ATA NÚMERO 22-2020, REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PONTE DE SOR DE 11-11-2020.
N.º de Registo: 3165741.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data: 12/11/2020.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reunião: Reunião Ordinária do dia 11/11/2020.---------------------------------------------------------------------------------------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

14518

Data

06-11-2020

Processo

2020/150.20.404/25

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

doze (212) do dia seis (6) de novembro de dois mil e vinte (06/11/2020).---------------

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

número duzentos e doze (212), do dia cinco de novembro de dois mil e vinte (05/11/2020),
sendo que em resumo o total de Disponibilidades é de três milhões, setecentos e cinquenta e

um mil, setecentos e cinquenta e seis euros e dezoito cêntimos (3.751.756,18 €), as Operações
Orçamentais é de três milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, e setecentos e cinquenta e
sete euros e trinta e nove cêntimos (3.451.757,39 €) e as Operações Não Orçamentais é de
trezentos e sete mil, trinta e sete euros e noventa e sete cêntimos (307.037,797 €).----------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento da Situação Financeira do Município, referente ao
Resumo Diário de Tesouraria número duzentos e doze (212), do dia cinco de novembro de dois
mil e vinte (05/11/2020), sendo que em resumo o total de Disponibilidades é de três milhões,
setecentos e cinquenta e um mil, setecentos e cinquenta e seis euros e dezoito cêntimos
DELIBERAÇÃO

(3.751.756,18 €), as Operações Orçamentais é de três milhões, quatrocentos e cinquenta e um
mil, e setecentos e cinquenta e sete euros e trinta e nove cêntimos (23.451.757,39 €) e as
Operações Não Orçamentais é de trezentos e sete mil, trinta e sete euros e noventa e sete
cêntimos (307.037,797 €).------------------------------------------------------------------------------------------------

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

N.º de Registo

14030

Data

26/11/2020

Processo

2018/350.10.500/2

Transferência de Verbas no âmbito do Protocolo estabelecido entre o Município
de Ponte de Sor e a ACIPS para a realização do evento [IN]^2 Inverse Mission -

Assunto:

Air Summit.-------------------------------------------------------------------------------------------

Serviço Proponente:

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

Ratificar o despacho do Presidente da CMPS, de 30 de outubro de 2020, que autoriza a
transferência de 43.947,79 € para a ACIPS, para o pagamento das faturas indicadas na
seguinte tabela, de acordo com a 2ª. Alteração de Protocolo, para a realização do
PORTUGAL AIR SUMMIT 2020 – Flying Digital.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta:

Empresa – Escalobar, Expedições, Emprendimemtos e Ensino.---------------------------------------Fatura número/data – 503309265 – 22/10/2020.-------------------------------------------------------Descrição – Custos Logísticos da Palestra “Leaderchip in the virtual Renvironment –
Comunication, Delegation and meeting” –Oradora Valerie Drummond.----------------------------Valor com IVA – 900,00 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empresa – Ficção Verdadeira Produção de Vídeo.---------------------------------------------------------

Fatura número/data – FA /C/449 – 26/10/2020.---------------------------------------------------------Descrição – Equipa de Realização.----------------------------------------------------------------------------Valor com IVA – 28.413,00 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empresa – Cscork – Carina Marta O. F. Santos.------------------------------------------------------------Fatura número/data – FT CS/11 – 26/10/2020.-----------------------------------------------------------Descrição – Brindes para Oradores.--------------------------------------------------------------------------Valor com IVA – 1.387,44 €.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empresa – Turitubuci – Agência de Viagens e Turismo.------------------------------------------------Fatura número/data – 20/01/00291 – 26/10/2020.-----------------------------------------------------Descrição – Brindes para Oradores.--------------------------------------------------------------------------Valor com IVA – 2.475,45 €.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empresa – NAU – Lago Montargil & Villas.-----------------------------------------------------------------Fatura número/data – 200005026 – 26/10/2020.--------------------------------------------------------Descrição – Alojamento / Pequeno Almoço de Oradores.----------------------------------------------Valor com IVA – 649,00 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empresa – AP/Portugal.-----------------------------------------------------------------------------------------Fatura número/data – 2FT2020FT1/1241 – 26/10/2020.-----------------------------------------------Descrição – Equipa de dois (2) intérpretes.-----------------------------------------------------------------Valor com IVA – 3.6985,20 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empresa – SORLimpa – Verónica M. Justo.-----------------------------------------------------------------Fatura número/data – FAC 1V/772 – 29/10/2020.-------------------------------------------------------Descrição – Equipa de dois (2) intérpretes.-----------------------------------------------------------------Valor com IVA – 6.137,70 €.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL.-------------------------------------------------------------------------------------------------43.947,79 €

