ATA N.º 20/2020 REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE
DE SOR DE 14-10-2020

N.º de Registo: 2655875------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data: 14/10/2020---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reunião: Reunião Ordinária do dia 14/10/2020-----------------------------------------------------------------------------------------Presenças: Senhor Presidente da Câmara da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário e os Senhores Vereadores,
Francisco Manuel Lopes Alexandre, Rogério Eduardo Correia Silva Alves, Sérgia Marina Andrade Bettencourt,
Luís Manuel Jordão Serra, Alda Odete Borges Martins Falé Monteiro Falca e João Pedro Xavier Abelho Amante.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Faltas: Não houve.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Início da reunião: Nove horas e trinta minutos (09:30).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 havendo qualquer assunto a tratar no Período de Antes da Ordem do Dia, entrou-se de seguida no
Período 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 13307

Data

12/010/2020

Processo

2020/150.20.404/23

'data'

Situação Financeira do Município -Resumo Diário Tesouraria de 12-10-2020.--------

Assunto:
Serviço Proponente:

11217 - DFP – TESOURARIA

Tomar conhecimento da situação financeira do Município, através do Resumo Diário Tesouraria
nº194/2020 do dia 12-10-2020, sendo que em resumo, o Total e Disponibilidades é de
Proposta:

3.734.580,82€, as Operações Orçamentais é de 3.431.168,85€ e as Operações não
Orçamentais é de 310.451,15€.------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento da situação financeira do Município, através do
Resumo Diário Tesouraria n.º 194/2020 do dia 12-10-2020, sendo que em resumo, o Total e
Deliberação:

Disponibilidades é de 3.734.580,82€, as Operações Orçamentais é de 3.431.168,85€ e as
Operações não Orçamentais é de 310.451,15€.--------------------------------------------------------------

1.2 CONTABILIDADE
Ponto 1.2.1

Assunto:

N.º de
Registo

13254

Data

09/10/2020

Processo

2020/300.10.003/27

Hasta Pública para venda dos lotes de terreno do loteamento municipal das
"Hortas da Foz", em Ponte de Sor--------------------------------------------------------------

Serviço Proponente: 11213-DFP-GESTÃO DE PATRIMÓNIO

Proposta:

1- Atendendo a que a Câmara Municipal em sua reunião ordinária de 30 de outubro de 2019,
deliberou, que: “Após a realização da presente hasta pública se permanecerem lotes por
vender, serão marcadas hastas públicas sucessivas, até se concretizar a venda total dos lotes ,
se assim julgar por conveniente para o interesse do Município”, a Câmara Municipal toma
conhecimento que se realizará novo procedimento de hasta pública para a venda dos quinze
(15)lotes que permanecem por vender, de acordo com as condições já aprovadas;----------------2- Toma conhecimento que o procedimento foi publicado nos termos legais.------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta
apresentada, deliberou:--------------------------------------------------------------------------------------------1 - Que se realizará novo procedimento de hasta pública para a venda dos quinze (15) lotes
que permanecem por vender, de acordo com as condições já aprovadas, atendendo a que a
Deliberação:

Câmara Municipal em sua reunião ordinária de trinta (30) de outubro de dois mil e dezanove
(2019), deliberou que: “Após a realização da presente hasta pública se permanecerem lotes
por vender, serão marcadas hastas públicas sucessivas, até se concretizar a venda total dos
lotes, se assim julgar por conveniente para o interesse do Município”;------------------------------2 - Tomar conhecimento que o procedimento foi publicado nos termos legais.-------------------Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.--------------------------------------------------

Ponto 1.2.2

N.º de
Registo

13266

Data

09/10/2020

Processo

2020/300.10.003/29

Hasta Pública para venda dos lotes de terreno do loteamento do Laranjal, em
Montargil----------------------------------------------------------------------------------------------

Assunto:

Serviço Proponente: 11213-DFP-GESTÃO DE PATRIMÓNIO

Proposta:

1- Atendendo a que a Câmara Municipal em sua reunião ordinária de 20 de junho de 2020,
deliberou, que: “Após a realização da presente hasta pública se permanecerem lotes por
vender, serão marcadas hastas públicas sucessivas, até se concretizar a venda total dos lotes ,
se assim julgar por conveniente para o interesse do Município”, a Câmara Municipal toma
conhecimento que se realizará novo procedimento de hasta pública para a venda dos (9) lotes
que permanecem por vender, de acordo com as condições já aprovadas;----------------------------2- Toma conhecimento que o procedimento foi publicado nos termos legais.------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta
apresentada, deliberou:--------------------------------------------------------------------------------------------1 - Que se realizará novo procedimento de hasta pública para a venda dos nove (9) lotes que
permanecem por vender, de acordo com as condições já aprovadas, atendendo a que a
Deliberação:

Câmara Municipal em sua reunião ordinária de vinte (20) de junho de dois mil e vinte
(2020), deliberou, que: “Após a realização da presente hasta pública se permanecerem lotes
por vender, serão marcadas hastas públicas sucessivas, até se concretizar a venda total dos
lotes , se assim julgar por conveniente para o interesse do Município”;-----------------------------2 - Tomar conhecimento que o procedimento foi publicado nos termos legais.-------------------Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.--------------------------------------------------

Ponto 1.2.3
Assunto:

N.º de
Registo

13226

Data

08/10/2020

Processo

2020/300.10.005/1899

CAMPEONATO EUROPEU DE LANÇAMENTO DE “ROCKETS” - Concurso Público---

Serviço Proponente: 11212 - DFP -COMPRAS

Proposta:

Ratificar a decisão do Sr. presidente datada de 08/10/2020 que autorizou a contratação, a
abertura do procedimento, aprovou as peças do procedimento e nomeou o Júri do Concurso, o
qual tem a seguinte constituição:---------------------------------------------------------------------------------Presidente: Maria Adelaide Feitinha da Silva Rosa, Chefe de Departamento de Administração
Finanças e Desenvolvimento;-----------------------------------------------------------------------------------Primeiro (1.º) Vogal Efetivo: Suse Isabel Pereira Horta, Chefe de Divisão Jurídico Administrativa (Substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos);----------------------------Segundo (2.º) Vogal Efetivo: Sandra Maria de Matos Pires Catarino, Chefe de Unidade –
Aeródromo Municipal de Ponte de Sor;----------------------------------------------------------------------Primeiro (1.º) Vogal Suplente: Raul Da Silva Lopes, Técnico Superior;--------------------------------Segundo (2.º) Vogal Suplente: António Miguel Almeida Ministro, Chefe de Divisão de Projetos,
Obras Públicas e Ambiente;-----------------------------------------------------------------------------------------E o Gestor do Contrato: Sandra Maria de Matos Pires Catarino, Chefe de Unidade – Aeródromo
Municipal de Ponte de Sor;------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta
apresentada, deliberou ratificar a decisão datada de oito (08) do corrente mês e ano, do
Senhor Presidente Hugo Luís Pereira Hilário, que autorizou a contratação, a abertura do
procedimento, aprovou as peças do procedimento e nomeou o Júri do Concurso, o qual tem
a seguinte constituição:--------------------------------------------------------------------------------------------- Presidente: Maria Adelaide Feitinha da Silva Rosa, Chefe de Departamento de
Administração Finanças e Desenvolvimento;----------------------------------------------------------------- Primeiro (1.º) Vogal Efetivo: Suse Isabel Pereira Horta, Chefe de Divisão Jurídico Administrativa (Substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos);----------------------------Deliberação:

- Segundo (2.º) Vogal Efetivo: Sandra Maria de Matos Pires Catarino, Chefe de Unidade –
Aeródromo Municipal de Ponte de Sor;------------------------------------------------------------------------ Primeiro (1.º) Vogal Suplente: Raul Da Silva Lopes, Técnico Superior;------------------------------- Segundo (2.º) Vogal Suplente: António Miguel Almeida Ministro, Chefe de Divisão de
Projetos, Obras Públicas e Ambiente;--------------------------------------------------------------------------- Gestor do Contrato: Sandra Maria de Matos Pires Catarino, Chefe de Unidade – Aeródromo
Municipal de Ponte de Sor.----------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por maioria, com o voto de abstenção do Senhor Vereador João Pedro Xavier
Abelho Amante e os votos favoráveis dos restantes membros.-----------------------------------------

Ponto 1.2.4

Assunto:

N.º de
Registo

13059

Data

03/10/2020

Processo

2020/850.10.002.01/22

Candidatura ALT20-04-2316-FEDER-000141 -Ribeira de Longomel, Norte da
Zona Ribeirinha de Ponte de Sor -Minuta do Termo de Aceitação e Parecer
Técnico-------------------------------------------------------------------------------------------------

Serviço Proponente: 11216 - DFP - CANDIDATURAS A SISTEMAS DE FINANCIAMENTO

Proposta:

Tomar conhecimento e aprovar a minuta do termo de aceitação referente à Candidatura
ALT20-04-2316-FEDER-000141 –Ribeira de Longomel, Norte da Zona Ribeirinha de Ponte
de Sor e autorizar o Sr. Presidente da CMPS a subscrever o referido termo de aceitação.---

