de Sor;---------------------------------------------------------------------------------------Proposta:

2- Considerar que a despesa tem cabimento no orçamento da Câmara Municipal para o
corrente ano nas rubricas orçamentais 02/020208, 02/020225 e 02/020121, com os
cabimentos 5726, 5727 e 5728 e os números sequenciais 25459, 25460 e 25461.---------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a proposta apresentada,
DELIBERAÇÃO

deliberou: 1- Aprovar a realização do Mercado de Natal, no Largo Marquês de Pombal, (Largo da
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Igreja Matriz), em Ponte de Sor;---------------------------------------------------------------------------------------2- Considerar que a despesa tem cabimento no orçamento da Câmara Municipal para o corrente
ano nas rubricas orçamentais 02/020208, 02/020225 e 02/020121, com os cabimentos 5726,
5727 e 5728 e os números sequenciais 25459, 25460 e 25461, respetivamente.-------------------------Aprovado com seis votos a favor.---------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 5.13

N.º de
Registo

17241

Data

09/11/2018

Processo

2018/750.20.600/14

Pedido de realização de Estágio Curricular / Escola Superior de Educação e
Assunto:

Ciências Sociais de Portalegre - Processo n.º 2018/750.20.600/14.----------------------

Serviço Proponente:

DASECD – AÇÃO SOCIAL

1- Aceitar a realização do Estágio Curricular no Município de Ponte de Sor, devendo para o
efeito informar-se a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Portalegre de que
deverá remeter, para análise, o respetivo Protocolo de Estágio;--------------------------------------

Proposta:

2- Nomear como Orientadora de Estágio a Chefe de Divisão de Ação Social, Educação,
Cultura e Desporto, Maria José Barradas.-------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a proposta apresentada,
deliberou: 1- Aceitar a realização do Estágio Curricular, no Município de Ponte de Sor, devendo
para o efeito informar-se a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Portalegre de que
deverá remeter, para análise, o respetivo Protocolo de Estágio;----------------------------------------------

DELIBERAÇÃO

2- Nomear como Orientadora de Estágio, a Chefe de Divisão de Ação Social, Educação, Cultura e
Desporto, a Senhor Maria José Barradas.----------------------------------------------------------------------------Aprovado com seis votos a favor.---------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 5.14

N.º de
Registo

17255

Data

09/11/2018

Processo

2018/750.20.600/17

Pedido de realização de Estágio Curricular de aluno do curso de Serviço Social /
Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Portalegre - Processo n.º

Assunto:

2018/750.20.600/17.--------------------------------------------------------------------------------Serviço Proponente:
Proposta:

DASECD – AÇÃO SOCIAL

1- Aceitar a realização do Estágio Curricular no Município de Ponte de Sor, devendo para o
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efeito informar-se a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Portalegre de que
deverá remeter, para análise, o respetivo Protocolo de Estágio; 2- Nomear como
Orientadora de Estágio a Técnica Superior de Serviço Social, Maria da Conceição Sanganha –
Processo número 2018/750.20.600/17.----------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a proposta apresentada,
deliberou: 1- Aceitar a realização do Estágio Curricular, no Município de Ponte de Sor, devendo
para o efeito informar-se a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Portalegre de que
deverá remeter, para análise, o respetivo Protocolo de Estágio;----------------------------------------------

DELIBERAÇÃO

2- Nomear como Orientadora de Estágio, a Técnica Superior de Serviço Social, Educação, Cultura
e Desporto, a Senhora Maria da Conceição Sanganha.----------------------------------------------------------Aprovado com seis votos a favor.---------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 5.15

N.º de
Registo

7010

Data

09/11/2018

Processo

2018/300.50.402/26

Necessidades logísticas para as atividades do Teatro da Terra 2018/2019.-------------

Assunto:
Serviço Proponente:

DASECD – AÇÃO SOCIAL

Autorização de todo o apoio logístico solicitado desde a cedência do Teatro Cinema,
cedência das residências do CAC, cedência dos dois outdoors, a cedência de transporte e de
funcionários, assim como o cancelamento das sessões de cinema mencionadas e nas datas
Proposta:

assinaladas. Contudo, conforme informação técnica prestada, no período de 10 a 16 de
dezembro de 2018 apenas podemos disponibilizar duas residências em vez das sete
solicitadas, assim como de 14 a 20 de janeiro de 2019 apenas poderemos ceder sete das
oito residências solicitadas, para a realização das atividades apresentadas.------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a proposta apresentada,
deliberou, autorizar todo o apoio logístico solicitado pelo Teatro da Terra, desde a cedência do
Teatro Cinema, cedência das residências do CAC – Centro de Artes e Cultura, cedência dos dois
outdoors, a cedência de transporte e de funcionários, assim como o cancelamento das sessões de
DELIBERAÇÃO