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a documentação anexada e a
DELIBERAÇÃO

proposta apresentada, deliberou:----------------------------------------------------------------------------------------

Ratificar o despacho do Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Sor (CMPS)
datado de trinta (30) de outubro de dois mil e vinte (2020), que autoriza a transferência
de 43.947,79 € para a Associação Comercial e Industrial de Ponte de Sor (ACIPS), para o
pagamento das faturas indicadas na seguinte tabela, de acordo com a Segunda (2.ª)
Alteração de Protocolo, para a realização do PORTUGAL AIR SUMMIT 2020 – Flying
Digital.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empresa – Escalobar, Expedições, Emprendimemtos e Ensino.--------------------------------------------------Fatura número/data – 503309265 – 22/10/2020.------------------------------------------------------------------Descrição – Custos Logísticos da Palestra “Leaderchip in the virtual Renvironment – Comunication,
Delegation and meeting” –Oradora Valerie Drummond.----------------------------------------------------------Valor com IVA – 900,00 €.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empresa – Ficção Verdadeira Produção de Vídeo.-------------------------------------------------------------------Fatura número/data – FA /C/449 – 26/10/2020.--------------------------------------------------------------------Descrição – Equipa de Realização.---------------------------------------------------------------------------------------Valor com IVA – 28.413,00 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empresa – Cscork – Carina Marta O. F. Santos.----------------------------------------------------------------------Fatura número/data – FT CS/11 – 26/10/2020.----------------------------------------------------------------------Descrição – Brindes para Oradores.-------------------------------------------------------------------------------------Valor com IVA – 1.387,44 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empresa – Turitubuci – Agência de Viagens e Turismo.------------------------------------------------------------Fatura número/data – 20/01/00291 – 26/10/2020.----------------------------------------------------------------Descrição – Brindes para Oradores.-------------------------------------------------------------------------------------Valor com IVA – 2.475,45 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empresa – NAU – Lago Montargil & Villas.----------------------------------------------------------------------------Fatura número/data – 200005026 – 26/10/2020.-------------------------------------------------------------------Descrição – Alojamento / Pequeno Almoço de Oradores.---------------------------------------------------------Valor com IVA – 649,00 €.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empresa – AP/Portugal.----------------------------------------------------------------------------------------------------Fatura número/data – 2FT2020FT1/1241 – 26/10/2020.---------------------------------------------------------Descrição – Equipa de dois (2) intérpretes.-----------------------------------------------------------------------------

Valor com IVA – 3.6985,20 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empresa – SORLimpa – Verónica M. Justo.----------------------------------------------------------------------------Fatura número/data – FAC 1V/772 – 29/10/2020.------------------------------------------------------------------Descrição – Equipa de dois (2) intérpretes.----------------------------------------------------------------------------Valor com IVA – 6.137,70 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL.------------------------------------------------------------------------------------------------------------43.947,79 €
Aprovado por maioria, com o voto de abstenção do Senhor Vereador João Pedro Xavier Abelho
Amante e os votos favoráveis dos restantes membros.-----------------------------------------------------------3. SERVIÇO: GAPP – GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA E PROTOCOLO.-------------------------------------------------Ponto 3.1

N.º de
Registo

20036

Data

03/11/2020

Processo

2020/150.10.100/62

Escalas de Turnos de Serviço de Farmácias para o ano de dois mil e vinte e um
Assunto:

(2021) / Administração Regional de Saúde do Alentejo.------------------------------------

Serviço Proponente:

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

Tomar conhecimento e emitir parecer favorável.----------------------------------------------------------

Proposta:

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou emitir parecer favorável às Escalas de
Turnos de Serviço das Farmácias para o ano de dois mil e vinte e um (2021).-----------------------------

DELIBERAÇÃO

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

Ponto 3.2

N.º de
Registo

19965

Data

02/11/2020

Processo

2020/150.10.100/59

Reorganização de Ecopontos, para benefício de cidadãos com limitações visuais /
Assunto:

Valnor, S.A.----------------------------------------------------------------------------------------------

Serviço Proponente:

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

Proposta:
DELIBERAÇÃO

Ponto 3.3

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

N.º de
Registo

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

14611

Data

09/11/2020

Processo

2020/300.30.008/36

Comunicado - Não adesão ao Protocolo com a ANF – Associação Nacional de
Assunto:
Serviço Proponente:

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

Dar conhecimento à Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------

Proposta:

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

DELIBERAÇÃO

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

N.º de
Registo

14572

Data

06/11/2020

Processo

2018/450.30.501/6

Reabilitação Urbana Benefícios Fiscais Vistoria Final, para determinação do Nível
de Conservação de Edifícios, após a realização das obras no prédio, sito na Rua
Assunto:

Luis de Camões, n.º 9-B, 1.º Dto., em Ponte de Sor (artigo matricial (2853) / Isabel
Maria Figueira Rodrigues de Goes.----------------------------------------------------------------

Serviço Proponente:

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

Aprovar a Ficha de Avaliação do Nível de Conservação de Edifícios, após a realização das
Proposta:

obras, e mandar emitir a respetiva Declaração, assim como dar conhecimento da mesma ao
Serviço de Repartição de Finanças.----------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado, a
restante documentação anexa e a proposta apresentada, deliberou, aprovar a Ficha de
Avaliação do Nível de Conservação de Edifícios, após a realização das obras, e mandar
Deliberação:

emitir a respetiva Declaração, assim como dar conhecimento da mesma ao Serviço de
Repartição de Finanças.-----------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.---------------------------------------------------

Ponto 4.2

N.º de
Registo

14634

Data

09/11/2020

Processo

2020/450.10.066/22

Solicitação de Parecer - Pedido de Autorização Prévia para Ações de (Re)
Arborização - Código de Registo número Pr.007040.2020 / Inês Maria Torres

Assunto:

Espadinha.----------------------------------------------------------------------------------------------Serviço Proponente:

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

Tomar conhecimento dos Pareceres emitidos pela DPGU-PA e GTF e informar o ICNF, IP
Instituto da Conservação da Natureza, dos mesmos, relativamente à (re) arborização de
Proposta:

Inês Maria Torres Espadinha.--------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a documentação
anexada e a proposta apresentada, deliberou, tomar conhecimento dos Pareceres
emitidos pela DPGU-PA e GTF e informar o ICNF, IP Instituto da Conservação da Natureza,

Deliberação:

dos mesmos, relativamente à (re) arborização de Inês Maria Torres Espadinha.---------------Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.---------------------------------------------------

Ponto 4.3

N.º de
Registo

14625

Data

09/11/2020

Processo

2020/450.10.066/23

Solicitação de Parecer - Pedido de Autorização Prévia para Ações de (Re)
Assunto:

Arborização - Código de Registo número 007166.2020 / Cavalinhos Florestal, S.A.--

Serviço Proponente:

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

Tomar conhecimento dos Pareceres emitidos pela DPGU-PA e GTF e informar o ICNF, IP Instituto da Conservação da Natureza, dos mesmos, relativamente à (re) arborização de

Proposta:

Cavalinhos Florestal, S.A.-----------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a documentação
anexada e a proposta apresentada, deliberou, tomar conhecimento dos Pareceres
emitidos pela DPGU-PA e GTF e informar o ICNF, IP Instituto da Conservação da Natureza,

Deliberação:

dos mesmos, relativamente à (re) arborização de Cavalinhos Florestal, S.A.--------------------Aprovado poe unanimidade, com sete votos a favor.--------------------------------------------------5. SERVIÇO: DPOMA – DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE.---------------------------------------Ponto 5.1

N.º de
Registo

13840

Data

26-10-2020

Processo

2018/300.10.001/62

Empreitada de Infraestruturas Básicas e de Proteção ao Ambiente da Freguesia de
Assunto:

Tramaga - Rede de Drenagem de Águas Residuais na Rua Principal - Receção
Definitiva / Liberação de Caução / Manuel Pedro de Sousa & Filhos, Lda.-------------DPOMA - DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE – APOIO

Serviço Proponente:

Proposta:

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

Autorizar a Liberação da Caução, tendo em consideração a Receção Definitiva da
Empreitada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

receção definitiva da Empreitada e a proposta apresentada, deliberou, autorizar a Liberação da

Caução, à Empresa Manuel Pedro de Sousa & Filhos, Lda.-----------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.-------------------------------------------------------------

