ATA NÚMERO 15-2020, REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PONTE DE SOR DE 22-07-2020.
N.º de Registo: 3004970 .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data: 23/07/2020 .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reunião: Reunião Ordinária do dia 22/07/2020.---------------------------------------------------------------------------------------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 e João Pedro Xavier Abelho
Amante.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Faltas Não houve.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Início da reunião: Nove horas e trinta minutos (09H:30M).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------Verificada a existência de Quórum, foi declarada aberta a reunião pelo Senhor Presidente da Câmara, Hugo
Luís Pereira Hilário, para a qual a mesma foi convocada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não houve qualquer intervenção no Período de Antes da Ordem do Dia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO.--------------------------------------------1. TESOURARIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1.1

N.º de Registo

9571

Data

17-07-2020

Processo

2020/150.20.404/17

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

trinta e três (133) do dia dezasseis (16) de julho de dois mil e vinte (16/07/2020).----

Serviço Proponente: DFP – TESOURARIA.---------------------------------------------------------------------------------------------Tomada de conhecimento – Situação Financeira do Município – Resumo Diário de Tesouraria
Proposta:

número cento e vinte e trinta e três (133), do dia dezasseis de julho de dois mil e vinte
(16/07/2020), sendo que em resumo o total de Disponibilidades é de três milhões,

quatrocentos e noventa e seis mil, trezentos e cinquenta e quatro euros e sessenta e quatro
cêntimos (3.496.354,64 €), as Operações Orçamentais é de três milhões, cento e setenta e oito
mil, e cento e vinte e um euros e cinco cêntimos (3.178.121,05 €) e as Operações Não
Orçamentais é de trezentos e vinte e cinco mil, duzentos e setenta e dois euros e setenta e sete
cêntimos (325.272,77 €).----------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento da Situação Financeira do Município, referente ao
Resumo Diário de Tesouraria número cento e trinta e três (133), do dia dezasseis de julho de dois
mil e vinte (16/07/2020), sendo que em resumo o total de Disponibilidades é de três milhões,
quatrocentos e noventa e seis mil, trezentos e cinquenta e quatro euros e sessenta e quatro
DELIBERAÇÃO

cêntimos (3.496.354,64 €), as Operações Orçamentais é de três milhões, cento e setenta e oito
mil, e cento e vinte e um euros e cinco cêntimos (3.178.121,05 €) e as Operações Não
Orçamentais é de trezentos e vinte e cinco mil, duzentos e setenta e dois euros e setenta e sete
cêntimos (325.272,77 €).--------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2 CONTABILIDADE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1.2.1 N.º de Registo

9439

Data

14/07/2020

Processo

2019/300.30.008/23

Segunda (2ª) Alteração ao Termo de Aceitação Proposta de Decisão ALT20-064842 - FEDER 000181 - Aquisição de Equipamento para o Lar Residencial de Vale

Assunto:

de Açor.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Serviço Proponente:

DFP – DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO –
CONTABILIDADE – CANDIDATURAS A SISTEMAS DE FINANCIAMENTO.----------------------

Para conhecimento, aprovação e autorização da subscrição pelo Senhor Presidente da
Proposta:

Câmara Municipal da Segunda (2.ª) Alteração ao Termo de Aceitação, da Operação ALT2006 4842 - FEDER 00181 - Aquisição de Equipamento para o Lar Residencial de Vale de Açor.--

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a documentação anexa e a
proposta apresentada, deliberou, aprovar e autorizar a subscrição pelo Senhor Presidente da
DELIBERAÇÃO

Câmara Municipal da Segunda (2.ª) Alteração ao Termo de Aceitação, da Operação ALT20-06 4842
- FEDER 00181 - Aquisição de Equipamento para o Lar Residencial de Vale de Açor.---------------------Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.---------------------------------------------------------------

Ponto 1.2.2 N.º de Registo

9532

Data

16/07/2020

Processo

2018/350.10.500/2

2

Transferência de verbas para a ACIPS – Associação Comercial e Industrial de
Ponte de Sor, no âmbito do Projeto "Promoção e Internacionalização do AMPS

Assunto:

como Hot Spot das Indústrias Aeronáutica e Aeroespacial".----------------------------

Serviço Proponente:

DFP – DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO –
CONTABILIDADE.---------------------------------------------------------------------------------------------

