ATA N. 24/2018

N.º de Registo: 2108321
Data: 20/12/2018
Reunião: Reunião Ordinária do dia 12/12/2018
-----Presenças: Senhor Vice - Presidente Francisco Manuel Lopes Alexandre, e Senhores Vereadores Luís
Manuel Jordão Serra, Alda Odete Borges Martins Falé Monteiro Falca, Sérgia Marina Andrade Bettencourt
Martins e João Pedro Xavier Abelho Amante.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Faltas: Faltou o Senhor Presidente da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário e o Senhor Vereador Rogério
Eduardo Correia Silva Alves, que se encontravam ao Serviço da Autarquia, razão pela qual a Câmara Municipal
deliberou, por unanimidade, justificar as referidas faltas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Início da reunião: Nove horas e trinta minutos (09H:30M).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificada a existência de Quórum, foi declarada aberta a reunião pelo Senhor Vice - Presidente da Câmara,
Francisco Manuel Lopes Alexandre, para a qual a mesma foi convocada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Período de Antes da Ordem do Dia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Interveio o Senhor Vereador João Pedro Xavier Abelho Amante, solicitando, caso fosse possível, uma
informação mais detalhada, sobre o acidente que tinha ocorrido aquando da montagem da Iluminação de
Natal, na Igreja sita no Largo Marquês de Pombal, em Ponte de Sor, já que pensava que tinha sido a Câmara
Municipal a contratar o Serviço da Empresa, que estaria a realizar o respetivo trabalho.----------------------------------Respondeu o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Francisco Manuel Lopes Alexandre, dizendo que o
Serviço não tinha sido contratado pela Câmara Municipal, mas sim pela Junta de Freguesia da União de
Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açôr, e aquilo que podia informar é que houve um acidente
com a grua, e tinha falecido um dos trabalhadores que estavam a executar o trabalho de iluminação da Igreja
de Ponte de Sor, e mais nada se sabia e podia acrescentar até à presente data.----------------------------------------------Voltou a intervir o Senhor Vereador João Pedro Xavier Abelho Amante, entregando um requerimento
sobre a Estrada do Moinho do Sartela / Hortas do Laranjal, no qual referia que tinha acontecido também um
acidente há pouco tempo, com um veículo auxiliar de uma pessoa deficiente, sendo que em julho de dois mil

e quinze (2015), os Senhores Vereadores da CDU já tinham apresentado na Câmara Municipal uma proposta
fundamentada no sentido de que se iniciasse os procedimentos com vista à execução imediata do
arruamento projetado em sede de Plano de Pormenor e as respetivas infraestruturas de drenagem de
esgotos domésticos, ainda inexistentes naquele conjunto de habitações, sendo que volvidos três anos, a
situação reportada se mantinha, razão pela qual requeria informação sobre o ponto da situação na presente
data relativamente à implementação do Plano e à resolução desta má condição urbanística, localizada a
quinhentos metros do Edifício dos Paços do Concelho.------------------------------------------------------------------------------Respondeu o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Francisco Manuel Lopes Alexandre, dizendo em
primeiro lugar não ter conhecimento de qualquer acidente no local, ou pelo menos nunca lhe foi comunicado
tal ocorrência, do mesmo modo que sobre o conteúdo do requerimento apresentado, logo que possível iria
ser dada uma resposta ao assunto em questão.----------------------------------------------------------------------------------------Depois usou da palavra a Senhora Vereadora Alda Odete Borges Martins Falé Monteiro Falca, referindo
que a Câmara Municipal já tinha apreciado anteriormente um assunto sobre o tema “Reciclar Hoje,
Garantindo o Amanhã, em que existia uma parceria entre o Município de Ponte de Sor, O CLDS, A Valnor e os
Escuteiros, nesta área do Ambiente, sendo que também tinha havido um Concurso sobre o Tema da Recolha
“Do lixo à árvores”, em que os concorrentes efetuavam a recolha de lixo e consoante o montante da recolha,
também existiam uns prémios que por lapso na altura não tinham sido divulgados, prémios esses que eram
nos seguintes montantes: 1.º lugar – 300,00 € em dinheiro; 2.º lugar – 200,00 € em dinheiro; 3.º Lugar 150,00
€ em dinheiro e 4.º e 5.º lugares – 100,00 € em dinheiros, os quais teriam que ser liquidados, razão pela qual
a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar o pagamento dos referidos prémios aos
concorrentes premiados.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não houve mais qualquer intervenção ou assuntos a apreciar no Período de Antes da Ordem do Dia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Período da Ordem do Dia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.---------------------------------------------------------------------------1.1 TESOURARIA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1.1

N.º de
Registo

8199

Data

07/12/2018

Processo

2018/150.20.404/14

Situação Financeira do Município - Resumo Diário da Tesouraria número 234 do
Assunto:

dia 06/12/2018.----------------------------------------------------------------------------------------

Serviço Proponente:

DAF – TESOURARIA

Tomada de conhecimento – Situação Financeira do Município – Resumo Diário de
Proposta:

Tesouraria número 234, do dia 06/12/2018, sendo que em resumo o total de

disponibilidades é de 2.586.641,54 €, as Operações Orçamentais é de 2.200.435,91 € e as
Operações não Orçamentais é de 366.205,63 €.-----------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento da Situação Financeira do Município através do
Resumo Diário da Tesouraria número 234/2018, do dia 06/12/2018, sendo que em resumo o total
DELIBERAÇÃO

de disponibilidades é de 2.586.641,54 €, as Operações Orçamentais é de 2.200.435,91 € e as
Operações não Orçamentais é de 336.205,63 €.--------------------------------------------------------------------

1.2. CONTABILIDADE – FUNDOS COMUNITÁRIOS.--------------------------------------------------------------------------------Ponto 1.2.1

N.º de
Registo

8121

Data

06/12/2018

Processo

2018/850.10.002.01/31

Notificação de Decisão de Aprovação do Centro de Negócios da Indústria
Assunto:

Aeronáutica e Aeroespacial - INALENTEJO.------------------------------------------------------

Serviço Proponente:

DAF – CONTABILIDADE – FUNDOS COMUNITÁRIOS

Tomar conhecimento e Aprovar a Minuta do Termo de Aceitação referente à Candidatura
ALT20-01-0853-FEDER-000050 - Centro de Negócios da Indústria Aeronáutica e
Aeroespacial, assim como autorizar o Senhor Presidente da Câmara Municipal a subscrever
Proposta:
o referido Termo de Aceitação e também autorizar a abertura de uma conta bancária
específica para este Projeto.-------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração os documentos e a proposta
apresentados, deliberou: 1- Aprovar a Minuta do Termo de Aceitação referente à Candidatura
ALT20-01-0853-FEDER-000050 - Centro de Negócios da Indústria Aeronáutica e Aeroespacial; 2DELIBERAÇÃO

Autorizar o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Hugo Luís Pereira Hilário, a subscrever o
referido Termo de Aceitação; 3- Autorizar a abertura de uma Conta Bancária específica para este
Projeto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.-------------------------------------------------------------

Ponto 1.2.2

N.º de
Registo

8118

Data

06/12/2018

Processo

2018/850.10.002.01/30

Notificação de Decisão de Aprovação do CAEMPE – 2.ª Fase - INALENTEJO.-----------

Assunto:
Serviço Proponente:

DAF – CONTABILIDADE – FUNDOS COMUNITÁRIOS

Tomar conhecimento e Aprovar a Minuta do Termo de Aceitação referente à Candidatura
ALT20-01-0853-FEDER-000033 – CAEMPE – 2.ª Fase, assim como autorizar o Senhor
Proposta:
Presidente da Câmara Municipal a subscrever o referido Termo de Aceitação.--------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração os documentos e a proposta
apresentados, deliberou: 1- Aprovar a Minuta do Termo de Aceitação referente à Candidatura
DELIBERAÇÃO

ALT20-01-0853-FEDER-000033 – CAEMPE – Segunda (2.ª) Fase; 2- Autorizar o Senhor Presidente da
Câmara Municipal, Hugo Luís Pereira Hilário, a subscrever o referido Termo de Aceitação.-----------Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.-------------------------------------------------------------

Ponto 1.2.3

N.º de
Registo

8218

Data

10/12/2018

Processo

Processo 2018/350.10.001/10

Nona (9.ª) Alteração das GOP – Grandes Opções do Plano, Segunda (2.ª) Alteração
do Mapa de Pessoal e Décima (10.ª) Alteração do Orçamento da Câmara

Assunto:

Municipal para ao ano de dois mil de dezoito (2018).---------------------------------------Serviço Proponente:

DAF – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

Aprovar a Nona (9.ª) Alteração das GOP – Grandes Opções do Plano, Segunda (2.ª)
Alteração do Mapa de Pessoal e Décima (10.ª) Alteração do Orçamento, da Câmara