A Câmara Municipal tendo em consideração a Proposta apresentada, tomou conhecimento
e deliberou aprovar a Minuta do Termo de Aceitação referente à Candidatura ALT20-042316-FEDER-000141 – Ribeira de Longomel, Norte da Zona Ribeirinha de Ponte de Sor, bem
Deliberação:

como autorizar o Senhor Presidente Hugo Luís Pereira Hilário a subscrever o referido Termo
de Aceitação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.--------------------------------------------------

2. SERVIÇO: DGU – DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA
Ponto 2.1

N.º de
Registo

Data

08/10/2020

Processo

2020/450.30.003/227

Certidão de constituição de compropriedade /exercício do direito de
preferência sobre do prédio misto sito em Vale Torrado-Abertas, freguesia de
Montargil, concelho de Ponte de Sor, inscrito na matriz cadastral sob o artigo
266, seção DD e na matriz urbana sob o artigo 1371, da freguesia de Montargil
–Yellow Nuance -Sociedade Imobiliária, Lda.-----------------------------------------------

Assunto:

Serviço Proponente:

Proposta:

13179

131121-DPGU-Apoio Administrativo

Ratificar o despacho do Senhor Vereador do Urbanismo, que emitiu parecer favorável à
constituição de compropriedade /exercício do direito de preferência sobre do prédio
misto sito em Vale Torrado-Abertas, freguesia de Montargil, concelho de Ponte de Sor,
inscrito na matriz cadastral sob o artigo 266, seção DD e na matriz urbana sob o artigo
1371, da freguesia de Montargil, a qual consiste na criação de 2 quotas indivisas(cada
uma de ½),e no que respeita ao prédio urbano o Município não pretende exercer o direito
de preferência na transmissão do mesmo, tendo já sido emitida a respetiva certidão e
entregue à Requerente.---------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta
apresentada, deliberou ratificar o Despacho do Senhor Vereador do Urbanismo, Luís
Manuel Jordão Serra, o qual emitiu Parecer favorável à constituição de
compropriedade/exercício do direito de preferência sobre do prédio misto sito em Vale
Torrado-Abertas, Freguesia de Montargil, Concelho de Ponte de Sor, inscrito na matriz

Deliberação:

cadastral sob o artigo duzentos e sessenta e seis (266), seção DD e na matriz urbana
sob o artigo 1371, da freguesia de Montargil, a qual consiste na criação de duas (2)
quotas indivisas(cada uma de ½). No que respeita ao prédio urbano o Município não
pretende exercer o direito de preferência na transmissão do mesmo.------------------------Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.--------------------------------------------

Ponto 2.2

N.º de
Registo

Data

08/10/2020

Processo

2018/450.10.204/213

Pedido para não declarar a caducidade do licenciamento referente à ampliação
de edifícios destinados a anexos, sito na Rua do Centro de Artes, nº 41-Ponte
de Sor-Proc.214/2018-Alexandre de Jesus.--------------------------------------------------

Assunto:
Serviço Proponente:
Proposta:

13183

131121 –DPGU –Apoio Administrativo

Não declarar a caducidade do licenciamento e conceder ao Requerente o prazo de um
ano para requerer a emissão do respetivo alvará e pagar as taxas devidas.---------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta apresentada,

Deliberação:

deliberou não declarar a caducidade do licenciamento e conceder ao requerente Alexandre

de Jesus, o prazo de um ano para requerer a emissão do respetivo alvará e pagar as taxas
devidas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.---------------------------------------------------

3. SERVIÇO: DPOMA – DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE
Ponto 3.1

N.º de
Registo

Data

02/10/2020

Processo

2020/300.50.601/17

Pedido de autorização para execução de ramal domiciliário de gás natural para
a Rua Luís de Camões, N.º 34 -RC, em Ponte de Sor-Tagusgás, S.A.------------------

Assunto:
Serviço Proponente:

Proposta:

13018

132121 – DPOMA – APOIO ADMINISTRATIVO

Autorizar a execução do ramal domiciliário de gás natural, na Rua Luís de Camões, N.º 34,
RC, em Ponte de Sor, pela empresa Tagusgás, S.A., devendo a reposição dos pavimentos
ser efetuada em perfeitas condições.---------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta
apresentada, deliberou autorizar a execução do ramal domiciliário de gás natural, na Rua

Deliberação:

Luís de Camões, n.º 34, r/c em Ponte de Sor, pela empresa Tagusgás, S.A., devendo a
reposição dos pavimentos ser efetuada em perfeitas condições.-----------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.--------------------------------------------------

Ponto 3.2

Assunto:

N.º de
Registo

13068

Data

06/10/2020

Processo

2020/300.10.001/59

Empreitada de "Recuperação de Edifícios” -Rua Vaz Monteiro 39 em Ponte de
Sor - Ata de Erros e Omissões do Caderno de Encargos.----------------------------------