Ponto 5.2

N.º de
Registo

Assunto:

13841

Data

26-10-2020

Processo

2018/300.150.800/20

Nova Ligação IP - Estrada da Tramaga / EDP - Distribuição Energia, S.A.----------------DPOMA - DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE – APOIO

Serviço Proponente:

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

1- Aceitar o orçamento da EDP - Distribuição Energia, S.A., para Prolongamento da Rede de
IP existente (Estrada da Tramaga), no valor de 1.381,29 €, já com IVA incluído.-------------------Proposta:

2- Considerar que a despesa tem cabimento no Orçamento da Câmara Municipal para o
corrente ano, na rubrica 02/070104, com o número de cabimento 4280 e o número
sequencial 31620.--------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a comunicação da EDP –
Distribuição Energia, S.A., a informação técnica prestada, assim como a proposta efetuada,
deliberou:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1- Aceitar o orçamento da EDP - Distribuição Energia, S.A., para Prolongamento da Rede de IP
DELIBERAÇÃO

existente (Estrada da Tramaga), no valor de 1.381,29 €, já com IVA incluído;----------------------------2- Considerar que a despesa tem cabimento no Orçamento da Câmara Municipal para o corrente
ano, na rubrica 02/070104, com o número de cabimento 4280 e o número sequencial 31620.-----Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.-------------------------------------------------------------

Ponto 5.3

N.º de
Registo

14473

Empreitada
Assunto:

Data

05-11-2020

de "Construção

Processo

2020/300.10.001/65

e Conservação

de

Arruamentos

e

Obras

Complementares Construção de Passeios em Foros de Arrão" - Adjudicação /
Aprovação de Minuta de Contrato.---------------------------------------------------------------DPOMA - DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE – APOIO

Serviço Proponente:

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

1- Adjudicar a Empreitada de “Construção e Conservação de Arruamentos e Obras
Proposta:

Complementares Construção de Passeios em Foros de Arrão”, à Empresa PINTO & BRAZ,
LDA., pelo valor de 181.636,52 €, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor;---------------------2- Aprovar a respetiva Minuta do Contrato a celebrar.----------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração os documentos anexados
como o Relatório do Projeto de Adjudicação efetuado, a Minuta do Contrato e a proposta
apresentada, deliberou:--------------------------------------------------------------------------------------------------1- Adjudicar a Empreitada de “Construção e Conservação de Arruamentos e Obras
Complementares Construção de Passeios em Foros de Arrão”, à Empresa PINTO & BRAZ, LDA.,
DELIBERAÇÃO

pelo valor de 181.636,52 €, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor;-------------------------------------2- Aprovar a respetiva Minuta do Contrato a celebrar.----------------------------------------------------------3- Autorizar o Senhor Presidente da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário a outorgar o referido
Contrato.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.-------------------------------------------------------------

Ponto 5.4

N.º de
Registo

14593

Data

09-11-2020

Processo

2020/300.10.003/32

Pedido de cedência do Lote n.º 1A, da Ampliação da Zona Industrial de Ponte de

Assunto:

Sor, Situada a Norte da Linha do Caminho de Ferro / Maquisor, Unipessoal, Lda.---DPOMA - DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE – APOIO

Serviço Proponente:

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

Ceder o Lote de terreno n.º 1A, da Ampliação da Zona Industrial de Ponte de Sor, situada a
Norte da Linha do Caminho de Ferro, com a área de 10.157,02 m2, inscrito na matriz predial
urbana com o artigo 7045, da União de Freguesia de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor, e
descrito na Conservatória do Registo Predial de Ponte de Sor, com o número 7902, da
Proposta:

Freguesia de Ponte de Sor, à empresa MAQUISOR, UNIPESSOAL, LDA., nos termos do
“Regulamento de Cedência de Lotes de Terreno para Implantação de Instalações Industriais,
Comerciais e/ou de Serviços na Ampliação da Zona Industrial de Ponte de Sor, Situada a
Norte da Linha do Caminho de Ferro”, pelo valor 19.044,41 €, ficando a Empresa obrigada à
apresentação de uma caução no montante de 6.348,14 €, para cumprimento do Artigo 5.º,
do referido Regulamento.----------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado, a
informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, ceder o Lote de terreno n.º 1A,
da Ampliação da Zona Industrial de Ponte de Sor, situada a Norte da Linha do Caminho de Ferro,
DELIBERAÇÃO

com a área de 10.157,02 m2, inscrito na matriz predial urbana com o artigo 7045, da União de
Freguesia de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor, e descrito na Conservatória do Registo
Predial de Ponte de Sor, com o número 7902, da Freguesia de Ponte de Sor, à empresa