Proposta:

Municipal para o ano de dois mil e dezoito (2018).--------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração os documentos e a proposta
apresentados, deliberou, aprovar a Nona (9.ª) Alteração das GOP – Grandes Opções do Plano,
Segunda (2.ª) Alteração do Mapa de Pessoal e Décima (10.ª) Alteração do Orçamento, da Câmara
DELIBERAÇÃO

Municipal para o ano de dois mil e dezoito (2018).---------------------------------------------------------------Aprovado por maioria, com o voto de abstenção do Senhor Vereador João Pedro Xavier Abelho
Amante e os votos favoráveis dos restantes quatro membros.------------------------------------------------

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

N.º de
Registo

7873

Data

30/11/2018

Processo

2018/450.10.072/16

Alteração de datas da Licença Especial de Ruído e Licença de Diversão Provisória,
Assunto:

já emitidas - Travigosto Unipessoal, Lda.--------------------------------------------------------

Serviço Proponente:

DAF - TAXAS E LICENÇAS

Ratificar a decisão do Senhor Presidente da Câmara, Hugo Luis Pereira Hilário, a qual
consistiu em autorizar a emissão das referidas Licenças com a data de nove de dezembro de
dois mil e dezoito (09.12.2018), em substituição das emitidas para o dia vinte e cinco de
Proposta:

novembro do corrente ano (25.11.2018) e entretanto já liquidadas.--------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a proposta apresentada,

DELIBERAÇÃO

deliberou, ratificar a decisão do Senhor Presidente da Câmara, Hugo Luis Pereira Hilário, a qual

consistiu em autorizar a Emissão das referidas Licenças com a data de nove (9) de dezembro de
dois mil e dezoito (09.12.2018), em substituição das emitidas para o dia vinte e cinco (25) de
novembro do corrente ano (25.11.2018) e entretanto já liquidadas.-----------------------------------------Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.-------------------------------------------------------------

Ponto 2.2

N.º de
Registo

7978

Data

04/12/2018

Processo

2018/450.10.221/35

Pedido de Autorização para Instalação do Circo Nederland, em Ponte de Sor.--------

Assunto:
Serviço Proponente:

DAF - TAXAS E LICENÇAS

Instalação do Circo Nederland nos dias oito (08), nove (09) e dez (10) de fevereiro de dois
mil e dezanove (2019) em Ponte de Sor, condicionada à apresentação da autorização do
Proposta:

proprietário do terreno, se este for particular, devendo a emissão das Licenças ser emitidas
em nome do Procurador, conforme informação jurídica anexa.--------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração toda a documentação e a
proposta apresentada, deliberou, autorizar a Instalação do Circo Nederland nos dias oito (08),
nove (09) e dez (10) de fevereiro de dois mil e dezanove (2019) em Ponte de Sor, condicionada à

DELIBERAÇÃO

apresentação da autorização do proprietário do terreno, se este for particular, devendo a emissão
das Licenças ser emitidas em nome do Procurador, conforme informação jurídica anexa.-------------Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.-------------------------------------------------------------

Ponto 2.3

N.º de
Registo

8179

Data

07/12/2018

Processo

2018/450.10.215/59

Pedido de Licença Especial de Ruído para a realização de Baile, no
Estabelecimento sito na Avenida Marginal, número trinta e um (31), em Longomel

Assunto:

- Grupo Desportivo e Recreativo da Ribeira de Longomel.---------------------------------Serviço Proponente:

DAF - TAXAS E LICENÇAS

Emissão de Licença Especial de Ruído, ao Grupo Desportivo e Recreativo da Ribeira de
Longomel, a fim de realizar um Baile, durante o horário compreendido entre as vinte e duas
horas (22H:00) do dia vinte e dois (22) e as quatro horas (04H:00) do dia vinte e três (23) de
dezembro, do corrente ano, na Avenida Marginal número trinta e um (31), em Longomel,
Proposta:

mediante o pagamento da taxa prevista no Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, do
Município de Ponte de Sor.--------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração os documentos e a proposta

apresentados, deliberou, autorizar a emissão da Licença Especial de Ruído, ao Grupo Desportivo e
Recreativo da Ribeira de Longomel, a fim de realizar um Baile, durante o horário compreendido
entre as vinte e duas horas (22H:00) do dia vinte e dois (22) e as quatro horas (04H:00) do dia
vinte e três (23) de dezembro, do corrente ano, na Avenida Marginal número trinta e um (31), em
Longomel, mediante o pagamento da taxa prevista no ponto 1.2, do artigo trigésimo primeiro
(31.º), do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, do Município de Ponte de Sor.------------------Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.-------------------------------------------------------------

Ponto 2.4

N.º de
Registo

8177

Data

07/12/2018

Processo

2018/450.10.221/36

Pedido de Licença de Diversão Provisória, para a realização de Baile no
Estabelecimento sito na Avenida Marginal, número trinta e um (31), em Longomel

Assunto:

- Grupo Desportivo e Recreativo da Ribeira de Longomel.---------------------------------Serviço Proponente:

DAF - TAXAS E LICENÇAS

Emissão de Licença de Diversão Provisória, ao Grupo Desportivo e Recreativo da Ribeira de
Longomel, a fim de realizar um Baile, durante o horário compreendido entre as vinte e duas
horas (22H:00) do dia vinte e dois (22) e as quatro horas (04H:00) do dia vinte e três (23) de
dezembro, do corrente ano, na Avenida Marginal número trinta e um (31), em Longomel,
mediante o pagamento da taxa prevista no Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, do

Proposta:

Município de Ponte de Sor.-------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração os documentos e a proposta
apresentados, deliberou, autorizar a emissão da Licença de Diversão Provisória, ao Grupo
Desportivo e Recreativo da Ribeira de Longomel, a fim de realizar um Baile, durante o horário
compreendido entre as vinte e duas horas (22H:00) do dia vinte e dois (22) e as quatro horas
DELIBERAÇÃO

(04H:00) do dia vinte e três (23) de dezembro, do corrente ano, na Avenida Marginal número
trinta e um (31), em Longomel, mediante o pagamento da taxa prevista no Regulamento e Tabela
de Taxas Municipais, do Município de Ponte de Sor.--------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.-------------------------------------------------------------

Ponto 2.5

N.º de
Registo

8172

Data

07/12/2018

Processo

2018/450.10.215/61

Pedido de Emissão de Licença Especial de Ruído, para a realização de Música ao
Assunto:

Vivo, no Estabelecimento Splash, em Ponte de Sor - Travigosto, Unipessoal, Lda.---

Serviço Proponente:

DAF - TAXAS E LICENÇAS

Emissão da Licença Especial de Ruído, à Empresa Travigosto Unipessoal, Lda., a fim de

realizar um evento de Música ao Vivo, durante o horário compreendido entre as zero horas
(00H:00) dos dias dezasseis (16) e vinte e três (23) de dezembro e as quatro horas (04H:00)
dos respetivos dias dezasseis e vinte e três (16 e 23) do mesmo mês, do corrente ano, no
Proposta:

Estabelecimento Splash, 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 tendo em consideração os documentos e a proposta
apresentados, deliberou, autorizar a emissão da Licença Especial de Ruído, à Empresa Travigosto,
Unipessoal, Lda., a fim de realizar um evento de Música ao Vivo, durante o horário compreendido
entre as zero horas (00H:00) dos dias dezasseis (16) e vinte e três (23) de dezembro e as quatro

DELIBERAÇÃO

horas (04H:00) dos respetivos dias dezasseis e vinte e três (16 e 23) do mesmo mês, do corrente
ano, no Estabelecimento Splash, 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.-------------------------------------------------------------

Ponto 2.6

N.º de
Registo

8158

Data

07/12/2018

Processo

2018/450.10.072/18

Pedido de Emissão de Licença de Diversão Provisória, para a realização de Música
ao Vivo, no Estabelecimento Splash, em Ponte de Sor - Travigosto, Unipessoal,

Assunto:

Lda.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Serviço Proponente:

DAF - TAXAS E LICENÇAS

Emissão da Licença de Diversão Provisória à Empresa Travigosto Unipessoal, Lda., a fim de
realizar um evento de Música ao Vivo, durante o horário compreendido entre as zero horas
(00H:00) dos dias dezasseis (16) e vinte e três (23) de dezembro e as quatro horas (04H:00)
dos respetivos dias dezasseis e vinte e três (16 e 23) do mesmo mês, do corrente ano, no
Proposta:

Estabelecimento Splash, 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 tendo em consideração os documentos e a proposta
apresentados, deliberou, autorizar a emissão da Licença de Diversão Provisória, à Empresa
Travigosto, Unipessoal, Lda., a fim de realizar um evento de Música ao Vivo, durante o horário

