ATA NÚMERO 01-2021, REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PONTE DE SOR DE 06-01-2021.------------------------------------------------------------------------------N.º de Registo: 3257277.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data: 07/01/2021.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reunião: Reunião Ordinária do dia 06/01/2021.----------------------------------------------------------------------------------------Presenças: Senhor Presidente da Câmara da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário e os Senhores Vereadores,
Francisco Manuel Lopes Alexandre, Luis Manuel Jordão Serra, Rogério Eduardo Correia Silva Alves, Alda Odete
Borges Martins Falé Monteiro Falca, Sérgia Marina Andrade Bettencourt Martins.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Faltas: Faltou o Senhor Vereador João Pedro Xavier Abelho Amante, devido a motivos pessoais, tendo a
Câmara Municipal deliberado justificar a referida falta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Interveio o Senhor Presidente da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário, solicitando a introdução de mais um
assunto na Ordem de Trabalhos, referente à proposta com o número setenta e seis (76), datada de cinco (5)
de janeiro do corrente ano, sobre as Medidas Económicas-Sociais de Apoio face à Pandemia da Cobvid-19,
mais concretamente à Prorrogação do prazo até trinta (30) de junho de dois mil e vinte e um (2021), das
medidas de apoio face à Pandemia da Covid-19, com retroativos a um (1) de janeiro de dois mil e vinte e um
(2021), tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, aceitar a introdução na Ordem de Trabalhos
do referido assunto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais 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 DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO.--------------------------------------------1. TESOURARIA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

1

Ponto 1.1.

N.º de Registo 16603

Data

31/12/2020

Processo

2020/150.20.404/29

Situação Financeira do Município - Resumo Diário da Tesouraria número duzentos e
quarenta e cinco (245) do dia trinta (30) de dezembro de dois mil e vinte

Assunto:

(30/12/2020).---------------------------------------------------------------------------------------------Serviço
Proponente:

11217- DFP – TESOURARIA.-------------------------------------------------------------------------------Tomar conhecimento da situação Financeira do Município, através do Resumo Diário de
Tesouraria número 245/2020, do dia 30/12/2020, sendo que em resumo, o total de

Proposta:

Disponibilidades é de 3.198.780,83 €, as Operações Orçamentais é de 2.950.707,45 € e as
Operações não Orçamentais é de 255.112,56 €.-------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento da Situação Financeira do Município, referente ao
Resumo Diário de Tesouraria número duzentos e quarenta e cinco (245), do dia trinta de
dezembro de dois mil e vinte (30/12/2020), sendo que em resumo o total de Disponibilidades é
de 3.198.780,83 € (três milhões, cento e noventa e oito mil e setecentos e oitenta euros e oitenta

DELIBERAÇÃO

e três cêntimos, as Operações Orçamentais é de 2.950.707,45 € (dois milhões, novecentos e
cinquenta mil e setecentos e sete euros e quarenta e cinco cêntimos e as Operações não
Orçamentais é de 255.112,56 € (duzentos e cinquenta e cinco mil e cento e vinte e dois euros e
cinquenta e seis cêntimos.------------------------------------------------------------------------------------------------

2. CONTABILIDADE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2.1

N.º de Registo

16390

Data

04/12/2020

Processo

2020/350.30.002/3

Constituição e Atribuição de Fundos Fixos para o Ano de dois mil e vinte e um
Assunto:

(2021).-------------------------------------------------------------------------------------------------

Serviço Proponente:

11 - DFP – DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO –
COMPRAS-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Aprovação da Constituição e Atribuição de Fundos Fixos para o Ano de dois mil e vinte e
um (2021);------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Designar o Funcionário Titular pela Gestão dos Fundos Fixos;---------------------------------------- Autorizar o pagamento de Material Escolar aos Alunos do 1º. Ciclo do Ensino Básico e do
Proposta:

Ensino Pré Escolar, dos Escalões A e B, assim como, os Cadernos de Atividades a todos os
Alunos do 1º. Ciclo do Ensino Básico. Aprovar um Fundo Fixo, no valor de cento e dois euros
e trinta e cinco cêntimos (102,35 €), para a C.P.C.J. Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens de Ponte de Sor, conforme informação técnica número 16375, de 22/12/2020, em

anexo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a informação técnica prestada
e a proposta apresentada, deliberou:----------------------------------------------------------------------------------1- Aprovação da Constituição e Atribuição de Fundos Fixos para o Ano de dois mil e vinte e um
(2021);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2- Designar o Funcionário Titular pela Gestão dos Fundos Fixos, o qual será o Senhor Paulo Luís de
Oliveira Lourenço, Coordenador Técnico;-----------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO

3- Autorizar o pagamento de Material Escolar aos Alunos do 1º. Ciclo do Ensino Básico e do Ensino
Pré Escolar, dos Escalões A e B, assim como, os Cadernos de Atividades a todos os Alunos do 1º.
Ciclo do Ensino Básico. Aprovar um Fundo Fixo, no valor de cento e dois euros e trinta e cinco
cêntimos (102,35 €), para a C.P.C.J. Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Ponte de Sor,
conforme informação técnica número 16375, de 22/12/2020, em anexo.----------------------------------Aprovado por unanimidade, com seis votos a favor.---------------------------------------------------------------

Ponto 2.1

N.º de
Registo

16595

Data

30/12/2020

Processo

2020/300.10.005/2312

Aquisição de Serviços na Área da Certificação Legal de Contas.----------------

Assunto:
Serviço
Proponente:

11 - DFP – DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E
DESENVOLVIMENTO – COMPRAS------------------------------------------------------------Propor à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara, de entre os Revisores
Oficiais de Contas ou Sociedades de Revisores de Contas, a nomeação e decisão de

Proposta:

contratação.-----------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o Relatório Final do Júri,
assim com da proposta apresentada, deliberou:--------------------------------------------------------------------1- Aprovar a adjudicação ao concorrente Oliveira, Reis & Associados, SROC, pelo valor de
16.800,00 € (dezasseis mil e oitocentos euros), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, para a
DELIBERAÇÃO

Aquisição de Serviços na Área da Cerificação Legal de Contas do Município de Ponte de Sor;---------2- Submeter o assunto à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, a nomeação e decisão
de contratação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade,, com seis votos a favor.---------------------------------------------------------------

3. SERVIÇO: GAERRE – GABINETE DE ATOS ELEITORAIS, REFERENDÁRIOS E RECENSEAMENTO ELEITORAL.------Ponto 3.1

N.º de
Registo

16422

Data

28/12/2020

Processo

2020/450.10.400/5

Eleição do Presidente da República - 24 de janeiro de 2021 (domingo) -colocação
de transportes especiais para eleitores, destinados ao exercício do direito de

Assunto:

voto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Serviço Proponente:

1004 - GAERRE- GABINETE DE ATOS ELEITORAIS E RECENSEAMENTO ELEITORAL.---------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, aprovar a Proposta apresentada
Proposta:

pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Francisco Manuel Lopes Alexandre.------A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a proposta apresentada,
deliberou, aprovar a referida proposta apresentada pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara

DELIBERAÇÃO

Municipal, Francisco Manuel Lopes Alexandre.--------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com seis votos a favor.--------------------------------------------------------------

4. SERVIÇO: GAPP – GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA E PROTOCOLO.-------------------------------------------------Ponto 4.1

N.º de
Registo

24042

Data

29/12/2020

Processo

2020/150.10.100/75

Agradecimento do Posto Territorial de Montargil da GNR – Guarda Nacional
Republicana de Montargil, ao Município de Ponte de Sor, referente à doação de

Assunto:

material de construção e criação de sala de formação.-------------------------------------Serviço Proponente:

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

Proposta:

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

DELIBERAÇÃO

Ponto 4.2

1001 - GAPP - GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA E PROTOCOLO.---------------------------

N.º de
Registo

16458

Data

29/12/2020

Processo

2020/150.10.100/74

Apreciação e tomada de conhecimento pela Câmara Municipal das deliberações
tomadas pela Assembleia Municipal, em sua reunião ordinária realizada em

Assunto:

dezoito (18) de dezembro de dois mil e vinte (2020).---------------------------------------Serviço Proponente:

1001 - GAPP - GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA E PROTOCOLO.---------------------------

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

Proposta:

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o ofício enviado e a proposta
apresentada, deliberou, que os Serviços por onde decorrem os assuntos procedam de acordo
DELIBERAÇÃO

com as deliberações tomadas.------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com seis votos a favor.--------------------------------------------------------------

Ponto 4.3

N.º de
Registo

76

Data

05/01/2021

Processo

2020/700.20.101/1

Medidas Económico Sociais de Apoio face à Pandemia da COVID-19.-------------------