MAQUISOR, UNIPESSOAL, LDA., nos termos do “Regulamento de Cedência de Lotes de Terreno
para Implantação de Instalações Industriais, Comerciais e/ou de Serviços na Ampliação da Zona
Industrial de Ponte de Sor, Situada a Norte da Linha do Caminho de Ferro”, pelo valor 19.044,41
€, ficando a Empresa obrigada à apresentação de uma caução no montante de 6.348,14 €, para
cumprimento do Artigo 5.º, do referido Regulamento.----------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.-------------------------------------------------------------

Ponto 5.5

N.º de
Registo

14663

Data

10-11-2020

Processo

2018/300.50.001/1

Afetação de Bens do Domínio Privado, para o Domínio Público, no âmbito do

Assunto:

Projeto do Arruamento Rua Projetada Mundet/Ónias.-------------------------------------DPOMA - DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE – APOIO

Serviço Proponente:

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

Aprovação de contrapartida considerada pelo proprietário dos terrenos inscritos na matriz
predial rústica da União de Freguesias sob os artigos 51, da Secção CC, para respetiva

Proposta:

cedência ao Município, no âmbito do Processo de Implementação do Projeto do
Arruamento designado Rua da Mundet/Ónias.-------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração toda a documentação
anexada, a informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, aprovar a
contrapartida considerada pelo proprietário dos terrenos inscritos na matriz predial rústica da
União de Freguesias sob os artigos 51, da Secção CC, para respetiva cedência ao Município, no

DELIBERAÇÃO

âmbito do Processo de Implementação do Projeto do Arruamento designado Rua da
Mundet/Ónias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.------------------------------------------------------------6. SERVIÇO: DCT – DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO----------------------------------------------------------------------------Ponto 6.1

N.º de
Registo

14081

Data

30/10/2020

Processo

2020/300.50.201/29

Pedido de cedência do Auditório do Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor, por
parte da Comissão Concelhia de Ponte de Sor do Partido Comunista Português.-----

Assunto:

-----------------------------------------------------------------------------------------Serviço Proponente:

123131 - DCT – CENTRO DE ARTES E CULTURA.------------------------------------------------------

Ratificação da Camara Municipal de Ponte de Sor da autorização de cedência do Auditório
Proposta:

do Centro de Artes e Cultura, para a realização de uma reunião de preparação do XXI
Congresso do Partido Comunista Português, para o dia sete (7) de novembro do corrente

ano, sábado, das dezasseis horas (16H:00) às dezoito horas e trinta minutos (18H30), à
Comissão Concelhia de Ponte de Sor do Partido Comunista Português, assim como da
disponibilização de funcionário do Município para apoio à atividade com o pagamento das
respetivas horas extraordinárias.------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado e a
proposta apresentada, deliberou, ratificar a decisão da autorização de cedência do Auditório do
Centro de Artes e Cultura, para a realização de uma reunião de preparação do XXI Congresso do
Partido Comunista Português, para o dia sete (7) de novembro do corrente ano, sábado, das
dezasseis horas (16H:00) às dezoito horas e trinta minutos (18H30), à Comissão Concelhia de
Ponte de Sor do Partido Comunista Português, assim como da disponibilização de funcionário do

DELIBERAÇÃO

Município, para apoio à atividade com o pagamento das respetivas horas extraordinárias.---------Aprovado por unanimidade, com seis votos a favor.-------------------------------------------------------------Não participou na apreciação e votação do assunto, o Senhor Vereador João Pedro Xavier Abelho
Amante, depois de se ter declarado impedido, devido a ter sido eleito e pertencer ao Partido
Comunista Português.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 6.2

N.º de
Registo

14429

Data

05/11/2020

Processo

2020/300.50.201/33

Pedido da Secção de Dança do Eléctrico Futebol Clube, de Ponte de Sor, para a
Assunto:

utilização de salas do Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor.-------------------------

Serviço Proponente:

123131 - DCT – CENTRO DE ARTES E CULTURA.------------------------------------------------------

Ratificação da Câmara Municipal de Ponte de Sor, da autorização de cedência do espaço
próximo ao Painel de Cortiça e/ou outras salas disponíveis do Centro de Artes e Cultura de
Ponte de Sor, para gravação das coreografias solicitadas, dia seis (6) de novembro, entre as
Proposta:

catorze horas (14H:00) e as dezoito horas (18H:00), à Secção de Dança do Eléctrico Futebol
Clube, mediante o cumprimento das orientações da Direção Geral de Saúde, em vigor, e do
Plano de Contingência dos próprios espaços culturais em causa.-------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado e a
proposta apresentada, deliberou, ratificar a decisão da autorização de cedência do espaço
próximo ao Painel de Cortiça e/ou outras salas disponíveis do Centro de Artes e Cultura de Ponte
DELIBERAÇÃO

de Sor, para gravação das coreografias solicitadas, dia seis (6) de novembro, entre as catorze
horas (14H:00) e as dezoito horas (18H:00), à Secção de Dança do Eléctrico Futebol Clube,
mediante o cumprimento das orientações da Direção Geral de Saúde, em vigor, e do Plano de

Contingência dos próprios espaços culturais em causa.---------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.------------------------------------------------------------7. SERVIÇO: DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO----------------------------------------------Ponto 7.1

N.º de
Registo

20002

Data

03/11/2020

Processo

2020/850.10.003/63

Trigésima Quarta (34.ª) Edição da Baja Portalegre 500 Automóvel Clube de
Assunto:
Serviço
Proponente:

Portugal.-----------------------------------------------------------------------------------------122121 - DEJD – SD - DESPORTO.-------------------------------------------------------------À ratificação da Câmara Municipal. Autorizar o apoio logístico e financeiro no valor máximo de
15.000,00 € (Quinze Mil Euros), para promoção / realização da 34.ª Edição da Baja Portalegre 500,

Proposta:

da iniciativa do Automóvel Clube de Portugal, a ter lugar entre os dias cinco (5) e sete (7) de
novembro de dois mil e vinte (2020), em Ponte de Sor.-------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado, deliberou,
ratificar a decisão de autorização do apoio logístico e financeiro no valor máximo de 15.000,00 €
(Quinze Mil Euros), para promoção / realização da 34.ª Edição da Baja Portalegre 500, da iniciativa
DELIBERAÇÃO

do Automóvel Clube de Portugal, a ter lugar entre os dias cinco (5) e sete (7) de novembro de dois
mil e vinte (2020), em Ponte de Sor.------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.---------------------------------------------------------------

Ponto 7.2

N.º de
Registo

20158

Data

03/11/2020

Processo

2020/900.10.002/13

Pedido de parecer para o Evento denominado de “Rali Capital da Pele 2020”
Assunto:
Serviço
Proponente:

/ Município de Alcanena.--------------------------------------------------------------------122121 - DEJD – SD - DESPORTO.-------------------------------------------------------------Parecer favorável ao pedido do Evento denominado de Rali Capital da Pele 2020, formulado pelo
Município de Alcanena, para cinco (5) e seis (6) de dezembro de dois mil e vinte (2020), sujeito aos
restantes pareceres positivos necessários para a realização da prova, cujo requerimento é da

Proposta:

responsabilidade da organização do Evento.--------------------------------------------------------------------------Deve-se ainda indicar ao referido Município, que os Caminhos Públicos Municipais por onde passam
as viaturas, fiquem no mesmo estado em que estavam antes da Prova.----------------------------------------

DELIBERAÇÃO

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

proposta apresentada, deliberou, emitir Parecer favorável ao pedido do Evento denominado de
Rali Capital da Pele 2020, formulado pelo Município de Alcanena, para cinco (5) e seis (6) de
dezembro de dois mil e vinte (2020), sujeito aos restantes pareceres positivos necessários para a
realização da prova, cujo requerimento é da responsabilidade da organização do Evento.------------Deve-se ainda indicar ao referido Município, que os Caminhos Públicos Municipais por onde
passam as viaturas, fiquem no mesmo estado em que estavam antes da Prova.-------------------------Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.--------------------------------------------------------------

Ponto 7.3

N.º de
Registo

14509

Data

06/11/2020

Processo

2020/300.10.005/2071

Proposta à Reunião de Câmara - Procedimento por Concurso Público:
Assunto:

"Implementação das Ações " English 4ALL" e "MLT Music Learning Together,
n o âmbito do projeto KIITOS 4ALL”.------------------------------------------------------