DELIBERAÇÃO

compreendido entre as zero horas (00H:00) dos dias dezasseis (16) e vinte e três (23) de dezembro
e as quatro horas (04H:00) dos respetivos dias dezasseis e vinte e três (16 e 23) do mesmo mês, do
corrente ano, no Estabelecimento Splash, mediante o pagamento da taxa prevista no
Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, do Município de Ponte de Sor.--------------------------------

Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.-------------------------------------------------------------

Ponto 2.7

N.º de
Registo

8188

Data

07/12/2018

Processo

2018/450.10.072/17

Emissão de Licença de Diversão Provisória para a realização de evento de karaoke
na Rua 1.º de dezembro, em Vale de Açôr, número setenta e dois (72), em Vale de

Assunto:

Açor - Grupo Desportivo Recreativo e Cultural de Vale de Açôr.-------------------------Serviço Proponente:

DAF - TAXAS E LICENÇAS

Emissão de Licença de Diversão Provisória ao Grupo Desportivo Recreativo e Cultural de
Vale de Açôr, a fim de realizar um evento de karaoke, durante o horário compreendido
entre as vinte e uma horas (21H:00) do dia quinze (15) e as duas horas (02H:00) do dia
dezasseis (16) de dezembro do corrente ano, na Rua 1.º de dezembro, número setenta e
dois (72), em Vale de Açôr, mediante o pagamento da taxa prevista no Regulamento e

Proposta:

Tabela de Taxas Municipais, do Município de Ponte de Sor.-------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração os documentos e a proposta
apresentados, deliberou, autorizar a emissão da Licença de Diversão Provisória, ao Grupo
Desportivo Recreativo e Cultural, de Vale de Açôr a fim de realizar um evento de Karaoke, durante
o horário compreendido entre as vinte e uma horas (21H:00) do dia quinze (15) e as duas horas
DELIBERAÇÃO

(02H:00) do dia dezasseis (16) de dezembro do corrente ano, na Rua 1.º de dezembro, número
setenta e dois (72), em Vale de Açôr, mediante o pagamento da taxa prevista no Regulamento e
Tabela de Taxas Municipais, do Município de Ponte de Sor.----------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.-------------------------------------------------------------

Ponto 2.8

N.º de
Registo

8184

Data

07/12/2018

Processo

2018/450.10.215/60

Pedido de Emissão de Licença Especial de Ruído, para a realização de evento de
karaoke, no Estabelecimento sito na Rua 1.º de dezembro, número setenta e dois

Assunto:

(72), em Vale de Açôr - Grupo Desportivo Recreativo e Cultural de Vale de Açôr.---Serviço Proponente:

DAF - TAXAS E LICENÇAS

Emissão de Licença Especial de Ruído ao Grupo Desportivo Recreativo e Cultural de Vale de
Açôr, a fim de realizar um evento de karaoke, durante o horário compreendido entre as
vinte e uma horas (21H:00) do dia quinze (15) e as duas horas (02H:00) do dia dezasseis (16)
de dezembro do corrente ano, na Rua 1.º de dezembro, número setenta e dois (72), em
Proposta:

Vale de Açôr, mediante o pagamento da taxa prevista no ponto 1.2., do artigo trigésimo
primeiro (31.º) no Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, do Município de Ponte de

Sor.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração os documentos e a proposta
apresentados, deliberou, autorizar a emissão da Licença Especial de Ruído, ao Grupo Desportivo
Recreativo e Cultural, de Vale de Açôr a fim de realizar um evento de Karaoke, durante o horário
compreendido entre as vinte e uma horas (21H:00) do dia quinze (15) e as duas horas (02H:00) do
DELIBERAÇÃO

dia dezasseis (16) de dezembro do corrente ano, na Rua 1.º de dezembro, número setenta e dois
(72), em Vale de Açôr, mediante o pagamento da taxa prevista no ponto 1.2., do artigo trigésimo
primeiro (31.º) no Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, do Município de Ponte de Sor.------Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.-------------------------------------------------------------

3. SERVIÇO: DGU – DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA--------------------------------------------------------------------------Ponto 3.1

N.º de
Registo

18717

Data

05/12/2018

Processo

2018/450.30.003/278

Certidão de Constituição de Compropriedade do Prédio sito na Courela do Monte
Novo, em Montargil, da Freguesia de Montargil, Concelho de Ponte de Sor e
Assunto:

inscrito na respetiva Matriz sob o Artigo número 16, Seção BBB - Banco Comercial
Português, SA.------------------------------------------------------------------------------------------

Serviço Proponente:

DGU - DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA

Deverá ser emitido Parecer favorável à Constituição de Compropriedade do Prédio
pretendida, (duas quotas indivisas, cada uma de um meio) dele constando que da mesma,
Proposta:

não resulta qualquer indício de que seja violado o regime legal dos loteamentos urbanos
atualmente em vigor. Certificar nos termos requeridos.------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração toda a documentação e a
proposta apresentadas, deliberou: 1- Emitir Parecer favorável à Constituição de Compropriedade
do Prédio pretendida, (duas quotas indivisas, cada uma de um meio) dele constando que da

DELIBERAÇÃO

mesma, não resulta qualquer indício de que seja violado o regime legal dos loteamentos urbanos
atualmente em vigor; 2- Certificar nos termos requeridos pelo requerente indicado.-------------------Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.-------------------------------------------------------------

Ponto 3.2

N.º de
Registo

18718

Data

05/12/2018

Processo

2018/450.30.003/280

Certidão de Constituição de Compropriedade do Prédio denominado “Falcão”, sito
Assunto:

em Vale de Açôr, da União de Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açôr,
Concelho de Ponte de Sor e inscrito na respetiva Matriz sob o Artigo 21, Seção 1D

– Clara Romão Esteves.------------------------------------------------------------------------------Serviço Proponente:

DGU - DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA

Deverá ser emitido Parecer favorável à Constituição de Compropriedade do Prédio
pretendida, (duas quotas indivisas, cada uma de um meio) dele constando que da mesma,
Proposta:

não resulta qualquer indício de que seja violado o regime legal dos loteamentos urbanos
atualmente em vigor. Certificar nos termos requeridos.------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração toda a documentação e a
proposta apresentadas, deliberou: 1- Emitir Parecer favorável à Constituição de Compropriedade
do Prédio pretendida, (duas quotas indivisas, cada uma de um meio) dele constando que da

DELIBERAÇÃO

mesma, não resulta qualquer indício de que seja violado o regime legal dos loteamentos urbanos
atualmente em vigor; 2- Certificar nos termos requeridos pela requerente indicada.-------------------Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.-------------------------------------------------------------

Ponto 3.3

N.º de
Registo

8101

Data

06/12/2018

Processo

2018/300.10.600/9

Veículo marca Renault Clio, com a matrícula"37-10-GD", já retirado da Rua do
Brasil - Pinhal do Domingão, da União de Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e

Assunto:

Vale de Açor, Concelho de Ponte de Sor - Maria de Jesus Neves Martins.-------------Serviço Proponente:

Para a Câmara Municipal tomar conhecimento.------------------------------------------------------------

Proposta:
DELIBERAÇÃO

Ponto 3.4

DGU - DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA

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

N.º de
Registo

8091

Data

06/12/2018

Processo

2018/300.10.600/18

Veículo marca Renault Twingo, com a matrícula"26-36-FH", já retirado da Rua
António Sérgio, em Ponte de Sor, da União de Freguesias de Ponte de Sor,

Assunto:

Tramaga e Vale de Açor, Concelho de Ponte de Sor – Mário António Maia da Silva.Serviço Proponente:

Para a Câmara Municipal tomar conhecimento.------------------------------------------------------------

Proposta:
DELIBERAÇÃO

Ponto 3.5

DGU - DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA

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

N.º de
Registo

8102

Data

06/12/2018

Processo

2018/300.10.600/6

Veículo marca Citroen ZX, com a matrícula"34-91-BH", já retirado da Rua do Brasil,
Pinhal do Domingão, da União de Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de

Assunto:

Açor, Concelho de Ponte de Sor – Jorge Miguel Neves Martins.--------------------------Serviço Proponente:

Para a Câmara Municipal tomar conhecimento.------------------------------------------------------------

Proposta:
DELIBERAÇÃO

Ponto 3.6

DGU - DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA

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

N.º de
Registo

8088

Data

06/12/2018

Processo

2018/300.10.600/19

Veículo marca Renault 5, com a matrícula"PB-37-54", já retirado da Avenida
António Rodrigues Carrusca, em Barreiras, da União de Freguesias de Ponte de
Assunto:

Sor, Tramaga e Vale de Açor, Concelho de Ponte de Sor - Vitor Manuel da Silva
Pereira.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Serviço Proponente:

Para a Câmara Municipal tomar conhecimento.------------------------------------------------------------