Serviço Proponente: 132121 – DPOMA – APOIO ADMINISTRATIVO

Proposta:

Tomar conhecimento da ata do Júri sobre os erros e omissões do caderno de encargos
da empreitada de "Recuperação de Edifícios - Rua Vaz Monteiro 39 em Ponte de Sor" e
ratificar a decisão do Sr. Vice-Presidente que aprovou a mesma.------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta
apresentada, deliberou ratificar o Despacho do Senhor Vice-Presidente Francisco Manuel
Lopes Alexandre, o qual aprovou a Ata do Júri sobre os erros e omissões do Caderno de

Deliberação:

Encargos referente à empreitada de "Recuperação de Edifícios” na Rua Vaz Monteiro, n.º 39
em Ponte de Sor".---------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.--------------------------------------------------

Ponto 3.3

N.º de
Registo

13080

Data

06/10/2020

Processo

2020/300.10.001/60

Empreitada de "Aquisição e Recuperação de Edifícios para Habitação” Avenida da Liberdade, 54" - Ata de Erros e Omissões do Caderno de Encargos---

Assunto:

Serviço Proponente: 132121 – DPOMA – APOIO ADMINISTRATIVO

Proposta:

Tomar conhecimento da ata do Júri sobre erros e omissões do caderno de encargos da
empreitada de “Aquisição e Recuperação de Edifícios para Habitação –Avenida da
Liberdade, 54” e ratificar a decisão do Sr. Vice-Presidente que aprovou a mesma.-----------A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta
apresentada, deliberou ratificar o Despacho do Senhor Vice-Presidente Francisco Manuel
Lopes Alexandre, o qual aprovou a Ata do Júri sobre os erros e omissões do Caderno de

Deliberação:

Encargos referente à empreitada de "Aquisição e Recuperação de Edifícios para Habitação”
na Avenida da Liberdade, n.º 54 em Ponte de Sor.---------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.--------------------------------------------------

Ponto 3.4

Assunto:

N.º de
Registo

13085

Data

06/10/2020

Processo

2020/300.10.001/61

Empreitada de "Requalificação da Ribeira de Longomel, Norte da Zona
Ribeirinha de Ponte de Sor -1.ª Fase" -Ata de Erros e Omissões do Caderno de
Encargo------------------------------------------------------------------------------------------------

Serviço Proponente: 132121 – DPOMA – APOIO ADMINISTRATIVO

Proposta:

Tomar conhecimento da ata do Júri sobre erros e omissões do caderno de encargos da
empreitada de “Requalificação da Ribeira de Longomel, Norte da Zona Ribeirinha de
Ponte de Sor -1.ª Fase” e ratificar a decisão do Sr. Vice-Presidente que aprovou a
mesma.----------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta
apresentada, deliberou ratificar o Despacho do Senhor Vice-Presidente Francisco Manuel
Lopes Alexandre, o qual aprovou a Ata do Júri sobre os erros e omissões do Caderno de

Deliberação:

Encargos referente à empreitada de “Requalificação da Ribeira de Longomel, Norte da Zona
Ribeirinha de Ponte de Sor -1.ª Fase” em Ponte de Sor.--------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.--------------------------------------------------

N.º de
Registo

Ponto 3.5

13110

Data

07/10/2020

Processo

2020/300.40.508/11

Autorização para Abertura de Vala no Passeio para Instalação Elétrica -Rua do
Centro de Artes e Cultura, Lote 86, em Ponte de Sor.---------------------------------------

Assunto:

Serviço Proponente: 132121 – DPOMA – APOIO ADMINISTRATIVO
Autorizar a execução de abertura de vala no passeio para instalação elétrica na Rua do
Centro de Artes e Cultura, Lote 86, em Ponte de Sor, devendo a reposição dos
pavimentos ser efetuada em perfeitas condições.-----------------------------------------------------

Proposta:

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta
apresentada, deliberou autorizar a execução de abertura de vala no passeio para instalação
Deliberação:

elétrica na Rua do Centro de Artes e Cultura, Lote 86 em Ponte de Sor, devendo a reposição
dos pavimentos ser efetuada em perfeitas condições.----------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.--------------------------------------------------

Ponto 3.6

N.º de
Registo

13258

Data

09/10/2020

Processo

2020/300.10.001/29

Plano de Segurança e Saúde/Empreitada de Zona Ribeirinha de Ponte de Sor –
Norte –Requalificação do Parque Infantil –Play Planet, Lda.-------------------------------

Assunto:

Serviço Proponente: 132121 – DPOMA – APOIO ADMINISTRATIVO
Aprovar o Plano de Segurança e Saúde, desenvolvido pela empresa PLAY PLANET, Lda.,
para a empreitada de “Zona Ribeirinha de Ponte de Sor –Norte –Requalificação do
Parque Infantil”-----------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta:

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta
apresentada, deliberou Aprovar o Plano de Segurança e Saúde, desenvolvido pela empresa
Deliberação:

PLAY PLANET, Lda., para a empreitada de “Zona Ribeirinha de Ponte de Sor – Norte –
Requalificação do Parque Infantil”.-----------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.--------------------------------------------------

Ponto 3.7

N.º de
Registo

13260

Data

09/10/2020

Processo

2020/300.10.001/43

Assunto:

Plano de Segurança e Saúde/Empreitada de Centro de Acolhimento de Serviço
a Munícipes-Recuperação de Edifícios -CANSYFREE, LDA.-------------------------------

Serviço Proponente:

132121 – DPOMA – APOIO ADMINISTRATIVO

Proposta:

Aprovar o Plano de Segurança e Saúde, desenvolvido pela empresa CANSYFREE, LDA.,
para a empreitada de “Centro de Acolhimento de Serviço a Munícipes -Recuperação de

Edifícios”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta
apresentada, deliberou aprovar o Plano de Segurança e Saúde, desenvolvido pela
Deliberação:

empresa CANSYFREE, LDA., para a empreitada de “Centro de Acolhimento de Serviço a
Munícipes - Recuperação de Edifícios”.-----------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.--------------------------------------------

N.º de
Registo

Ponto 3.8

13251

Data

09/10/2020 Processo

2020/450.10.213/77

Estacionamento para Cargas/Descargas-Avenida da Liberdade, 43 –Ponte de
Sor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Assunto:
Serviço Proponente:

13214 –DPOMA –Mobilidade, Trânsito e Segurança Rodoviária

Aprovar a colocação de um lugar exclusivo para cargas e descargas, na Avenida da Liberdade, Nº.
43, em Ponte de Sor.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta:

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta
apresentada, deliberou aprovar a colocação de um lugar de estacionamento, exclusivo

Deliberação:

para cargas e descargas, na Avenida da Liberdade, n.º 43 em Ponte de Sor.-----------------Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.----------------------------------------------

Ponto 3.9

N.º de
Registo

Data

09/10/2020

Processo

2020/450.10.213/84

Colocação de Sinalização Vertical na Zona do Centro Escolar -Ponte de Sor.--------

Assunto:
Serviço Proponente:

Proposta:

13259

13214 –DPOMA –Mobilidade, Trânsito e Segurança Rodoviária

Aprovar a colocação de Sinalização Vertical: 1 –Colocação de sinalização a permitir a
paragem para largada e tomada de alunos da Escola (Rua de sentido único lateral aos
Pavilhões Municipais); 2 –Colocação de sinalização a proibir o estacionamento e paragem
naquela zona (Rua de Santo António); 3 –Colocação de sinalização a proibir o
estacionamento no período das 7:30H. às 9:30H. (Dias Úteis) (Avenida do Colégio).---------A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta
apresentada, deliberou aprovar a colocação de Sinalização Vertical:------------------------

Deliberação:

1 – Colocação de sinalização a permitir a paragem para largada e tomada de alunos
da Escola (Rua de sentido único lateral aos Pavilhões Municipais);-------------------------2 – Colocação de sinalização a proibir o estacionamento e paragem naquela zona

(Rua de Santo António);---------------------------------------------------------------------------------3 – Colocação de sinalização a proibir o estacionamento no período das sete horas e
trinta minutos (7:30) às nove horas e trinta minutos (9:30), nos dias úteis (Avenida
do Colégio).--------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por maioria, com o voto de abstenção do Senhor Vereador João Pedro
Xavier Abelho Amante e os votos favoráveis dos restantes membros.------------------------

4. SERVIÇO: DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Ponto 4.1

Assunto:

N.º de
Registo

17787

Data

02/10/2020

Processo

2020/300.50.402/38

Pedido de cedência dos courts de ténis junto às piscinas municipais cobertas e
do campo de Padel - Grupo Experimental de Ponte de Sor.-----------------------------

Serviço Proponente: 122121 - DEJD – SD-DESPORTO

Proposta:

Aprovar a cedência dos courts de ténis junto às piscinas municipais cobertas, entre as
dezassete horas (17:00 H) e as vinte e duas horas e trinta minutos (22:30H) nos dias úteis
de segunda-feira e quarta-feira durante a época desportiva 2020/2021, para que sejam
lecionadas aulas de ténis, desenvolvidas pelo Grupo Experimental de Ponte de Sor.--------Aprovar a cedência dos courts de ténis junto às piscinas municipais cobertas, entre as
dezoito horas(18:00 H) e as dezanove horas (19:00H) nos dias úteis de terça-feira e
quinta- eira durante a época desportiva 2020/2021, para que sejam lecionadas aulas de
ténis, desenvolvidas pelo Grupo Experimental de Ponte de Sor.-----------------------------------Aprovar a cedência de um campo de padel entre as quinze horas (15:00 H) e as dezanove
horas (19:00H) nos dias úteis de quarta-feira e sexta-feira durante a época desportiva
2020/2021, para que sejam lecionadas aulas de padel a alunos entre os dez (10) e os
dezoito (18) anos, desenvolvidas pelo Grupo Experimental de Ponte de Sor.------------------Aprovar a redução em 50 % do valor da tarifa, correspondente à utilização do campo de
padel.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta
apresentada, deliberou:----------------------------------------------------------------------------------------1 - Aprovar a cedência dos Courts de Ténis junto às Piscinas Municipais Cobertas, entre
as dezassete horas (17:00) e as vinte e duas horas e trinta minutos (22:30) nos dias
úteis de segunda-feira e quarta-feira durante a época desportiva 2020/2021, para que
sejam lecionadas aulas de ténis, desenvolvidas pelo Grupo Experimental de Ponte de

Deliberação:

Sor;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 - Aprovar a cedência dos Courts de Ténis junto às Piscinas Municipais Cobertas, entre
as dezoito horas (18:00) e as dezanove horas (19:00) nos dias úteis de terça-feira e
quinta-feira durante a época desportiva 2020/2021, para que sejam lecionadas aulas de
ténis, desenvolvidas pelo Grupo Experimental de Ponte de Sor;--------------------------------3 - Aprovar a cedência de um Campo de Padel entre as quinze horas (15:00) e as
dezanove horas (19:00) nos dias úteis de quarta-feira e sexta-feira durante a época

desportiva 2020/2021, para que sejam lecionadas aulas de Padel a alunos entre os dez
(10) e os dezoito (18) anos, desenvolvidas pelo Grupo Experimental de Ponte de Sor.---4 - Aprovar a redução em cinquenta por cento (50%) do valor da tarifa, correspondente
à utilização do campo de Padel.---------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.-------------------------------------------5. SERVIÇO: DAS - DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL

Ponto 5.1

N.º de
Registo

Assunto:

Data

01/10/2020

Processo

2020/650.20.304/64

Serviço de Aconselhamento à Distância -Sor@conselha-----------------------------------

Serviço Proponente:

Proposta:

12914

12114 DAS-Saúde

Aprovar a criação do Serviço de Aconselhamento à Distância sendo necessários os
seguintes recursos: email, telemóvel e um espaço adequado para a realização deste
serviço.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta
apresentada, deliberou aprovar a criação do Serviço de Aconselhamento à Distância sendo

Deliberação:

necessários os seguintes recursos: email, telemóvel e um espaço adequado para a realização
deste serviço.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.--------------------------------------------------

Ponto 5.2

N.º de
Registo

Data

06/10/2020

Processo

2019/850.10.003/126

Apoio financeiro para pintura do edifício do Centro de Dia - Apoio a instituições
sem fins lucrativos do concelho de Ponte de Sor - AFATI -Associação Forense
dos Amigos da Terceira Idade--------------------------------------------------------------------

Assunto:
Serviço Proponente:
Proposta:

13064

12115 –DAS -Associativismo

Atribuição de um apoio financeiro no valor de 2.500,00€ à AFATI –Associação Forense dos
Amigos da Terceira Idade, mediante a entrega dos documentos comprovativos de
despesa, à AFATI –Associação Forense dos Amigos da Terceira Idade para fazer face às
despesas com a pintura do edifício do Centro de Dia.-------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta
apresentada, deliberou atribuir apoio financeiro no valor de dois mil e quinhentos euros

Deliberação:

(2.500,00€) à AFATI – Associação Forense dos Amigos da Terceira Idade, mediante a entrega
dos documentos comprovativos de despesa, para fazer face às despesas com a pintura do
edifício do Centro de Dia.------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.--------------------------------------------------

Ponto 5.3

N.º de
Registo

Data

06/10/2020

Processo

2020/900.10.002.02/7

Férias Ativas em Vale de Açor/Pedido de Subsídio - Associação Comunitária
Nossa Senhora dos Prazeres----------------------------------------------------------------------

Assunto:
Serviço Proponente:
Proposta:

13079

12111–DAS –INTERVENÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL
Conceder o apoio solicitado no valor de 2365 € que se encontra cabimentado na
rubrica orçamental 02/020208 com o nº. 3933 e o Nº. Sequencial 31404.--------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta
apresentada, deliberou conceder o apoio solicitado no valor de dois mil, trezentos e
Deliberação:

sessenta e cinco euros (2.365,00€), à Associação Comunitária Nossa Senhora dos Prazeres.--Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.--------------------------------------------------

Ponto 5.4

Assunto:

N.º de
Registo

13097

Data

06/10/2020

Processo

2020/650.10.100/18

Regulamento Bolsas de Estudo "Câmara Municipal de Ponte de Sor" /
Nomeação de Júri-------------------------------------------------------------------------------------

Serviço Proponente: 12111–DAS –INTERVENÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL
Proposta:

Nomear o júri indicado.----------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta
apresentada, deliberou nomear o júri, o qual procederá à análise das candidaturas às
Bolsas de Estudo “Câmara Municipal de Ponte de Sor” para o ano letivo 2020/2021,
pelo que à semelhança de anos anteriores, será constituído pelos elementos a seguir
indicados:-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberação:

- Presidente do Júri – Maria José Barradas, Chefe de Divisão de Ação Social;------------- Primeiro Vogal Efetivo - Maria da Conceição Sanganha, Técnica Superior;--------------- Segundo Vogal Efetivo – Maria Adelina Duarte, Técnica Superior;-------------------------- Vogais Suplentes – Margarida Rosa Coelho Inácio, Técnica Superior;---------------------- António Manuel Andrade Courinha Mendes – Assistente técnico.------------------------Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.----------------------------------------

Ponto 5.5

Assunto:

N.º de
Registo

Data

09/10/2020 Processo

2020/650.20.603/11

Habitação Social, abertura de concurso em regime de renda apoiada, relativa à habitação de
tipologia T3 sita na Rua Maluda nº17, 7400-202 Ponte de Sor, Processo 2020/650.20.603/11

Serviço Proponente:

Proposta:

13264

12111 - DAS – INTERVENÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL

1- Aprovar a abertura de um concurso de habitação social por classificação, em regime de renda
apoiada, para uma habitação de tipologia T3, na Rua Maluda nº17, 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 da Câmara Municipal de Ponte de Sor, que será substituída nas sua faltas pelo Primeiro
Vogal Efetivo Maria Adelina de Matos Duarte, Técnica Superior e 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, Chefe de Divisão de
Recursos Humanos Segundo Vogal Suplente: Margarida Rosa Coelho Inácio, Técnica Superior da
Câmara Municipal;-------------------------------------------------------------------------------------------------------3- Aprovar a documentação afeta ao concurso que se encontra em anexo ao documento interno
nº 13267 de 09/10/2020, nomeadamente, anuncio de abertura do concurso que será publicitado
no sitio da Internet do Município e através de Edital, Programa do Concurso, Requerimento,
Questionário e Matriz de Classificação.-----------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração 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 T3, na Rua Maluda, n.º 17, 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 da Câmara
Municipal de Ponte de Sor, que será substituída nas sua faltas pelo Primeiro Vogal Efetivo

Deliberação:

Maria Adelina de Matos Duarte, Técnica Superior e 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, Chefe de Divisão de
Recursos Humanos;--------------------------------------------------------------------------------------------------Segundo Vogal Suplente: Margarida Rosa Coelho Inácio, Técnica Superior da Câmara
Municipal;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------3- Aprovar a documentação afeta ao concurso que se encontra em anexo ao documento

interno nº 13267 de 09/10/2020, nomeadamente, anúncio de abertura do concurso que
será publicitado no sitio da Internet do Município e através de Edital, Programa do
Concurso, Requerimento, Questionário e Matriz de Classificação.------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.--------------------------------------------------

6. SERVIÇO: GAPP – GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA E PROTOCOLO
Ponto 6.1

N.º de
Registo

Assunto:

12927

Data

01/10/2020

Processo

2020/150.10.100/49

Pedido de Transporte - Julieta Maria Lopes Casaca--------------------------------------

Serviço Proponente: 1001 - GAPP – GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA E PROTOCOLO
Proposta:

Apreciação e decisão sobre pedido de transporte.--------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta

Deliberação:

apresentada, deliberou ceder o transporte solicitado à Senhora Julieta Maria Lopes Casaca.-Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.--------------------------------------------------

Ponto 6.2

N.º de
Registo

Assunto:

13143

Data

07/10/2020

Processo

2020/150.10.100/50

Carta de Apoio -candidatura IPP/Europe Direct 2021-2025---------------------------

Serviço Proponente: 1001 - GAPP – GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA E PROTOCOLO
Proposta:

À ratificação da Câmara.---------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta
apresentada, deliberou ratificar o Decisão do Senhor Presidente Hugo Luís Pereira Hilário,

Deliberação:

em apoiar a candidatura IPP/ Europe Direct 2021-2025 e enviar a carta de apoio, conforme
solicitado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.-----------------------------------------------

Ponto 6.3

Assunto:

N.º de
Registo

13144

Data

07/10/2020

Processo

2020/150.10.100/51

Acordo de Parceria -Candidatura EU City Facility - Ariana Tejo--------------------------

Serviço Proponente: 1001 - GAPP – GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA E PROTOCOLO
Proposta:
Deliberação:

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

Ponto 6.4

N.º de
Registo

13153

Data

07/10/2020

Processo

2020/150.10.100/52

Apreciação pela Câmara Municipal do teor das deliberações tomadas pela
Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária realizada em 25 de setembro de
2020------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assunto:

Serviço Proponente: 1001 - GAPP – GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA E PROTOCOLO
Proposta:

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

Deliberação:

Ponto 6.5

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

N.º de
Registo

13195

Data

08/10/2020

Processo

2020/300.40.507/6

Horário de Abertura dos Estabelecimentos - Despacho----------------------------

Assunto:

Serviço Proponente: 1001 - GAPP – GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA E PROTOCOLO
Proposta:

Para conhecimento da Câmara Municipal----------------------------------------------------------------

Deliberação:

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

Ponto 6.6

Assunto:

N.º de
Registo

13229

Data

08/10/2020

Processo

2020/300.30.008/34

75.º Aniversário das Nações Unidas-----------------------------------------------------------

Serviço Proponente: 1001 - GAPP – GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA E PROTOCOLO
Proposta:

Autorizar a iluminação de um edifício/monumento no âmbito das comemorações do 75º
da ONU. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta
apresentada, deliberou autorizar a iluminação de um edifício/monumento no âmbito

Deliberação:

das comemorações do 75.º da ONU – Organização das Nações Unidas.-----------------------Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.-----------------------------------------------

N.º de
Registo

Ponto 6.7

Serviço Proponente:
Proposta:

08/10/2020

Processo

2020/300.30.008/35

1001 –GAPP –Gabinete de Apoio à Presidência e Protocolo

Para conhecimento da Câmara Municipal-----------------------------------------------------------------

Deliberação:

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

N.º de
Registo

13311

Data

12/10/2020

Processo

2020/250.10.500/2

Nomeação de Representante do Município de Ponte de Sor na Assembleia
Geral das Águas do Alto Alentejo -EIMA, SA---------------------------------------------------------------------

Assunto:
Serviço Proponente:
Proposta:

Data

Eleição indireta do Presidente e de um dos Vice Presidentes da CCDRA e a
urgência da criação das Regiões Administrativas-------------------------------------------

Assunto:

Ponto 6.8

13231

1001 –GAPP –Gabinete de Apoio à Presidência e Protocolo
Nomear o representante do Município de Ponte de Sor na Assembleia Geral da Empresa
de Águas do Alto Alentejo, EIM; SA.---------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta
apresentada, deliberou nomear o Senhor Presidente da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário
Deliberação:

como representante do Município de Ponte de Sor na Assembleia Geral da Empresa de
Águas do Alto Alentejo, EIM; SA.--------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.--------------------------------------------------

7. SERVIÇO: SAAA – SERVIÇO DE APOIO ÀS ATIVIDADES AERONÁUTICAS

Ponto 7.1

Assunto:

N.º de
Registo

13303

Data

09/10/2020

Processo

2020/750.20.600/62

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor _
Recertificação em Segurança Operacional para Operador de Serviço Básico de
Salvamento e Luta Contra Incêndios------------------------------------------------------------

Serviço Proponente: 1411 - SAAA – Serviço de Apoio às Atividades Aeronáuticas

Proposta:

Atribuir à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor, uma verba
No valor de 3120,00€ para suporte dos custos inerentes a formação em Segurança
Operacional para Operador de Serviço Básico de Salvamento e Luta Contra
Incêndios (Recertificação).------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta
apresentada, deliberou atribuir à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de
Ponte de Sor, uma verba no valor de três mil, cento e vinte euros (€ 3.120,00) para suporte

Deliberação:

dos custos inerentes a formação em Segurança Operacional para Operador de Serviço
Básico de Salvamento e Luta Contra Incêndios (Recertificação).---------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.--------------------------------------------------

-----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 por unanimidade com sete 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 trinta e sete minutos (10:37), do que para constar se lavrou a presente
Ata, e eu, Dulce de Carvalho Nunes, Técnica Superior, nomeada 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

A Secretária

Dulce de Carvalho Nunes
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