Serviço
Proponente:

12222 - DEJD – RECURSOS EDUCATIVOS.---------------------------------------------------1- Autorização da despesa no valor de 232.615,82 € + IVA, e respetiva abertura do Procedimento de
Concurso;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta:

2- Aprovação das peças do Procedimento de Concurso Público Anúncio, Programa de Concurso e
Caderno de Encargos;-------------------------------------------------------------------------------------------------------3- Aprovação da composição do Júri e Gestor do Contrato.--------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração toda a documentação
anexada e a proposta apresentada, deliberou:----------------------------------------------------------------------1- Aprovar a Autorização da despesa no valor de 232.615,82 € + IVA, e respetiva Abertura do
Procedimento de Concurso;----------------------------------------------------------------------------------------------2- Aprovar as peças do Procedimento de Concurso Público Anúncio, Programa de Concurso e
Caderno de Encargos;-------------------------------------------------------------------------------------------------------3- Aprovar a composição do Júri e Gestor do Contrato, os quais terão a seguinte composição:------DELIBERAÇÃO

Presidente Júri – Susana Isabel Henriques Pita Esculcas, Chefe de Divisão de Educação, Juventude
e Desporto (Que será substituída nas suas faltas e impedimentos, pelo Primeiro Vogal Efetivo);----Primeiro (1.º) Vogal Efetivo – Maria Adelaide Feitinha da Silva Rosa, Diretora de Departamento de
Administração, Finanças e Desenvolvimento (Que substituirá o Presidente nas suas faltas e
impedimentos);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segundo (2.º) Vogal Efetivo – José António Pereira Costa, Técnico Superior;-------------------------------Primeiro (1.º) Vogal Suplente – Marta de Jesus Sampaio Sebastião, Técnica Superior;-------------------

Segundo (2.º) Vogal Suplente – Margarida Rosa Coelho Inácio, Técnica Superior.------------------------Nomear como Gestor do Contrato, a Senhora Susana Isabel Henriques Pita Esculcas, Chefe de
Divisão de Educação, Juventude e Desporto.------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.--------------------------------------------------------------8. SERVIÇO: DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL.----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 8.1

N.º de
Registo

13907

Data

03/09/2020

Processo

2020/650.20.304/67

Regulamento Municipal de Inserção Social e Luta Contra a Pobreza/Projeto
Integrado de Saúde, Bem Estar Social e Desenvolvimento Harmonioso e

Assunto:

Sustentável de Ponte de Sor - Pedido de Apoio em Terapia da Fala.--------------------Serviço Proponente:

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

Deferir a pretensão da requerente e prestar o apoio solicitado à criança abrangida pelo
Proposta:

Processo número 2020 /650.20.304/67, no âmbito da Terapia da Fala.-----------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado, a
informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, deferir a pretensão da
requerente e prestar o apoio solicitado à criança abrangida pelo Processo número

DELIBERAÇÃO

2020/650.20.304/67, no âmbito da Terapia da Fala.-------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.-------------------------------------------------------------

Ponto 8.2

N.º de
Registo

14110

Data

02/11/2020

Processo

2020/650.20.304/52

Regulamento Municipal de Inserção Social e Luta Contra a Pobreza/Projeto
Integrado de Saúde, Bem Estar Social e Desenvolvimento Harmonioso e

Assunto:

Sustentável de Ponte de Sor - Pedido de Apoio em Terapia da Fala.--------------------Serviço Proponente:

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

Deferir a pretensão da requerente e prestar o apoio solicitado à criança abrangida pelo
Proposta:

Processo número 2020 /650.20.304/52, no âmbito da Terapia da Fala.-----------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado, a
informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, deferir a pretensão da
DELIBERAÇÃO

requerente e prestar o apoio solicitado à criança abrangida pelo Processo número
2020/650.20.304/52, no âmbito da Terapia da Fala.-------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.-------------------------------------------------------------

Ponto 8.3

N.º de
Registo

14555

Data

06/11/2020

Processo

2020/650.20.304/68

Regulamento Municipal de Inserção Social e Luta Contra a Pobreza/Projeto
Integrado de Saúde, Bem Estar Social e Desenvolvimento Harmonioso e
Assunto:

Sustentável de Ponte de Sor - Pedido de Apoio em Terapia da Fala e
Acompanhamento Psicológico.--------------------------------------------------------------------