Proposta:
DELIBERAÇÃO

Ponto 3.7

DGU - DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA

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

N.º de
Registo

8086

Data

06/12/2018

Processo

2018/300.10.600/20

Veículo marca Volvo 440, com a matrícula"87-77-EA", já retirado da Rua Circular
Norte, em Ponte de Sor, da União de Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale

Assunto:

de Açor, Concelho de Ponte de Sor – Paula Cristina Fernandes Costa Matias.--------Serviço Proponente:

Para a Câmara Municipal tomar conhecimento.------------------------------------------------------------

Proposta:
DELIBERAÇÃO

Ponto 3.8

DGU - DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA

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

N.º de
Registo

8105

Data

06/12/2018

Processo

2018/450.10.201/224

Caducidade do Licenciamento (reconstrução e ampliação de edifício de três (3)
Assunto:

pisos para habitação) Processo de Obras n.º 27/2015- Ângelo Moreira Lourenço
Rodrigues.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Serviço Proponente:

DGU - DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA

Não declarar a caducidade do Licenciamento e conceder ao Requerente um novo prazo de
Proposta:

um (1) ano, para este vir requerer a emissão do respetivo Alvará de Licença de Construção.-A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração toda a documentação e a
proposta apresentadas, deliberou, não declarar a caducidade do Licenciamento e conceder ao
Requerente, Senhor Ângelo Moreira Lourenço Rodrigues, um novo prazo de um (1) ano, para este
vir requerer a Emissão do respetivo Alvará de Licença de Construção.----------------------------------------

DELIBERAÇÃO

Aprovado por unanimidade, com quatro votos a favor.----------------------------------------------------------Não participou na apreciação e votação do assunto, o Senhor Vereador João Pedro Xavier Abelho
Amante, tendo-se mesmo ausentado da sala, depois de se considerar impedido, devido a ter sido
interveniente no Processo de Arquitetura.----------------------------------------------------------------------------

Ponto 3.9

N.º de
Registo

8126

Data

07/12/2018

Processo

2018/550.10.300/6

Pintura de Marcas Rodoviárias, com cerca de três (3) metros em frente à Garagem
sita na Rua 25 de Abril, n.º 20, em Tramaga, da União de Freguesias de Ponte de

Assunto:

Sor, Tramaga e Vale de Açor, Concelho de Ponte de Sor.-----------------------------------Serviço Proponente:

DGU - DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA

Aprovar a pintura das marcas rodoviárias de cor amarela, com cerca de três (3) metros em
Proposta:

frente à Garagem, sita na Rua 25 de Abril, n.º 20, em Tramaga.--------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a proposta apresentada,
deliberou, aprovar a pintura das Marcas Rodoviárias de cor amarela, com cerca de três (3) metros

DELIBERAÇÃO

em frente à Garagem, sita na Rua 25 de Abril, n.º 20, em Tramaga.------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.-------------------------------------------------------------

4. SERVIÇO: GAP – GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA.-----------------------------------------------------------------------Ponto 4.1

N.º de
Registo

7972

Data

04/12/2018

Processo

2018/150.10.100/15

CRIPS – Centro de Recuperação Infantil de Ponte de Sor - Formação e Emprego da
Formanda Patrícia Alexandra Duarte Gomes, em Contexto Real de Trabalho, no

Assunto:

Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor – Agradecimento.----------------------------Serviço Proponente:
Proposta:

DELIBERAÇÃO

GAP – GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA

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

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

5. SERVIÇO: DPOM – DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS MUNICIPAIS----------------------------------------------------------Ponto 5.1

N.º de
Registo

7847

Data

29/11/2018

Processo

2018/300.10.003/11

Resultado da Consulta Pública relativa à Segunda (2.ª) Alteração ao Loteamento da
Assunto:

Zona Industrial de Ponte de Sor. - Retificação da Memória Descritiva.------------------

Serviço Proponente:

DPOM - DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS MUNICIPAIS

Dar conhecimento à Câmara Municipal de que ninguém se pronunciou acerca da Alteração
proposta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta:

Dar ainda conhecimento da Retificação da Memória Descritiva que continha um lapso.-------A Câmara Municipal tomou conhecimento de toda a documentação e a proposta apresentadas,
informando de que não existiu qualquer pronunciação acerca da Alteração da Consulta Pública
DELIBERAÇÃO

relativa à Segunda (2.ª) Alteração ao Loteamento da Zona Industrial de Ponte de Sor, assim como
também se tomou conhecimento da Retificação da Memória Descritiva, que continha um lapso.---

Ponto 5.2

N.º de
Registo

7988

Data

04/12/2018

Processo

2018/300.10.003/11

Venda do Lote n.º 4 do Loteamento n.º 1/2006 da Zona Industrial a Norte da Linha
Assunto:

do Caminho-de-Ferro, à Sociedade Comercial Sabores Inteligentes - PCPH, Lda.-----

Serviço Proponente:

DPOM - DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS MUNICIPAIS

Venda à Sociedade Comercial Sabores Inteligentes - PCPH, Lda., do Lote n.º 4, com a área de
55.100 m2, do Loteamento n.º 1/2006 da Zona Industrial de Ponte de Sor, inscrito na matriz
predial urbana sob o artigo provisório P7043, da União de Freguesias Ponte de Sor, Tramaga
e Vale de Açor, descrito na Conservatória do Registo Predial de Ponte de Sor sob o número
Proposta:

6064, da freguesia de Ponte de Sor, pelo preço e condições constantes do Regulamento de
Cedência de Lotes de Terreno Para Implantação de Instalações Industriais, Comerciais e
Outros Serviços, na Ampliação da Zona Industrial de Ponte de Sor, situada a Norte da Linha
do Caminho-de-Ferro. O preço unitário é de 2,50 €/m2, com a bonificação de 0,12 € por
posto de trabalho criado.----------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração de toda a documentação e a
proposta apresentadas, deliberou, aprovar a alienação através da venda à Sociedade Comercial

DELIBERAÇÃO

Sabores Inteligentes - PCPH, Lda., do Lote número quatro (4), com a área de 55.100 m2, do
Loteamento n.º 1/2006 da Zona Industrial de Ponte de Sor, inscrito na Matriz Predial Urbana sob o
artigo provisório P7043, da União de Freguesias Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor, descrito na

Conservatória do Registo Predial de Ponte de Sor sob o número 6064, da Freguesia de Ponte de
Sor, pelo preço e condições constantes do Regulamento de Cedência de Lotes de Terreno Para
Implantação de Instalações Industriais, Comerciais e Outros Serviços, na Ampliação da Zona
Industrial de Ponte de Sor, situada a Norte da Linha do Caminho-de-Ferro, sendo que o preço
unitário é de 2,50 €/m2, com a bonificação de 0,12 € por posto de trabalho criado.---------------------Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.-------------------------------------------------------------

Ponto 5.3

N.º de
Registo

8001

Data

04/12/2018

Processo

2018/300.40.503/12

Intervenção em Prédio Municipal, no compartimento referente à Sede da
Assunto:

Associação GEPS – Grupo Experimental de Ponte de Sor.----------------------------------

Serviço Proponente:

DPOM - DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS MUNICIPAIS

Aprovação da solução preconizada para o espaço e autorização para início de Procedimento
de Contratação de Empresa Externa que execute a instalação do equipamento proposto

Proposta:

dentro do valor de 2.184,50 €, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor.-----------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a proposta apresentada,
deliberou, aprovar a solução técnica preconizada para o espaço e autorização para início de
DELIBERAÇÃO

Procedimento de Contratação de Empresa Externa, que execute a Instalação do Equipamento
proposto dentro do valor de 2.184,50€, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor.--------------------Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.-------------------------------------------------------------

Ponto 5.4

N.º de
Registo

8141

Data

07/12/2018

Processo

2018/300.10.001/138

Empreitada de Infraestruturas Básicas de Foros de Arrão – Ampliação e
Assunto:

Reestruturação de Águas Residuais – Liberação de Caução – PINTO & BRAZ, LDA.---

Serviço Proponente:

DPOM - DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS MUNICIPAIS

Autorizar a Liberação de Caução, prestada pela Empresa Pinto & Braz, Lda., na percentagem
Proposta:

correspondente, conforme o artigo 295.º, do CCP, republicado pelo Decreto - Lei n.º 111B/2017, de 31 de agosto, no valor de 3.803,55 €.---------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a informação técnica e a
proposta apresentadas, deliberou, autorizar a Liberação de Caução, prestada pela Empresa Pinto

DELIBERAÇÃO

& Braz, Lda., na percentagem correspondente, conforme o artigo 295.º do CCP, republicado pelo
Decreto - Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, no valor de 3.803,55 €.--------------------------------------Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.-------------------------------------------------------------