Ratificar o despacho do Senhor Presidente da CMPS – Câmara Municipal de Ponte de Sor,
Hugo Luís Pereira Hilário, de 16/057/2020, que autoriza a transferência de 5.965,50 €, para
pagamento da fatura número FT2020/4, de 07/07/2020, emitida pela The Race Lda.,
Proposta:

referente à presença no Evento Aeroespacial do Instituto Superior Técnico, no âmbito do
Aerospace Hot Spot Ponte de Sor.-----------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a documentação anexa e a
proposta apresentada, deliberou, ratificar o despacho do Senhor Presidente da CMPS – Câmara
Municipal de Ponte de Sor, Hugo Luís Pereira Hilário, de 16/057/2020, que autoriza a
transferência de 5.965,50 €, para pagamento da fatura número FT2020/4, de 07/07/2020, emitida
DELIBERAÇÃO

pela The Race Lda., referente à presença no Evento Aeroespacial do Instituto Superior Técnico, no
âmbito do Aerospace Hot Spot Ponte de Sor.------------------------------------------------------------------------Aprovado por maioria, com o voto contra do Senhor Vereador João Pedro Xavier Abelho Amante e
os votos favoráveis dos restantes membros.--------------------------------------------------------------------------

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

N.º de
Registo

9565

Data

17/07/2020

Processo

2020/450.10.215/11

Pedido de emissão de Licença Especial de Ruído, para a realização de Música ao
Vivo, no o dia dezoito (18) de julho de dois mil e vinte (2020), em Travessa Nova Assunto:

Serviço Proponente:

Domingão / Grupo Cultural e Recreativo do Domingão.-------------------------------------

11215-DFP - TAXAS E LICENÇAS.-------------------------------------------------------------------------

Ratificar a decisão do Senhor Vice-Presidente da Câmara, Francisco Manuel Lopes
Alexandre, a qual consistiu em autorizar a emissão da Licença Especial de Ruído, ao
Proposta:

Grupo Cultural e Recreativo do Domingão, a fim de um ensaio geral de músicos do
Concelho a relembrar as Festas Populares, condicionado à ausência de público às
normas da D.G.S. e às medidas de prevenção à pandemia COVID-19, durante o

3

horário compreendido entre as dezanove horas (19H00) e as vinte e duas horas
(22H:00) do dia dezoito (18) de julho do corrente ano, na Travessa Nova - Domingão,
mediante o pagamento da taxa prevista no número dois (2) do artigo vigésimo sétimo
(27.º), do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, do Município de Ponte de Sor.---

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado e a
proposta apresentada, deliberou, ratificar a decisão do Senhor Vice-Presidente da Câmara,
Francisco Manuel Lopes Alexandre, a qual consistiu em autorizar a emissão da Licença Especial de
Ruído, ao Grupo Cultural e Recreativo do Domingão, a fim de um ensaio geral de músicos do
Concelho a relembrar as Festas Populares, condicionado à ausência de público às normas da
D.G.S. e às medidas de prevenção à pandemia COVID-19, durante o horário compreendido entre

DELIBERAÇÃO

as dezanove horas (19H00) e as vinte e duas horas (22H:00) do dia dezoito (18) de julho do
corrente ano, na Travessa Nova - Domingão, mediante o pagamento da taxa prevista no número
dois (2) do artigo vigésimo sétimo (27.º), do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, do
Município de Ponte de Sor.----------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.-------------------------------------------------------------3. SERVIÇO: GAPP – GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA E PROTOCOLO.-------------------------------------------------Ponto 3.1

N.º de
Registo

9323

Data

09/07/2020

Processo

2020/150.10.100/28

Receção de Veículo Tanque Tático Urbano – VTTU / Associação Humanitária dos
Assunto:

Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor.--------------------------------------------------------

Serviço Proponente:

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

Proposta:

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

DELIBERAÇÃO

Ponto 3.2

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

N.º de
Registo

9570

Data

17/07/2020

Processo

2020/150.10.100/29

Auditoria Financeira às Concessionárias do Grupo EGF / ERSAR.--------------------------

Assunto:
Serviço Proponente:

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

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

Proposta:
DELIBERAÇÃO

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

4. DPGU – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA.------------------------------------------------------------Ponto 4.1

N.º de

9517

Data

16/07/2020

Processo

2020/450.30.003/165

4

Registo
Certidão de Constituição de Compropriedade do prédio, sito em Abertas de Baixo
Montargil, freguesia de Montargil, Concelho de Ponte de Sor, inscrito na matriz

Assunto:

cadastral sob o artigo 170, da Secção CC / Maria Clara Machado Falé.----------------Serviço Proponente:

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

Ratificar o despacho do Senhor Vereador Luís Manuel Jordão Serra, com competências
delegadas proferido no dia sete (07) de julho de dois mil e vinte (2020), que emitiu parecer
favorável à constituição de compropriedade do prédio rústico, sito em Abertas de Baixo
Proposta:

Montargil, da Freguesia de Montargil, inscrito na matriz cadastral sob o artigo 170, da
Secção CC, a qual consiste na criação de duas quotas indivisas, cada uma de um meio, tendo
já sido emitida a respetiva certidão e entregue à Requerente.-----------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado, a
informação técnica jurídica e a proposta apresentada, deliberou, ratificar o despacho do
Senhor Vereador Luís Manuel Jordão Serra, com competências delegadas proferido no dia
sete (07) de julho de dois mil e vinte (2020), que emitiu parecer favorável à constituição
Deliberação:

de compropriedade do prédio rústico, sito em Abertas de Baixo Montargil, da Freguesia
de Montargil, inscrito na matriz cadastral sob o artigo 170, da Secção CC, a qual consiste
na criação de duas quotas indivisas, cada uma de um meio, tendo já sido emitida a
respetiva certidão e entregue à Requerente.--------------------------------------------------------------

Ponto 4.2

N.º de
Registo

9512

Data

16/07/2020

Processo

2020/450.30.003/161

Certidão de Constituição de Compropriedade do prédio, sito em Vale de Freixo
Ponte de Sor, da União de Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor,
Assunto:

Concelho de Ponte de Sor, inscrito na matriz respetiva sob o artigo 29.º, da
Secção G / Maria Manuela Machado Nunes.---------------------------------------------------

Serviço Proponente:

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

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.-------------------------------------------------
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A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado, a
informação técnica-jurídica prestada e a proposta apresentada:-----------------------------------1- emitir parecer favorável à constituição de compropriedade do prédio pretendida (duas
quotas indivisas, cada uma de um meio), dele constando que da mesma, não resulta
Deliberação:

qualquer indício de que seja violado o regime legal dos loteamentos urbanos atualmente
em vigor;------------------------------------------------------------------------------------------------------------2- Certificar nos termos requeridos.-------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.---------------------------------------------------

Ponto 4.3

N.º de
Registo

9574

Data

17/07/2020

Processo

2020/450.10.066/7

Solicitação de Parecer - Pedido de Autorização Prévia para Ações de (Re)
Arborização - Código de Registo número PR.006078.2020 / Junta de Freguesia de

Assunto:

Galveias.-------------------------------------------------------------------------------------------------Serviço Proponente:

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

Tomar conhecimento dos Pareceres emitidos pela DPGU-FR e GTF e informar o ICNF, IPProposta:

Instituto da Conservação da Natureza, dos mesmos, relativamente à (re)arborização de
Junta de Freguesia de Galveias.---------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a proposta
apresentada, deliberou, tomar conhecimento dos Pareceres emitidos pela DPGU-FR e GTF
Deliberação:

e informar o ICNF, IP- Instituto da Conservação da Natureza, dos mesmos, relativamente à
(re)arborização de Junta de Freguesia de Galveias.-----------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.---------------------------------------------------

Ponto 4.4

N.º de
Registo

9572

Data

17/07/2020

Processo

2020/450.10.066/9

Solicitação de Parecer - Pedido de Autorização Prévia para Ações de (Re)
Arborização - Código de Registo número PR.006064.2020 / Agostinho Espadinha

Assunto:

de Oliveira, Lda.---------------------------------------------------------------------------------------Serviço Proponente:

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

Tomar conhecimento dos Pareceres emitidos pela DPGU-FR e GTF e informar o ICNF, IPProposta:

Instituto da Conservação da Natureza, dos mesmos, relativamente à (re)arborização de
Agostinho Espadinha de Oliveira, Lda.-----------------------------------------------------------------------
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A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a proposta
apresentada, deliberou, tomar conhecimento dos Pareceres emitidos pela DPGU-FR e GTF
e informar o ICNF, IP- Instituto da Conservação da Natureza, dos mesmos, relativamente à

Deliberação:

(re)arborização de Agostinho Espadinha de Oliveira, Lda.--------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.--------------------------------------------------5. SERVIÇO: DPOMA – DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE.---------------------------------------Ponto 5.1

N.º de
Registo

9375

Data

10-07-2020

Processo

2020/300.10.001/39

Ata de "Erros e omissões do Caderno de Encargos" referente à Empreitada de

Assunto:

"Recuperação de Edifícios - Rua Vaz Monteiro, 39 em Ponte de Sor".-------------------DPOMA - DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE – APOIO

Serviço Proponente:

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

Ratificar a decisão do Senhor Vice-Presidente, Francisco Manuel Lopes Alexandre, que
aprovou a Ata de Erros e Omissões do Caderno de Encargos, elaborada pelo Júri do

Proposta:

Concurso Público da Empreitada de "Recuperação de Edifícios - Rua Vaz Monteiro, 39, em
Ponte de Sor".-------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a respetiva Ata e a proposta
apresentada, deliberou, ratificar a decisão do Senhor Vice-Presidente, Francisco Manuel Lopes
Alexandre, que aprovou a Ata de Erros e Omissões do Caderno de Encargos, elaborada pelo Júri
DELIBERAÇÃO

do Concurso Público da Empreitada de "Recuperação de Edifícios - Rua Vaz Monteiro, 39, em
Ponte de Sor".---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.--------------------------------------------------------------

Ponto 5.2

N.º de
Registo

9523

Data

16-07-2020

Processo

2020/450.10.213/39

Autorização de circulação de viaturas pesadas, para transporte de areia, durante o

Assunto:

mês de agosto do corrente ano, na Estrada Municipal 1061 / JLG - Unipessoal, Lda.DPOMA - DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE – MOBILIDADE;

Serviço Proponente:
Proposta:

TRÂNSITO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA.---------------------------------------------------------------

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

7

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado e a
proposta apresentada, deliberou, autorizar a circulação de viaturas pesadas, para transporte de
areia, com o máximo de quarenta (40) toneladas, por viatura, durante o mês de agosto do

DELIBERAÇÃO

corrente ano, na Estrada Municipal 1061, por parte da JLG - Unipessoal, Lda.----------------------------Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.--------------------------------------------------------------

Ponto 5.3

N.º de
Registo

9554

Data

16-07-2020

Processo

2018/500.10.413/11

Verificação de Remoção de Veículo, com a Marca Fiat Punto e matrícula 45-09-FF,

Assunto:

na Rua Paralela à Estrada de Abrantes, em Ponte de Sor.-----------------------------------DPOMA - DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE – MOBILIDADE;

Serviço Proponente:
Proposta:

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

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

DELIBERAÇÃO

Ponto 5.4

TRÂNSITO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA.---------------------------------------------------------------

N.º de
Registo

9568

Data

17-07-2020

Processo

2020/500.10.300/25

Veículo abandonado na via pública matrícula, com a matrícula 03-58-SL, de marca

Assunto:

Ford Focus, na Rua 1º. de Dezembro, em Vale de Açôr.-------------------------------------DPOMA - DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE – MOBILIDADE;

Serviço Proponente:

À Câmara Municipal para tomar conhecimento.------------------------------------------------------------

Proposta:

DELIBERAÇÃO

Ponto 5.5

TRÂNSITO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA.---------------------------------------------------------------

N.º de
Registo

Assunto:

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

9567

Data

17-07-2020

Processo

2020/300.40.508/9

Redução da Pegada Ecológica - Instalação de Painéis Solares Fotovoltaicos /
Dstelecom, S,.A.---------------------------------------------------------------------------------------DPOMA - DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE – APOIO

Serviço Proponente:

ADMINISTRATIVO.-------------------------------------------------------------------------------------------
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À ratificação da Câmara Municipal a decisão do Senhor Presidente, Hugo Luis Pereira Hilário,

Proposta:

a qual consistiu na referida autorização, através de despacho datado de 07.07.2020.-----------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado e a
proposta apresentada, deliberou, ratificar a decisão o Senhor Presidente da Câmara, Hugo Luís
Pereira Hilário, tomada através do despacho datado de sete (7) de julho de dois mil e vinte, a
DELIBERAÇÃO

qual consistiu em autorizar a instalação de painéis solares fotovoltaicos, na redução da pegada
ecológica, por parte da Dstelecom, S.A.------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.--------------------------------------------------------------

Ponto 5.6

N.º de
Registo

Assunto:

9582

Data

17-07-2020

Processo

2020/300.50.503/21

Alargamento da Estrada dos Moinhos (Em frente ao Moinho da Pontinha).----------DPOMA - DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE – APOIO

Serviço Proponente:

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

Decisão sobre autorização de contrapartida de gradagem e regularização do terreno do
Proposta:

proprietário, Senhor Ricardo António Marcelino Possante, para cedência de terreno para
alargamento da Estrada dos Moinhos.------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado, a
informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, autorizar a contrapartida de
gradagem e regularização do terreno do proprietário, Senhor Ricardo António Marcelino

DELIBERAÇÃO

Possante, para cedência de terreno para alargamento da Estrada dos Moinhos.-------------------------Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.--------------------------------------------------------------

Ponto 5.7

N.º de
Registo

Assunto:

9634

Data

20-07-2020

Processo

2020/300.10.003/12

Plano de Investimento AMD - Portugal, Lda.---------------------------------------------------DPOMA - DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE – APOIO

Serviço Proponente:
Proposta:

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

À Câmara para conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------
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A Câmara Municipal tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO

Ponto 5.8

N.º de
Registo

9696

Data

20-07-2020

Processo

2020/300.10.003/18

Quarta (4.ª) Alteração ao Loteamento da Zona Industrial de Ponte de Sor número

Assunto:

1/2006.--------------------------------------------------------------------------------------------------DPOMA - DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE – APOIO

Serviço Proponente:

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

Considerando que em abril de dois mil e vinte (2020), várias empresas de vários ramos de
atividade, desde a produção de máscaras, equipamento farmacêutico, área da informática e
componentes aeronáuticos, contactaram o Município para se instalarem na Zona Industrial
e sendo essas atividades e inerente criação de postos de trabalho muito importante para o
Proposta:

desenvolvimento económico municipal e contribuição para a criação de emprego, não
existindo lotes suficientes, entende se, que a Câmara Municipal deverá deliberar no sentido
de se proceder à Alteração do Loteamento Municipal n.º 1/2006, que consistirá na divisão do
Lote número oito (8), com a área de 72.061,38 m2, em quatro (4) lotes conforme desenho e
memória descritiva que se anexarão.-----------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a documentação anexada e a
proposta apresentada, deliberou, aprovar a Alteração do Loteamento Municipal n.º 1/2006, que
consistirá na divisão do Lote número oito (8), com a área de 72.061,38 m2, em quatro (4) lotes
conforme desenho e memória descritiva que se encontra junto ao referido Processo, atendendo à
pretensão da instalação de várias empresas de vários ramos de atividade, desde a produção de
DELIBERAÇÃO

máscaras, equipamento farmacêutico, área de informática e componentes aeronáuticos, na
respetiva Zona Industrial, e com essas atividades a inerente criação de postos de trabalho,
situação que era muito importante para o desenvolvimento económico municipal e criação de
emprego.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovada por unanimidade, com sete votos a favor.--------------------------------------------------------------

6. SERVIÇO: DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL.----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 6.1

N.º de Registo 9420

Data

13/07/2020

Processo

2020/650.20.304/46

Pedido de ajuda para o pagamento do funeral do filho, no valor de 1.050,00
Assunto:
Serviço Proponente:

€ (mil e cinquenta euros), referente ao Processo 2020/650.20.304/46.--------12111-DAS – INTERVENÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL.----------------------------------------------
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Deferir o apoio respeitante ao pagamento do funeral do filho da Munícipe, no valor de
1.050,00 € (mil e cinquenta euros), constante do Processo 2020/650.20.304/46, ao
abrigo do Regulamento Municipal de Luta Contra a Pobreza e Inserção Social, sendo

Proposta:

que a despesa tem cabimento no Orçamento Municipal, através do cabimento número
3135 e o número sequencial 30860, da rubrica 02/04.08.02.02.--------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado, a
informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, deferir o apoio respeitante ao
pagamento do funeral do filho da Munícipe, no valor de 1.050,00 € (mil e cinquenta euros),
DELIBERAÇÃO

constante do Processo 2020/650.20.304/46, ao abrigo do Regulamento Municipal de Luta Contra
a Pobreza e Inserção Social, sendo que a despesa tem cabimento no Orçamento Municipal,
através do cabimento número 3135 e o número sequencial 30860, da rubrica 02/04.08.02.02.----Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.-------------------------------------------------------------

Ponto 6.2

N.º de Registo 9461

Data

20/07/2020

Processo

2020/650.20.304/47

Pedido de ajuda para o pagamento de eletricidade, água e gás, referente ao
Assunto:
Serviço Proponente:

Processo número 2020/650.20.304/47.-------------------------------------------------12111-DAS – INTERVENÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL.---------------------------------------------Deferir o apoio respeitante ao pedido de ajuda para o pagamento de eletricidade no valor de
(22,24 €) vinte e dois euros e vinte e quatro cêntimos, gás (48,00 €) quarenta e oito euros e água
(20,58 €) vinte euros e cinquenta a oito cêntimos, relativo ao agregado familiar constante do

Proposta:

Processo número2020/650.20.304/47, ao abrigo do Regulamento Municipal de Luta Contra a
Pobreza e Inserção Social, sendo que a despesa tem cabimento no Orçamento Municipal, através
do cabimento número 3184 e o número sequencial 30888 da rubrica 02/04080202.---------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado, a
informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, deferir o apoio respeitante ao
pedido de ajuda para o pagamento de eletricidade no valor de (22,24 €) vinte e dois euros e vinte
e quatro cêntimos, gás (48,00 €) quarenta e oito euros e água (20,58 €) vinte euros e cinquenta a
DELIBERAÇÃO

oito cêntimos, relativo ao agregado familiar constante do Processo número2020/650.20.304/47,
ao abrigo do Regulamento Municipal de Luta Contra a Pobreza e Inserção Social, sendo que a
despesa tem cabimento no Orçamento Municipal, através do cabimento número 3184 e o
número sequencial 30888 da rubrica 02/04080202.--------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.-------------------------------------------------------------
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Ponto 6.3

N.º de Registo 9462

Data

14/07/2020

Processo

2020/650.20.603/9

Comunicado enviado à Autarquia pela Santa Casa da Misericórdia de
Montargil, sobre um alegado incidente com uma utente do Lar de

Assunto:

Montargil.---------------------------------------------------------------------------------------12111-DAS – INTERVENÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL.----------------------------------------------

Serviço Proponente:

Dar conhecimento à Câmara do conteúdo do comunicado emitido pela Mesa
Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Montargil, sobre um alegado

Proposta:

incidente com uma utente do Lar de Montargil.----------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento do conteúdo do comunicado emitido pela Mesa
Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Montargil, sobre um alegado incidente com

DELIBERAÇÃO

uma utente do Lar de Montargil.----------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 6.4

N.º de
Registo

9577

Data

17/07/2020

Processo

2020/300.500.801/1

Pedido de disponibilização de funcionário, para realização de atividade de
badminton, no dia vinte e um (21) de julho de dois mil e vinte (2020) / GEPS -

Assunto:

Grupo Experimental de Ponte de Sor.-----------------------------------------------------------12115-DAS – ASSOCIATIVISMO.--------------------------------------------------------------------------

Serviço Proponente:

Aprovar / Ratificar a disponibilização do funcionário, Senhor Bruno Faria, para realização de
Proposta:

atividade de badminton, no Campo OTL GEPS, dia vinte e julho (21) de julho, entre as dez
horas (10H:00) e as treze horas e trinta minutos (13H:30).---------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado e a
proposta apresentada, deliberou, ratificar a decisão de autorizar a disponibilização do
funcionário, Senhor Bruno Faria, para realização de atividade de badminton, no Campo OTL
DELIBERAÇÃO

GEPS, dia vinte e julho (21) de julho, entre as dez horas (10H:00) e as treze horas e trinta minutos
(13H:30).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.-----------------------------------------------------------

7. SERVIÇO: DCT - DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO.----------------------------------------------------------------------------Ponto 7.1

N.º de
Registo

9573

Data

17/07/2020

Processo

2020/900.100.001.01/8

Autorização de Gravação | Missão: 100% Português | Centro de Artes e
Assunto:
Serviço Proponente:

Cultura Ponte de Sor.------------------------------------------------------------------------DCT – CULTURA.-----------------------------------------------------------------------------------
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Ratificação da autorização de gravações no Centro de Artes e Cultura de Ponte de
Sor, dia dez (10) de julho de dois mil e vinte (2020), assim como a cedência de
Proposta:

imagens (vídeo) aéreas de Ponte de Sor para utilização na nova temporada do
programa Missão: 100% Português da RTP, pela Produtora ShineIberia.----------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado e a
proposta apresentada, deliberou, ratificar a decisão de autorização de gravações no Centro de
Artes e Cultura de Ponte de Sor, dia dez (10) de julho de dois mil e vinte (2020), assim como a
DELIBERAÇÃO

cedência de imagens (vídeo) aéreas de Ponte de Sor para utilização na nova temporada do
programa Missão: 100% Português da RTP, pela Produtora ShineIberia.------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.--------------------------------------------------------------