Assunto:
Serviço Proponente:

1001 - GAPP - GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA E PROTOCOLO.---------------------------

1- Prorrogação do prazo, até trinta (30) de junho de dois mil e vinte e um (2021), das
medidas de Apoio face à Pandemia da COVID-19, com retroativos a um (1) de janeiro de
Proposta:

dois mil e vinte e um (2021);-----------------------------------------------------------------------------------2- Submeter a proposta à ratificação da Assembleia Municipal.--------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a proposta apresentada,
deliberou:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1- Prorrogação do prazo, até trinta (30) de junho de dois mil e vinte e um (2021), das medidas de
Apoio face à Pandemia da COVID-19, com retroativos a um (1) de janeiro de dois mil e vinte e um

DELIBERAÇÃO

(2021);-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2- Submeter a proposta à ratificação da Assembleia Municipal.----------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com seis votos a favor.-------------------------------------------------------------5. DPGU – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA.------------------------------------------------------------Ponto 5.1

N.º de
Registo

16500

Data

30/12/2020

Processo

2020/450.10.204/308

Declaração de caducidade do Licenciamento referente à construção de um edificio
de rés do chão com dois (2) fogos, sito na E.N. 244 - Vale do Arco, referente ao
Assunto:

Processo número 214/2006 / Tânia Maria Ramos Espadinha, Herdeira de Manuel
Alves Espadinha.---------------------------------------------------------------------------------------

Serviço Proponente:

131121 - DPGU – APOIO ADMINISTRATIVO.----------------------------------------------------------

Declarar a caducidade nos termos do artigo 71.º, do Decreto-Lei número 555/99, de 16/12,
Proposta:

com a redação introduzida pelo Decreto-Lei número 136/2014, de 9/9.----------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração as informações
técnica e jurídica prestadas e a proposta apresentada, deliberou, declarar a caducidade
nos termos do artigo 71.º, do Decreto-Lei número 555/99, de 16/12, com a redação
introduzida pelo Decreto-Lei número 136/2014, de 9/9, do Licenciamento referente à
Deliberação:

construção de um edificio de rés do chão com dois (2) fogos, sito na E.N. 244 - Vale do
Arco, referente ao

Processo número 214/2006, de Tânia Maria Ramos Espadinha,

Herdeira de Manuel Alves Espadinha.----------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com seis votos a favor.----------------------------------------------------

Ponto 5.2

N.º de
Registo

16473

Data

30/12/2020

Processo

2020/450.10.204/310

Declaração de caducidade do licenciamento referente à construção de um edificio
de r/c, destinado a habitação e garagem e telheiro, sito na Urbanização da
Assunto:

Fazenda, 214, em Fazenda - Ponte de Sor, referente ao Processo número 97/2008
/ João Manuel Lopes Fernandes.-------------------------------------------------------------------

Serviço Proponente:

131121 - DPGU – APOIO ADMINISTRATIVO.----------------------------------------------------------

Declarar a caducidade nos termos do artigo 71.º, do Decreto-Lei número 555/99, de 16/12,
Proposta:

com a redação introduzida pelo Decreto-Lei número 136/2014, de 9/9.----------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração as informações
técnica e jurídica prestadas e a proposta apresentada, deliberou, declarar a caducidade
nos termos do artigo 71.º, do Decreto-Lei número 555/99, de 16/12, com a redação
introduzida pelo Decreto-Lei número 136/2014, de 9/9, do Licenciamento referente à
Deliberação:

construção de um edificio de rés do chão, destinado a habitação e garagem e telheiro, sito
na Urbanização da Fazenda, 214, em Fazenda - Ponte de Sor, referente ao Processo
número 97/2008, de João Manuel Lopes Fernandes.---------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com seis votos a favor.----------------------------------------------------

6. SERVIÇO: DPOMA – DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE.---------------------------------------Ponto 6.1

N.º de
Registo

16427

Data

28-12-2020

Processo

2020/300.40.508/13

Autorização de Construção e Ampliação de Infraestruturas Aptas ao Alojamento de
Assunto:

Redes de Comunicações Eletrónicas e Ocupação de Via Pública / Dstelecom
Alentejo e Algarve, S.A.------------------------------------------------------------------------------132121 - DPOMA - DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE – APOIO

Serviço Proponente:

ADMINISTRATIVO.-------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizar a Construção e Ampliação de Infraestruturas Aptas ao Alojamento de Redes de
Proposta:

Comunicações Eletrónicas e Ocupação da Via Pública, por parte da Dstelecom Alentejo e
Algarve, S.A., salvaguardando-se a correta reposição dos pavimentos.-------------------------------

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

proposta apresentada, deliberou, autorizar a Construção e Ampliação de Infraestruturas Aptas
ao Alojamento de Redes de Comunicações Eletrónicas e Ocupação da Via Pública, por parte da

Dstelecom Alentejo e Algarve, S.A., salvaguardando-se a correta reposição dos pavimentos.-------Aprovado por unanimidade, com seis votos a favor.--------------------------------------------------------------

Ponto 6.2

N.º de
Registo

16433

Data

28-12-2020

Processo

2020/300.40.508/14

Comunicação prévia da execução da obra na Rua das Amoreiras, em Montargil,

Assunto:

Concelho de Ponte de Sor 20 SP _ INFRA121020.--------------------------------------------132121 - DPOMA - DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE – APOIO

Serviço Proponente:

ADMINISTRATIVO.-------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizar a execução da obra na Rua das Amoreiras, em Montargil, Concelho de Ponte de

Proposta:

Sor, à Empresa Altice, salvaguardando a correta reposição dos pavimentos.-----------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em atenção o pedido efetuado e a proposta
apresentada, deliberou, autorizar a execução da obra na Rua das Amoreiras, em Montargil,
Concelho de Ponte de Sor, à Empresa Altice, salvaguardando a correta reposição dos

DELIBERAÇÃO

pavimentos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com seis votos a favor.--------------------------------------------------------------

Ponto 6.3

N.º de
Registo

16604

Data

31-12-2020

Processo

2020/450.10.213/103

Autorização de Circulação de Viaturas Pesadas no Caminho Municipal 1061, por
Assunto:

um período de três meses, com início no mês de janeiro de dois mil e vinte e um
(2021) / JLG - Unipessoal, Lda.-------------------------------------------------------------------12214 - DPOMA - DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE –

Serviço Proponente:
Proposta:

MOBILIDADE, TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA.------------------------------------------

À reunião de Câmara para decisão.----------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado e a
proposta apresentada, deliberou, autorizar a Empresa JLG - Unipessoal, Lda., a efetuar a
circulação de viaturas no Caminho Municipal 1061, no máximo até quarenta (40) toneladas de
DELIBERAÇÃO

peso bruto, assim como aprovar a renovação da Licença pelo período de três (3) meses, com
início em um (1) de janeiro e até trinta e um (31) de março de dois mil e vinte e um (2021).---------Aprovado por unanimidade, com seis votos a favor.--------------------------------------------------------------

7. DFP – GESTÃO DE PATRIMÓNIO.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 7.1

N.º de
Registo

16512

Data

31-10-2020

Processo

2020/300.50.201/40

Pedido para pagamento das rendas da Cafetaria, sita na Zona Desportiva de Ponte
Assunto:

de Sor, propriedade municipal, apenas a partir de dezassete de novembro de dois
mil e vinte (17-11-2020) / Arrendatário: EML - Tapas e Petiscos, Unipessoal, Lda.----

Serviço Proponente:

11213 - DFP – GESTÃO DE PATRIMÓNIO.--------------------------------------------------------------

Para apreciar e autorizar o pagamento das rendas da Cafetaria da Zona Desportiva de Ponte
Proposta:

de Sor, desde o dia dezassete (17) de novembro de dois mil e vinte (2020), tendo em
consideração que o espaço só ficou disponível a partir desta data, por motivo da realização
das obras.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado, a
informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, autorizar o pagamento das
rendas da Cafetaria da Zona Desportiva de Ponte de Sor, por parte da arrendatária EML - Tapas e
DELIBERAÇÃO

Petiscos, Unipessoal, Lda., desde o dia dezassete (17) de novembro de dois mil e vinte (2020),
tendo em consideração que o espaço só ficou disponível a partir desta data, por motivo da
realização das obras.------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com seis 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 seis (6) 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 minutos, do que para constar se lavrou a presente Ata, e eu, António
José Delgadinho Rodrigues, Coordenador Técnico, nomeado para o efeito, a redigi e vou assinar, junto com o
Senhor Presidente da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário.-----------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara

[Assinatura
Qualificada] Hugo
Luís Pereira Hilário
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