6. SERVIÇO: SAJAI - APOIO JURÍDICO E AUDITORIA INTERNA------------------------------------------------------------------Ponto 6.1

N.º de
Registo

8084

Data

05/12/2018

Processo

2018/300.10.003/27

Restituição Parcial de Caução prestada / Lote n.º 78 da Zona Industrial de Ponte
Assunto:

de Sor/ Catarina Pires Rodrigues.------------------------------------------------------------------

Serviço Proponente:

SAJAI - SERVIÇO DE APOIO JURÍDICO E AUDITORIA INTERNA

1- Devolução do montante de 2.472,93 € (dois mil quatrocentos e setenta e dois euros e
noventa e três cêntimos) a Catarina Pires Rodrigues, proprietária do Lote n.º 78 da Zona
Industrial de Ponte de Sor, respeitante à Caução no valor total de 4.451,28 € (quatro mil
quatrocentos e cinquenta e um euros e vinte e oito cêntimos), prestada para garantia da
obrigação de criação de nove postos de trabalho aquando da celebração do Contrato de

Proposta:

Compra e Venda do referido Lote;----------------------------------------------------------------------------2- Retenção a favor do Município da quantia de 1.978,35 € (mil novecentos e setenta e oito
euros e trinta e cinco cêntimos), atendendo ao incumprimento da obrigação referida no
ponto um (1), tendo havido somente a criação de cinco (5) postos de trabalho.-----------------A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado e a
proposta apresentada, deliberou: 1- Efetuar a devolução do montante de 2.472,93 € (dois mil
quatrocentos e setenta e dois euros e noventa e três cêntimos) a Catarina Pires Rodrigues,
proprietária do Lote número setenta e oito (78), da Zona Industrial de Ponte de Sor, respeitante à
Caução no valor total de 4.451,28 € (quatro mil quatrocentos e cinquenta e um euros e vinte e
DELIBERAÇÃO

oito cêntimos), prestada para Garantia da Obrigação de Criação de Nove Postos de Trabalho,
aquando da celebração do Contrato de Compra e Venda do referido Lote; 2- Aprovar a retenção a
favor do Município da quantia de 1.978,35 € (mil novecentos e setenta e oito euros e trinta e cinco
cêntimos), atendendo ao incumprimento da Obrigação referida no ponto um (1), tendo havido
somente a Criação de Cinco (5) Postos de Trabalho.---------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.-------------------------------------------------------------

7. SERVIÇO: DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO----------------------------------------------Ponto 7.1

N.º de
Registo

7761

Data

27/11/2018

Processo

2018/750.20.600/24

Projeto "PARA TI SE NÃO FALTARES" - Apreciação dos Relatórios de Avaliação
Assunto:

relativos ao ano letivo de dois mil e dezassete barra dois mil e dezoito
(2017/2018).--------------------------------------------------------------------------------------------

Serviço Proponente:

DASECD - DESPORTO

Proposta:

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

DELIBERAÇÃO

Ponto 7.2

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

N.º de
Registo

18519

Data

27/11/2018

Processo

2018/300.50.402/29

Pedido de Cedência do Pavilhão Gimnodesportivo e Piscinas Municipais Cobertas,
para a prática de atividade desportiva, no sentido de melhorar a condição física
dos Bombeiros integrados na Equipa de Intervenção Permanente e na Brigada de

Assunto:

Intervenção Permanente ao Aeródromo – Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Ponte de Sor.----------------------------------------------------------------------Serviço Proponente:

DASECD - DESPORTO

Disponibilizar o Pavilhão Gimnodesportivo, entre as oito horas e trinta minutos (08H:30) e
as dez horas (10H:00) nos dias úteis de segunda e sexta-feira e as Piscinas Municipais
Cobertas entre as nove horas (09H:00) e as dez horas (10H:00) no dia útil de quarta-feira, à
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor, para a prática de

Proposta:

atividade desportiva, no sentido de melhorar a condição física dos Bombeiros integrados na
Equipa de Intervenção Permanente e na Brigada de Intervenção Permanente ao
Aeródromo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado e a
proposta apresentada, deliberou, disponibilizar o Pavilhão Gimnodesportivo, entre as oito horas
e trinta minutos (08H:30) e as dez horas (10H:00) nos dias úteis de segunda e sexta-feira e as
Piscinas Municipais Cobertas, entre as nove horas (09H:00) e as dez horas (10H:00) no dia útil de
DELIBERAÇÃO

quarta-feira, à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor, para a prática
de atividade desportiva, no sentido de melhorar a condição física dos Bombeiros integrados na
Equipa de Intervenção Permanente e na Brigada de Intervenção Permanente ao Aeródromo
Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.-------------------------------------------------------------

Ponto 7.3
Assunto:

N.º de
Registo

7805

Data

28/11/2018

Processo

2018/850.10.600/2

Jantar de Natal da Orquestra Ligeira da Câmara Municipal de Ponte de Sor.----------

Serviço Proponente:

DASECD – ASSOCIATIVISMO

Pagamento do jantar de Natal da Orquestra Ligeira da Câmara Municipal de Ponte de Sor,
no valor total previsto de 502,50 €, a realizar no dia vinte e dois de dezembro de dois mil e

Proposta:

dezoito (22/12/2018).---------------------------------------------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO

Ponto 7.4

N.º de
Registo

18484

Data

26/11/2018

Processo

2018/650.20.304/57

Regulamento Municipal de Inserção Social e Luta Contra a Pobreza / Cedência de
Assunto:

Equipamento e Mobiliário Doméstico – Processo número 2018/650.20.304/57.-----

Serviço Proponente:

DASECD – AÇÃO SOCIAL

Deferir a pretensão do Requerente e ceder, um roupeiro de três portas, uma máquina de
lavar roupa, um fogão, um aquecedor, mobiliário e equipamento esses considerados
Proposta:

essenciais no Regulamento Municipal de Inserção Social e Luta Contra a Pobreza – Processo
número 2018/650.20.304/57.-----------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal de Ponte de Sor tomou conhecimento e tendo em consideração a
informação técnica e a proposta apresentadas, deliberou deferir a pretensão do Requerente e
ceder, um roupeiro de três portas, uma máquina de lavar roupa, um fogão, um aquecedor,
DELIBERAÇÃO

mobiliário e equipamento esses considerados essenciais no Regulamento Municipal de Inserção
Social e Luta Contra a Pobreza – Processo número 2018/650.20.304/57.------------------------------------Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.------------------------------------------------------------

Ponto 7.5

N.º de
Registo

7807

Data

28/11/2018

Processo

2018/650.20.603/7

Abertura de Concurso de Habitação Social por Classificação, em Regime de Renda
Apoiada, para um fogo de Tipologia T4, sito na Rua Maluda número sete (7), em

Assunto:

Ponte de Sor.------------------------------------------------------------------------------------------Serviço Proponente:

DASECD – AÇÃO SOCIAL

1- Aprovar a Abertura de um Concurso de Habitação Social por Classificação, em Regime de
Renda Apoiada, para uma habitação de Tipologia T4, na Rua Maluda n.º 7, 7400-202 Ponte
Proposta:

de Sor;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2- Nomear um Júri composto por três elementos, que fará a análise das candidaturas que

deverá ser composto por: Presidente Maria José Carreiras Covas Barradas, Chefe de Divisão
de Ação Social, Educação, Cultura e Desporto, da Câmara Municipal de Ponte de Sor, que
será substituída nas sua faltas e impedimentos pelo Primeiro Vogal Efetivo; Primeiro Vogal
Efetivo: Maria Adelina de Matos Duarte, Técnica Superior de Sociologia, da Câmara
Municipal de Ponte de Sor, que substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos;
Segundo Vogal Efetivo: Maria da Conceição Lopes Sanganha, Técnica Superior da Câmara
Municipal de Ponte de Sor; Primeiro Vogal Suplente: Maria Manuela Carvalho Correia
Lopes, Dirigente Intermédio de 3.º Grau; Segundo Vogal Suplente: Margarida Rosa Coelho
Inácio, Técnica Superior da Câmara Municipal.------------------------------------------------------------3- Aprovar a documentação afeta ao Concurso que se encontra mencionada no documento
interno número 7665 de 23/11/2018, nomeadamente, Anúncio de Abertura do Concurso
que será publicado no Sitio da Internet do Município, será também publicitado através de
Edital e no Jornal Local, Programa do Concurso, Requerimento, Questionário e a Matriz de
Classificação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a informação técnica
prestada e a proposta apresentada, deliberou: 1- Aprovar a Abertura de um Concurso de
Habitação Social por Classificação, em Regime de Renda Apoiada, para uma habitação de
Tipologia T4, na Rua Maluda n.º 7, 7400-202 Ponte de Sor;----------------------------------------------------2- Nomear um Júri composto por três elementos, que fará a análise das candidaturas que deverá
ser composto por: Presidente Maria José Carreiras Covas Barradas, Chefe de Divisão de Ação
Social, Educação, Cultura e Desporto, da Câmara Municipal de Ponte de Sor, que será substituída
nas sua faltas e impedimentos pelo Primeiro Vogal Efetivo; Primeiro Vogal Efetivo: Maria Adelina
de Matos Duarte, Técnica Superior de Sociologia, da Câmara Municipal de Ponte de Sor, que
DELIBERAÇÃO

substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos; Segundo Vogal Efetivo: Maria da
Conceição Lopes Sanganha, Técnica Superior da Câmara Municipal de Ponte de Sor; Primeiro
Vogal Suplente: Maria Manuela Carvalho Correia Lopes, Dirigente Intermédio de 3.º Grau;
Segundo Vogal Suplente: Margarida Rosa Coelho Inácio, Técnica Superior da Câmara Municipal.-3- Aprovar a documentação afeta ao Concurso que se encontra mencionada no documento
interno número 7665 de 23/11/2018, nomeadamente, Anúncio de Abertura do Concurso que será
publicado no Sitio da Internet do Município, será também publicitado através de Edital e no
Jornal Local, Programa do Concurso, Requerimento, Questionário e a Matriz de Classificação.------Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.-------------------------------------------------------------