N.º de
Registo

Ponto 7.2

9610

Data

17/07/2020

Processo

2020/300.50.800/16

Normas de Utilização da Área de Serviço de Autocaravanas.----------------------

Assunto:
Serviço Proponente:

DCT – TURISMO.----------------------------------------------------------------------------------

Aprovação das Normas de Utilização da Área de Serviço de Autocaravanas.-----------

Proposta:

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração tida a documentação em
anexo e a proposta apresentada, deliberou, aprovar a as Normas de Utilização da Área de Serviço
DELIBERAÇÃO

de Autocaravanas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.---------------------------------------------------------------

8. SERVIÇO: DJA - DIVISÃO JURÍDICA - ADMINISTRATIVA.----------------------------------------------------------------------Ponto 8.1

N.º de
Registo

9342

Data

09/07/2020

Processo

2020/300.40.511/6

Reparação de danos patrimoniais / Acidente ocorrido em Estrada Municipal /

Assunto:

Ricardo António Dias Cruz Natário.----------------------------------------------------------------

Serviço Proponente:

113 - DJA – SERVIÇO DE APOIO JURÍDICO.------------------------------------------------------------

Aprovar a reparação de dano patrimonial a Ricardo António Dias Cruz Natário,
Proposta:

consubstanciado num pneu furado de viatura automóvel, devido a buraco existente na via
pública, denominada de Rua das Hortas do Pinhal, mediante respetivo comprovativo do
justo valor.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado, a
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informação técnica-jurídica prestada e a proposta apresentada, deliberou, aprovar a reparação
de dano patrimonial a Ricardo António Dias Cruz Natário, consubstanciado num pneu furado de
viatura automóvel, devido a buraco existente na via pública, denominada de Rua das Hortas do
Pinhal, mediante respetivo comprovativo do justo valor.-------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.--------------------------------------------------------------

Ponto 8.2

N.º de
Registo

9256

Data

08/07/2020

Processo

2020/300.40.511/5

Reparação de dano patrimonial provocado em viatura / tampa de esgoto, na Rua

Assunto:

de Angola - Zona Industrial de Ponte de Sor / Nuno Miguel Raimundo Gaudêncio.--

Serviço Proponente:

113 - DJA – SERVIÇO DE APOIO JURÍDICO.------------------------------------------------------------

- Para apreciação e autorização da Câmara Municipal, para custear o dano patrimonial
provocado na viatura matricula 13-73-OE, propriedade de Lourenço Simões Carvalho
Proposta:

Gaudêncio, conduzido por Nuno Miguel Raimundo Gaudêncio;--------------------------------------- Acionar o Seguro de Responsabilidade Civil, para o Município ser ressarcido do valor da
despesa deduzido da franquia no valor 250,00 €.----------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado, a
informação técnica-jurídica prestada e a proposta apresentada, deliberou:------------------------------1- Autorizar a Câmara Municipal a custear o dano patrimonial provocado na viatura matricula 1373-OE, propriedade de Lourenço Simões Carvalho Gaudêncio, conduzido por Nuno Miguel
DELIBERAÇÃO

Raimundo Gaudêncio;-----------------------------------------------------------------------------------------------------2- Acionar o Seguro de Responsabilidade Civil, para o Município ser ressarcido do valor da
despesa deduzido da franquia no valor 250,00 €.-----------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.------------------------------------------------------------

Ponto 8.3

N.º de
Registo

Data

14/07/2020

Processo

2020/300.50.201/20

Alteração da designação de arrendatário / Armazém 1 CAEMPE / H2OSOL - Luís

Assunto:

Miguel Elias Lopes Lourenço.-----------------------------------------------------------------------

Serviço Proponente:
Proposta:

9443

113 - DJA – SERVIÇO DE APOIO JURÍDICO.------------------------------------------------------------

- Aprovar a alteração da designação do arrendatário do Armazém 1 do CAEMPE, para
Hybridclima - Soluções Energéticas - Unipessoal, Lda., mediante a apresentação dos
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seguintes documentos:------------------------------------------------------------------------------------------- comprovativo de ter a situação regularizada quanto a autorizações e licenciamento de
atividade que pretende desenvolver, quando aplicável; - garantir a criação ou manutenção
de emprego proposto durante a permanência no CAEMPE; - comprovativos de possuir a
situação regularizada perante a Administração Fiscal, Segurança Social e Município de Ponte
de Sor; - Projeto de viabilidade económica, técnica e financeira.--------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado, a
informação técnica-jurídica prestada e a proposta apresentada, deliberou:------------------------------1- Aprovar a alteração da designação do arrendatário do Armazém 1 do CAEMPE, para
Hybridclima - Soluções Energéticas - Unipessoal, Lda., mediante a apresentação dos seguintes
documentos:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) - comprovativo de ter a situação regularizada quanto a autorizações e licenciamento de