cinema mencionadas e nas datas assinaladas, sendo que conforme informação técnica prestada,
no período de dez (10) a dezasseis (16) de dezembro de dois mil e dezoito (2018), apenas se
poderá disponibilizar duas residências em vez das sete solicitadas, assim como de catorze (14) a
vinte (20) de janeiro de dois mil e dezanove (2019), apenas poderemos ceder sete (7) das oito (8)
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residências solicitadas, para a realização das atividades apresentadas.------------------------------------Aprovado com seis votos a favor.---------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 5.16

N.º de
Registo

7103

Data

12/11/2018

Processo

2018/650.20.603/4

Mudança do agregado familiar relativo ao processo n.º 2018/650.20.603/4 de
Assunto:

uma Habitação Social de Tipologia T4 para outra de Tipologia T2.------------------------

Serviço Proponente:

DASECD – AÇÃO SOCIAL

Aprovação da Minuta do Contrato de Arrendamento Urbano em Regime de Renda
Proposta:

Apoiada.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a proposta apresentada,
deliberou: 1- Aprovar a Minuta do Contrato de Arrendamento Urbano em Regime de Renda
Apoiada, relativa à mudança de uma Habitação Social de Tipologia T4 para outra de Tipologia T2;

DELIBERAÇÃO

2- Autorizar o Senhor Presidente da Câmara a outorgar no referido Contrato de Arrendamento.--Aprovado com seis votos a favor.---------------------------------------------------------------------------------------

6. SERVIÇO: DAF – PATRIMÓNIO--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 6.1

N.º de
Registo

6987

Data

08/11/2018

Processo

2018/300.10.003/10

Arrematação de Lotes de Terreno números nove (9) e onze (11), com as áreas de
quatrocentos e sessenta e quatro metros quadrados (464,00 m2) e seiscentos e
Assunto:

dois virgula cinquenta e sete metros quadrados (602,57 m2), respetivamente,
destinados à construção urbana, em Longomel.-----------------------------------------------

Serviço Proponente:

DAF - PATRIMÓNIO

1 - Tendo em consideração a Ata relativa à Hasta Publica de Arrematação de Lotes em
Longomel, elaborada pela respetiva Comissão propõe-se a adjudicação dos Lotes n.º (s)
Proposta:

nove (09) e onze (11), aos Senhores Paulo Ricardo de Jesus Nunes e Duarte Manuel Esteves
Estradas, pelo valor de sete mil e dez euros (7.010,00 €) e nove mil, oitenta e oito euros e
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cinquenta e cinco cêntimos (9.088,55 €), respetivamente;---------------------------------------------2- Que os Serviços Jurídicos do Município, efetuem as Escrituras de Compra e Venda;---------3 - Autorizar o Senhor Presidente da Câmara a outorgar as respetivas Escrituras de Compra
e Venda.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Ata elaborada e a proposta
apresentada, deliberou: 1- Aprovar a adjudicação dos Lotes números nove (09) e onze (11), aos
Senhores Paulo Ricardo de Jesus Nunes e Duarte Manuel Esteves Estradas, pelo valor de sete mil
e dez euros (7.010,00 €) e nove mil, oitenta e oito euros e cinquenta e cinco cêntimos (9.088,55
€), respetivamente;--------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO

2- Que os Serviços Jurídicos do Município, efetuem as Escrituras de Compra e Venda;----------------3 - Autorizar o Senhor Presidente da Câmara a outorgar as respetivas Escrituras de Compra e
Venda.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4- Que os Serviços iniciem novo procedimento de Hasta Pública para venda dos restantes lotes.--Aprovado com seis votos a favor.---------------------------------------------------------------------------------------

7. SERVIÇO: DAF – RECURSOS HUMANOS.------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 7.1

N.º de
Registo

6893

Data

07/11/2018

Processo

2018/300.10.005/865

Minuta do Contrato de Aquisição de Serviços na Área da Certificação Legal de
Assunto:

Contas.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Serviço Proponente:

RECURSOS HUMANOS - DIRIGENTE INTERMÉDIO

1 - Aprovação da Minuta do Contrato;-----------------------------------------------------------------------Proposta:

2 - Autorizar o Senhor Presidente da Câmara a outorgar no referido Contrato.-------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a proposta apresentada,
deliberou: 1- Aprovar a Minuta do Contrato de Aquisição de Serviços na Área da Certificação
DELIBERAÇÃO

Legal de Contas; 2- Autorizar o Senhor Presidente da Câmara a outorgar no referido Contrato.----Aprovado com seis votos a favor.---------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 7.2
Assunto:

N.º de
Registo

7053

Data

11/11/2018

Processo

2018/150.20.101/3

Proposta de Alteração ao Regulamento da Organização dos Serviços do Município
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de Ponte de Sor.--------------------------------------------------------------------------------------Serviço Proponente:

RECURSOS HUMANOS - DIRIGENTE INTERMÉDIO

Aprovar a presente Proposta e submeter à Assembleia Municipal a aprovação da Alteração
Proposta:

ao Regulamento de Organização dos Serviços Municipais.----------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a proposta apresentada,
deliberou: 1- Aprovar a presente Proposta e submeter à Assembleia Municipal a aprovação da
Alteração ao Regulamento de Organização dos Serviços Municipais.----------------------------------------

DELIBERAÇÃO

Aprovado por maioria, com o voto de abstenção do Senhor Vereador João Pedro Xavier Abelho
Amante e os votos favoráveis dos restantes membros.----------------------------------------------------------

8. SERVIÇO: SAJAI - APOIO JURÍDICO E AUDITORIA INTERNA.-----------------------------------------------------------------Ponto 8.1

N.º de
Registo

7104

Data

12/11/2018

Processo

2018/300.50.200/1

Aprovação de Minuta de Contrato de Constituição de Direito de Superfície a
celebrar entre o Município e GFS- AIR & Building Maintenance Services,
Assunto:

Unipessoal, Lda., relativamente a uma área de 400m2, no Aeródromo Municipal,
para instalação de postos de combustível.-----------------------------------------------------

Serviço Proponente:

SERVIÇO DE APOIO JURÍDICO E AUDITORIA INTERNA

1-Aprovar a Minuta de Contrato de Constituição de Direito de Superfície a celebrar entre o
Município de Ponte de Sor e GFS- AIR & Building Maintenance Services, Unipessoal, Lda.,
relativamente a uma área de 400m2 no Aeródromo Municipal, para instalação de postos de
Proposta:

combustível.--------------------------------------------------------------------------------------------------------2-Aprovar a respetiva formalização por via de escritura pública.-------------------------------------3- Submeter o presente assunto ao conhecimento da Assembleia Municipal.---------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a proposta apresentada,
deliberou: 1- Aprovar a Minuta de Contrato de Constituição de Direito de Superfície a celebrar
entre o Município de Ponte de Sor e GFS- AIR & Building Maintenance Services, Unipessoal, Lda.,
relativamente a uma área de 400m2 no Aeródromo Municipal, para instalação de postos de
DELIBERAÇÃO

combustível.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2- Aprovar a respetiva formalização por via de escritura pública.--------------------------------------------3- Submeter o presente assunto ao conhecimento da Assembleia Municipal.---------------------------Aprovado com seis votos a favor.---------------------------------------------------------------------------------------
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-----Após analisada por todos os Senhores Vereadores e de acordo com o número três (3), do artigo
quinquagésimo sétimo (57.º), da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze (75/2013), de doze (12) de
Setembro e também do número quatro (4), do artigo sexto 6.º, do Regimento da Câmara Municipal, a Ata da
respetiva reunião ordinária, é colocada à votação para produzir efeitos imediatos.--------------------------------------DELIBERAÇÃO

Aprovado com seis votos a favor.--------------------------------------------------------------------------------------

E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário, deu por encerrada a
reunião, quando eram dez horas e cinquenta minutos, do que para constar se lavrou a presente ata, e eu,
António José Delgadinho Rodrigues, Coordenador Técnico, nomeado para o efeito, a redigi e vou assinar,
junto com o Senhor Presidente da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário.-------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara

HUGO LUÍS
PEREIRA HILÁRIO

Digitally signed by HUGO LUÍS
PEREIRA HILÁRIO
Date: 2018.11.19 09:51:03
+00:00
Location: Portugal

Hugo Luís Pereira Hilário
O Secretário

ANTÓNIO JOSÉ
DELGADINHO
RODRIGUES

Assinado de forma digital por
ANTÓNIO JOSÉ
DELGADINHO RODRIGUES
Dados: 2018.11.19 10:14:35 Z

António José Delgadinho Rodrigues

25