Ponto 7.6

N.º de
Registo

7672

Data

24/11/2018

Processo

2018/300.50.201/32

Pedido de Cedência do Teatro – Cinema para a realização do Terceiro (3.º)
Encontro de Cantadores de Saias - Rancho Folclórico da Casa do Povo de Ponte de

Assunto:

Sor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Serviço Proponente:

DASECD – TEATRO - CINEMA

Autorização da Cedência do Teatro - Cinema de Ponte de Sor, para o dia dezasseis (16) de
Fevereiro de dois mil e dezanove (2019), para a realização do Terceiro (3.º) Encontro de

Proposta:

Cantadores de Saias, promovido pelo Rancho Folclórico da Casa do Povo de Ponte de Sor.---

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado e a
proposta apresentada, deliberou, autorizar a cedência do Teatro - Cinema de Ponte de Sor, para o
dia dezasseis (16) de Fevereiro de dois mil e dezanove (2019), para a realização do Terceiro (3.º)
DELIBERAÇÃO

Encontro de Cantadores de Saias, promovido pelo Rancho Folclórico da Casa do Povo de Ponte de
Sor.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.------------------------------------------------------------

Ponto 7.7

N.º de
Registo

7808

Data

28/11/2018

Processo

2018/850.10.003/102

Apoio a Instituições Sem Fins Lucrativos do Concelho de Ponte de Sor – Apoio
Financeiro para pagamento de serviços da G.N.R. – Guarda Nacional Republicana –
Assunto:

III Maratona de BTT “A Volta do Moinho” – Grupo Desportivo e Cultural de Foros
de Arrão.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Serviço Proponente:

DASECD – ASSOCIATIVISMO

Concessão de Apoio Financeiro, no valor de 305,26 €, para pagamento de faturas relativas
Proposta:

aos serviços prestados pela G.N.R. – Guarda Nacional Republicana, na III Maratona de BTT
“A Volta do Moinho,” realizada pelo Grupo Desportivo e Cultural de Foros de Arrão.-----------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado e a
proposta apresentada, deliberou, conceder um apoio financeiro ao Grupo Desportivo e Cultural
de Foros de Arrão, no valor de 305,26 €, para pagamento de faturas relativas aos serviços
DELIBERAÇÃO

prestados pela G.N.R. – Guarda Nacional Republicana, na III Maratona de BTT “A Volta do
Moinho,” realizada pelo referido Grupo Desportivo.-------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.-------------------------------------------------------------

Ponto 7.8

N.º de
Registo

7809

Data

28/11/2018

Processo

2018/850.10.003/114

Apoio a Instituições Sem Fins Lucrativos do Concelho de Ponte de Sor - Apoio
Financeiro para pagamento de fatura referente ao Auto n.º 7, relacionada com os
Assunto:

trabalhos de Ampliação do Centro Comunitário de Tramaga – A.D.A.S. - Associação
Para o Desenvolvimento e Acção Social da Freguesia de Tramaga.-----------------------

Serviço Proponente:

DASECD – ASSOCIATIVISMO

Concessão de Apoio Financeiro, à A.D.A.S. - Associação Para o Desenvolvimento e Acção
Social da Freguesia de Tramaga, no valor de 62.590,58 €, para pagamento da fatura
Proposta:

referente ao Auto n.º 7, relacionada com os trabalhos executados na Obra de Ampliação do
Edifício do Centro Comunitário de Tramaga.----------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a documentação e a
proposta apresentadas, deliberou, conceder um apoio financeiro, à A.D.A.S. - Associação Para o
Desenvolvimento e Acção Social da Freguesia de Tramaga, no valor de 62.590,58 €, para
DELIBERAÇÃO

pagamento da fatura referente ao Auto n.º 7, relacionada com os trabalhos executados na Obra
de Ampliação do Edifício do Centro Comunitário de Tramaga.------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.-----------------------------------------------------------

Ponto 7.9

N.º de
Registo

7839

Data

29/11/2018

Processo

2018/150.10.500/16

Minuta da Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado com a FPB – Federação
Portuguesa de Basquetebol - Projeto CNT (Centro Nacional de Treinos) de Ponte

Assunto:

de Sor.---------------------------------------------------------------------------------------------------Serviço Proponente:

DASECD – DIVISÃO AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Aprovar a Minuta da Adenda ao Protocolo de Colaboração.-------------------------------------------Proposta:

Autorizar o Senhor Presidente da Câmara, a subscrever a Adenda ao Protocolo de
Colaboração.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a proposta apresentada,
deliberou: 1- Aprovar a Minuta da Adenda ao Protocolo de Colaboração, a estabelecer entre o
Município de Ponte de Sor e a Federação Portuguesa de Basquetebol, relativo ao Projeto CNT
DELIBERAÇÃO

(Centro Nacional de Treinos), de Ponte de Sor; 2- Autorizar o Senhor Presidente da Câmara, a
subscrever a Adenda ao Protocolo de Colaboração.--------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.-----------------------------------------------------------

Ponto 7.10

N.º de
Registo

7848

Data

29/11/2018

Processo

2018/900.10.503/3

Pedido de autorização para a colocação de trabalhos elaborados pela Entidade,
representativos da Região, no Posto de Turismo do Município, em Ponte de Sor –

Assunto:

Associação de Artesãos de Ponte de Sor.-------------------------------------------------------Serviço Proponente:

DASECD – ASSOCIATIVISMO

Autorizar a Associação de Artesãos de Ponte de Sor, a colocar alguns trabalhos elaborados
pelos seus colaboradores, representativos da Região, no Posto de Turismo, em Ponte de

Proposta:

Sor.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado e a
proposta apresentada, deliberou, autorizar a Associação de Artesãos de Ponte de Sor, a colocar
alguns trabalhos elaborados pelos seus colaboradores, representativos da Região, no Posto de

DELIBERAÇÃO

Turismo, em Ponte de Sor.-----------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.------------------------------------------------------------

Ponto 7.11

N.º de
Registo

7914

Data

30/11/2018

Processo

2018/850.10.003/116

Apoio a Instituições Sem Fins Lucrativos do Concelho de Ponte de Sor - Concerto
de Natal – Apoio Financeiro para pagamento de jantar de confraternização e
Assunto:

disponibilização da respetiva logística para divulgação do evento – Coral Polifónico
de Ponte de Sor.---------------------------------------------------------------------------------------

Serviço Proponente:

DASECD – ASSOCIATIVISMO

1- Conceder apoio financeiro, no valor máximo de oitocentos e sete euros e cinquenta
cêntimos (807,50 €), para fazer face às despesas com o jantar de confraternização dos
participantes, no Concerto de Natal, do Coral Polifónico de Ponte de Sor – Associação
Proposta:

Cultural, a realizar no dia dezasseis (16) de dezembro do corrente ano;---------------------------2- Conceder o apoio logístico para divulgação do evento, através de publicitação do
Concerto de Natal na Agenda Cultural de dezembro e nos Painéis Publicitários do
Município.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado e a
DELIBERAÇÃO

proposta apresentada, deliberou: 1- Conceder um apoio financeiro, no valor máximo de

oitocentos e sete euros e cinquenta cêntimos (807,50 €), para fazer face às despesas com o jantar
de confraternização dos participantes, no Concerto de Natal, do Coral Polifónico de Ponte de Sor
– Associação Cultural, a realizar no dia dezasseis (16) de dezembro do corrente ano; 2- Conceder
o apoio logístico para divulgação do evento, através de publicitação do Concerto de Natal na
Agenda Cultural de dezembro e nos Painéis Publicitários do Município.-----------------------------------Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.-----------------------------------------------------------