DELIBERAÇÃO

atividade que pretende desenvolver, quando aplicável; - garantir a criação ou manutenção de
emprego proposto durante a permanência no CAEMPE;--------------------------------------------------------b) - comprovativos de possuir a situação regularizada perante a Administração Fiscal, Segurança
Social e Município de Ponte de Sor; - Projeto de viabilidade económica, técnica e financeira.-------Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.-------------------------------------------------------------9. SAAA-SERVIÇO DE APOIO AO AERÓDROMO MUNICIPAL.------------------------------------------------------------------Ponto 9.1

N.º de
Registo

9362

Data

10-07-2020

Processo

2020/900.10.503/1

Autorização para realização de Trabalho Voluntário, no Aeródromo Municipal de

Assunto:

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

Serviço Proponente:

SAAA – SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO AERÓDROMO.-----------------------------

Ratificar o despacho de autorização para o requerente Sérgio Bettencourt Martins, realizar
trabalho voluntário no Aeródromo Municipal, aceder às instalações do Aeródromo
Proposta:

Municipal e nesse âmbito permitir a disponibilização de informação relativamente à
organização operacional e documental, às infraestruturas técnicas e ao cluster aeronáutico.-

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado e a
proposta apresentada, deliberou, ratificar o despacho de autorização para o requerente Sérgio
Bettencourt Martins, realizar trabalho voluntário no Aeródromo Municipal, aceder às instalações
DELIBERAÇÃO

do Aeródromo Municipal e nesse âmbito permitir a disponibilização de informação relativamente
à organização operacional e documental, às infraestruturas técnicas e ao cluster aeronáutico.----Aprovado por unanimidade, com seis votos a favor.---------------------------------------------------------------
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Não participou na apreciação e votação do assunto, depois de se ter considerada impedida, a
Senhora Vereadora Sérgia Marina Andrade Bettencourt Martins, devido a ser familiar do
requerente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 9.2

N.º de
Registo

9463

Data

14-07-2020

Processo

2020/150.10.500/16

Aeródromo Municipal de Ponte de Sor - Revisão de Acordo Formal, estabelecido

Assunto:

coma a NAV Portugal, para disponibilização de dados aeronáuticos.---------------------

Serviço Proponente:

SAAA – SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO AERÓDROMO.-----------------------------

Aprovar a Minuta de Revisão do Acordo Formal, estabelecido com a NAV Portugal em
Proposta:

dezasseis (16) de maio de dois mil e dezoito (2018).------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a documentação anexada e a
proposta apresentada, deliberou:-------------------------------------------------------------------------------------1- Aprovar a Minuta de Revisão do Acordo Formal, estabelecido com a NAV Portugal, em
dezasseis (16) de maio de dois mil e dezoito (2018);-------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO

2- Autorizar o Senhor Presidente da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário, a subscrever a referida
Revisão do Acordo Formal, estabelecido com a NAV Portugal estabelecido com a NAV Portugal,
em dezasseis (16) de maio de dois mil e dezoito (2018).--------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------

10. DFP – GESTÃO DE PATRIMÓNIO.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 10.1

N.º de
Registo

9608

Data

17-07-2020

Processo

2020/300.10.005/1104

Oferta Pública para Alienação de Sucata 2020, Máquinas, Viaturas e Diversos.-------

Assunto:
Serviço Proponente:

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

1- Revogar a deliberação da Câmara Municipal tomada em sua reunião ordinária realizada
no dia oito (8) de julho de dois mil e vinte (2020), na parte referente às Normas para a
Proposta:

Alienação da Sucata 2020;--------------------------------------------------------------------------------------2- Aprovar a nova versão das Normas para Alienação da Sucata 2020.------------------------------

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

1- Revogar a deliberação da Câmara Municipal tomada em sua reunião ordinária realizada no dia
oito (8) de julho de dois mil e vinte (2020), na parte referente às Normas para a Alienação da
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Sucata 2020;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2- Aprovar a nova versão das Normas para Alienação da Sucata 2020.-------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete 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 (7) 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 cinco minutos, do que para constar se lavrou a presente a 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
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Qualificada] Hugo
Luís Pereira Hilário
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