Ponto 7.12

N.º de
Registo

18666

Data

04/12/2018

Processo

2018/900.10.502/8

Programa "Município Amigo do Desporto" – E.Q. Cidade Social Unipessoal, Lda.----

Assunto:
Serviço Proponente:

DASECD – DESPORTO

Autorizar a continuidade do Município, no Programa “Município Amigo do Desporto”.--------

Proposta:

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a proposta apresentada,
deliberou, autorizar a continuidade do Município de Ponte de Sor, no Programa “Município
DELIBERAÇÃO

Amigo do Desporto”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.-------------------------------------------------------------

Ponto 7.13

N.º de
Registo

8029

Data

04/12/2018

Processo

2018/850.10.003/118

Pedido de Apoio Financeiro para pagamento das despesas tidas com as Festas de
Assunto:

Montargil de dois mil e dezoito (2018) – Junta de Freguesia de Montargil.------------

Serviço Proponente:

DASECD – DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Propor à Assembleia Municipal a concessão de apoio financeiro, no valor de 9.502,50 €,
Proposta:

para pagamento de algumas despesas tidas com as Festas de Montargil de dois mil e
dezoito (2018), pela Junta de Freguesia de Montargil.---------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado e a
proposta apresentada, deliberou: 1- Aprovar a proposta de concessão de apoio financeiro, no
valor de 9.502,50 €, para pagamento de algumas despesas tidas com as Festas de Montargil de
DELIBERAÇÃO

dois mil e dezoito (2018), pela Junta de Freguesia de Montargil; 2- Submeter a referida proposta à
apreciação e a aprovação da Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade com cinco votos a favor.-------------------------------------------------------------

Ponto 7.14

N.º de
Registo

8032

Data

04/12/2018

Processo

2018/850.10.003/117

Apoio a Instituições Sem Fins Lucrativos do Concelho de Ponte de Sor - Apoio
Financeiro para comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência –

Assunto:

CRIPS - Centro de Recuperação Infantil de Ponte de Sor.----------------------------------Serviço Proponente:

DASECD – ASSOCIATIVISMO

Concessão de Apoio Financeiro, ao CRIPS - Centro de Recuperação Infantil de Ponte de Sor
no valor máximo de 1.220,00 €, para pagamento das despesas com alimentação e animação

Proposta:

cultural no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.-------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado e a
proposta apresentada, deliberou, conceder um apoio financeiro, ao CRIPS – Centro de
Recuperação Infantil de Ponte de Sor, no valor de 1.220,00 €, para pagamento das despesas com
DELIBERAÇÃO
alimentação e animação cultural no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Pessoa
com Deficiência.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.------------------------------------------------------------

Ponto 7.15

N.º de
Registo

8034

Data

04/12/2018

Processo

2018/850.10.003/119

Apoio a Instituições Sem Fins Lucrativos do Concelho de Ponte de Sor - Apoio para
Aquisição de Cabazes de Natal - Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal e

Assunto:

Serviços Municipalizados de Ponte de Sor.----------------------------------------------------Serviço Proponente:

DASECD – ASSOCIATIVISMO

Concessão de Apoio Financeiro, no valor de 18.500,00 €, para Aquisição de Cabazes de
Natal, para oferta aos funcionários do Município, ao Centro Social do Pessoal da Câmara

Proposta:

Municipal e Serviços Municipalizados de Ponte de Sor.----------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado e a
proposta apresentada, deliberou, conceder um apoio financeiro, ao Centro Social do Pessoal da
DELIBERAÇÃO

Câmara Municipal e Serviços Municipalizados de Ponte de Sor, no valor de 18.500,00 €, para
Aquisição de Cabazes de Natal, para oferta aos funcionários do Município.-------------------------------Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.------------------------------------------------------------

Ponto 7.16

N.º de
Registo

8035

Data

04/12/2018

Processo

2018/850.10.003/101

Pedido de verba para Espetáculo Teatral H2Ode – Agrupamento de Escolas de
Assunto:

Ponte de Sor.-------------------------------------------------------------------------------------------

Serviço Proponente:

DASECD – EDUCAÇÃO

Concessão de Apoio Financeiro, no valor de 300,00 €, para pagamento de uma sessão da
Peça de Teatro H2Ode, a realizar durante o 2.º Período, para os alunos do 11.º e 12.º anos

Proposta:

do Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor.--------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado e a
proposta apresentada, deliberou, conceder um apoio financeiro ao Agrupamento de Escolas de
Ponte de Sor, no valor de 300,00 €, para pagamento de uma sessão da Peça de Teatro H2Ode, a
DELIBERAÇÃO

realizar durante o 2.º Período, para os alunos do 11.º e 12.º anos, do Agrupamento de Escolas de
Ponte de Sor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.-------------------------------------------------------------

Ponto 7.17

N.º de
Registo

8083

Data

05/12/2018

Processo

2018/850.300.50.203/27

Pedido de transporte da A.C.A.S. - Caminhar (Universidade Sénior) para Avis
(Centro Interpretativo e Centro Histórico) – Caminhar – Associação Cristã de Apoio

Assunto:

Social.----------------------------------------------------------------------------------------------------Serviço Proponente:

DASECD – EDUCAÇÃO

Autorização da Câmara para a cedência de transporte para vinte e três (23) elementos
(universidade Sénior), para no dia nove (9) de janeiro de dois mil e dezanove (2019), se
Proposta:

deslocarem a Avis para efetuarem um roteiro pelo Centro Interpretativo da Ordem de Avis
e Centro Histórico.-------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado e a
proposta apresentada, deliberou, autorizar a cedência do transporte à Caminhar – Associação
Cristã de Apoio Social (Universidade Sénior), para vinte e três (23) elementos (Universidade
DELIBERAÇÃO

Sénior), no dia nove (9) de janeiro de dois mil e dezanove (2019) se deslocarem a Avis para
efetuarem um roteiro pelo Centro Interpretativo da Ordem de Avis e Centro Histórico.---------------Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.------------------------------------------------------------

-----Quando eram onze horas e dez minutos (11H:10), ausentou-se da sala a Senhora Vereadora Alda Odete
Borges Martins Falé Monteiro Falca, por motivos profissionais, não regressando mais até ao fim da respetiva
reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 7.18

N.º de
Registo

18753

Data

06/12/2018

Processo

2018/300.300.50.203/38

Pedido de Transporte do Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor para
deslocação de alunos e professores à Golegã (Projeto NAMORarte).- Agrupamento

Assunto:

Escolas de Ponte de Sor.----------------------------------------------------------------------------Serviço Proponente:

DASECD – EDUCAÇÃO

Autorização para atender ao pedido do Agrupamento de Escolas (NAMORarte) para
assegurar transporte de cerca de treze (13) alunos e professores à Golegã, sendo que no dia
dezoito (18) do corrente mês, será o dia de levar os alunos e professores, com partida da
Proposta:

Escola Secundaria pelas nove horas (09H:00) e passagem pela EB1 de Montargil, com o
regresso a efetuar-se no dia vinte (20) dezembro, com partida da Golegã, pelas doze horas
(12H:00).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado e a
proposta apresentada, deliberou, autorizar a realização do transporte de cerca de treze (13)
alunos e professores do Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor, à Golegã (NAMORarte), sendo
que no dia dezoito (18) do corrente mês, será o dia de levar os alunos e professores, com partida
DELIBERAÇÃO

da Escola Secundaria pelas nove horas (09H:00) e passagem pela EB1 de Montargil, com o
regresso a efetuar-se no dia vinte (20) dezembro, com partida da Golegã, pelas doze horas
(12H:00).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com quatro votos a favor.-----------------------------------------------------------

Ponto 7.19

N.º de
Registo

8152

Data

07/12/2018

Processo

2018/650.20.304/67

Apoio em Situação de Desemprego, no âmbito do Regulamento Municipal de
Inserção Social e Luta Contra a Pobreza - Pedido de ajuda para o pagamento de

Assunto:

água, eletricidade e gás, relativo ao processo 2018/650.20.304/67.--------------------Serviço Proponente:

DASECD – AÇÃO SOCIAL

Autorização para o pagamento da água (15,83 €), eletricidade (48,12 €) e gás (50,00 €),
Proposta:

referente ao Processo 2018/650.20.304/67. Tem o cabimento número 6166 e o número
sequencial 25736, referente à rubrica da classificação número 02/04.08.02.02.------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a informação técnica
DELIBERAÇÃO

prestada e a proposta apresentada, deliberou: 1- Autorizar o pagamento da água (15,83 €),
eletricidade (48,12 €) e gás (50,00 €), referente ao Processo 2018/650.20.304/67; Considerar que a

despesa tem o cabimento número 6166 e o número sequencial 25736, referente à rubrica da
classificação número 02/04.08.02.02, do Orçamento da Câmara Municipal para dois mil e dezoito
(2018).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com quatro votos a favor.-----------------------------------------------------------

Ponto 7.20

N.º de
Registo

18780

Data

07/12/2018

Processo

2018/850.10.002/36

Alteração ao Protocolo de Colaboração no âmbito do Desenvolvimento de
Assunto:

Atividades de Animação e Apoio à Família e Componente de Apoio à Família.--------

Serviço Proponente:

DASECD – EDUCAÇÃO

1- Aprovar a Alteração ao Protocolo de Cooperação estabelecido com a Associação para o
Desenvolvimento e Ação Social da Freguesia de Tramaga para implementação do Serviço de
Animação e Apoio à Família na Educação Pré-Escolar e da Componente de Apoio à Família
no 1º. Ciclo do Ensino Básico da Escola Básica de Tramaga, nomeadamente o Anexo I
Proposta:

Encargos com a Contratação de uma (1) Assistente Operacional;------------------------------------2- Considerar que a despesa tem cabimento no orçamento da Câmara Municipal para o
corrente ano na rubrica orçamental número 02/040701, a que corresponde o número de
cabimento 6170 e o número sequencial 25740.------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a documentação e a
proposta apresentadas, deliberou: 1- Aprovar a Alteração ao Protocolo de Cooperação
estabelecido com a Associação para o Desenvolvimento e Ação Social da Freguesia de Tramaga
para implementação do Serviço de Animação e Apoio à Família na Educação Pré-Escolar e da
Componente de Apoio à Família no Primeiro (1.º) Ciclo do Ensino Básico da Escola Básica de
DELIBERAÇÃO

Tramaga, nomeadamente o Anexo I Encargos com a Contratação de uma (1) Assistente
Operacional; 2- Considerar que a despesa tem cabimento no orçamento da Câmara Municipal
para o corrente ano na rubrica orçamental 02/040701, a que corresponde o número de cabimento
6170 e o número sequencial 25740.-----------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com quatro votos a favor.-----------------------------------------------------------

Ponto 7.21

N.º de
Registo

8201

Data

10/12/2018

Processo

2018/300.40.503/14

Gestão e Manutenção do Parque Escolar do Segundo (2.º) e Terceiro (3.º) Ciclo –
Assunto:
Serviço Proponente:

Contrato de Manutenção do Elevador da Escola Básica n.º 1, de Montargil.---------DASECD – DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Atribuição de Apoio Financeiro, no valor de 658,62€, ao Agrupamento de Escolas, para fazer
face às despesas com o Contrato de Manutenção do Elevador da Escola Básica n.º 1, de

Proposta:

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a informação técnica
prestada e a proposta apresentada, deliberou, atribuir um apoio financeiro, no valor de 658,62 €,
ao Agrupamento de Escolas, para fazer face às despesas com o Contrato de Manutenção do

DELIBERAÇÃO

Elevador da Escola Básica n.º 1, de Montargil.---------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com quatro votos a favor.-----------------------------------------------------------

Ponto 7.22

N.º de
Registo

18794

Data

10/12/2018

Processo

2018/300.50.402/30

Pedido de Cedência do Pavilhão Gimnodesportivo de Ponte de Sor, para realização
Assunto:

de jogo de Futsal – Empresa Amorim Florestal S.A.-------------------------------------------

Serviço Proponente:

DASECD – DESPORTO

Disponibilizar o Pavilhão Gimnodesportivo de Ponte de Sor, entre as dez horas e trinta
minutos (10H:30) e as doze horas (12H:00) do dia quinze (15) de dezembro de dois mil e
Proposta:

dezoito (2018) à Empresa Amorim Florestal S.A., para a realização de um jogo de futsal
entre colaboradores da Unidade Industrial.------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado e a
proposta apresentada, deliberou, disponibilizar o Pavilhão Gimnodesportivo de Ponte de Sor,
entre as dez horas e trinta minutos (10H:30) e as doze horas (12H:00) do dia quinze (15) de
DELIBERAÇÃO
dezembro de dois mil e dezoito (2018) à Empresa Amorim Florestal S.A., para a realização de um
jogo de futsal entre colaboradores da Unidade Industrial ------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com quatro votos a favor.-----------------------------------------------------------

Ponto 7.23

N.º de
Registo

18795

Data

10/12/2018

Processo

2018/300.50.402/29

Pedido de Cedência do Pavilhão Gimnodesportivo e Piscinas Municipais Cobertas
de Ponte de Sor - A.H.B.V. – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários

Assunto:

de Ponte de Sor---------------------------------------------------------------------------------------Serviço Proponente:

DASECD – DESPORTO

Disponibilizar o Pavilhão Gimnodesportivo de Ponte de Sor, entre as oito horas e trinta
Proposta:

minutos (08H:30) e as dez horas (10H:00) nos dias úteis de segunda e sexta-feira e as
Piscinas Municipais Cobertas de Ponte de Sor, entre as nove horas (09H:00) e as dez horas

(10H:00) no dia útil de quarta-feira, à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de
Ponte de Sor.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado e a
proposta apresentada, deliberou, disponibilizar o Pavilhão Gimnodesportivo de Ponte de Sor,
entre as oito horas e trinta minutos (08H:30) e as dez horas (10H:00) nos dias úteis de segunda e
sexta-feira e as Piscinas Municipais Cobertas de Ponte de Sor, entre as nove horas (09H:00) e as

DELIBERAÇÃO

dez horas (10H:00) no dia útil de quarta-feira, à Associação Humanitária de Bombeiros
Voluntários de Ponte de Sor.---------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com quatro votos a favor.-----------------------------------------------------------

8. SERVIÇO: DAF – RECURSOS HUMANOS.---------------------------------------------------------------------------

Ponto 8.1

N.º de
Registo

8079

Data

05/12/2018

Processo

2018/750.20.600/126

Pedido de realização de Estágio Curricular, por parte de uma aluna, no âmbito de
Licenciatura em Solicitadoria e Administração, do Instituto Superior de

Assunto:

Contabilidade e Administração de Coimbra (ISCAC).----------------------------------------Serviço Proponente:

DAF – RECURSOS HUMANOS - DIRIGENTE INTERMÉDIO

1. Autorizar a realização do Estágio Curricular da aluna, que frequenta a Licenciatura em
Solicitadoria e Administração - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de
Coimbra (ISCAC), no Serviço de Apoio Jurídico da Câmara Municipal, de acordo com o
solicitado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta:

2. Designar como Orientadora do Estágio Curricular, a Dirigente Intermédia de 3.º Grau,
Suse Isabel Pereira Barradas Horta.--------------------------------------------------------------------------3. Proceder à elaboração de um Protocolo para o efeito, a celebrar entre o Município de
Ponte de Sor e o Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra (ISCAC).---

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado e a
proposta apresentados, deliberou: 1- Autorizar a realização do Estágio Curricular da aluna, que
frequenta a Licenciatura em Solicitadoria e Administração - Instituto Superior de Contabilidade e
DELIBERAÇÃO

Administração de Coimbra (ISCAC), no Serviço de Apoio Jurídico da Câmara Municipal, de acordo
com o solicitado; 2- Designar como Orientadora do Estágio Curricular, a Dirigente Intermédia de
3.º Grau, Suse Isabel Pereira Barradas Horta; 3- Proceder à elaboração de um Protocolo para o
efeito, a celebrar entre o Município-de Ponte de Sor e o Instituto Superior de Contabilidade e

Administração de Coimbra (ISCAC).-----------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com quatro votos a favor.----------------------------------------------------------

Ponto 8.2

N.º de
Registo

8111

Data

06/12/2018

Processo

2018/750.20.001/1

RAP – Reunião de Aperfeiçoamento Profissional de Ponte de Sor, promovida pela
Assunto:

ATAM – Associação de Técnicos da Administração Municipal – Agradecimento.-----

Serviço Proponente:
Proposta:

DELIBERAÇÃO

DAF – RECURSOS HUMANOS - DIRIGENTE INTERMÉDIO

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

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

-----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 Minuta
da Ata da respetiva reunião ordinária, é colocada à votação para produzir efeitos imediatos.-------------------------DELIBERAÇÃO

Aprovado com quatro votos a favor.-----------------------------------------------------------------------------------

-----E nada mais havendo a tratar, o Senhor Vice - Presidente da Câmara, Francisco Manuel Lopes Alexandre,
deu por encerrada a reunião, quando eram onze horas e vinte 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 Vice - Presidente da Câmara, Francisco Manuel Lopes Alexandre.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara

FRANCISCO MANUEL
Hugo Luís Pereira Hilário
LOPES ALEXANDRE
O Secretário
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