Serviço Proponente:

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

Deferir a pretensão da requerente e prestar o apoio solicitado à criança abrangida pelo
Processo número 2020 /650.20.304/68, no âmbito da Terapia da Fala a Fala e do
Proposta:

Acompanhamento Psicológico, caso se verifique também a necessidade do referido apoio
psicológico.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado, a
informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, deferir a pretensão da
requerente e prestar o apoio solicitado à criança abrangida pelo Processo número
DELIBERAÇÃO

2020/650.20.304/68, no âmbito da Terapia da Fala e do Acompanhamento Psicológico, caso se
verifique também a necessidade do referido apoio psicológico.----------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.-------------------------------------------------------------

Ponto 8.4

N.º de
Registo

14605

Data

09/11/2020

Processo

2020/650.20.304/65

Regulamento Municipal de Inserção Social e Luta Contra a Pobreza / Projeto
Integrado de Saúde, Bem Estar Social e Desenvolvimento Harmonioso e

Assunto:

Sustentável de Ponte de Sor - Pedido de Apoio em Terapia da Fala.--------------------Serviço Proponente:

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

Deferir a pretensão da requerente e prestar o apoio solicitado à criança abrangida pelo
Proposta:

Processo número 2020/650.20.304/65, no âmbito da Terapia da Fala a Fala.---------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado, a
informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, deferir a pretensão da
DELIBERAÇÃO

requerente e prestar o apoio solicitado à criança abrangida pelo Processo número
2020/650.20.304/65, no âmbito da Terapia da Fala.-------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.-------------------------------------------------------------

Ponto 8.5

N.º de
Registo

14337

Data

05/1/2020

Processo

2020/850.10.003.01/44

Atribuição de apoio financeiro ao Núcleo Sportinguista de Galveias.--------------------

Assunto:
Serviço Proponente:

12115 - DAS – ASSOCIATIVISMO.------------------------------------------------------------------------

Atribuição de um apoio financeiro, no valor de 50,00 € (cinquenta euros), ao Núcleo
Sportinguista de Galveias como forma de apoio à elaboração do calendário anual com
Proposta:

apontamentos alusivos à Freguesia de Galveias, no âmbito do Regulamento Municipal de
Apoio a Instituições Sem Fins Lucrativos do Concelho de Ponte de Sor.-----------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado, a
informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, atribuir um apoio financeiro
no valor de 50,00 € (cinquenta euros), ao Núcleo Sportinguista de Galveias, como forma de apoio
à elaboração do calendário anual com apontamentos alusivos à Freguesia de Galveias, no âmbito

DELIBERAÇÃO

do Regulamento Municipal de Apoio a Instituições Sem Fins Lucrativos do Concelho de Ponte de
Sor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.-------------------------------------------------------------

Ponto 8.6

N.º de
Registo

14514

Data

06/1/2020

Processo

2019/850.10.003/126

Atribuição de apoio financeiro à AFATI - Associação Forense dos Amigos da
Assunto:

Terceira Idade, de Foros de Arrão.----------------------------------------------------------------

Serviço Proponente:

12115 - DAS – ASSOCIATIVISMO.------------------------------------------------------------------------

1- Aprovar a atribuição de um apoio financeiro, no valor de 3.500.00 € (três mil e
quinhentos euros), à AFATI - Associação Forense dos Amigos da Terceira Idade, de Foros de
Arrão, mediante a entrega dos documentos comprovativos para fazer face às despesas com
a pintura do edifício do Centro de Dia, no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio a
Proposta:

Instituições sem fins Lucrativos do Concelho de Ponte de Sor;----------------------------------------2- Aprovar a retificação na Ata da deliberação do Executivo Municipal de catorze (14) de
outubro de dois mil e vinte (2020), no Ponto 5.2, em que onde se lê “pintura do edifício do
Centro de Dia” deverá ler-se “Pintura do Edifício do Lar”.-----------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado e a
proposta apresentada, deliberou:-------------------------------------------------------------------------------------1- Aprovar a atribuição de um apoio financeiro, no valor de (três mil e quinhentos euros), à AFATI
DELIBERAÇÃO

- Associação Forense dos Amigos da Terceira Idade, de Foros de Arrão, mediante a entrega dos
documentos comprovativos para fazer face às despesas com a pintura do edifício do Centro de
Dia, no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio a Instituições sem Fins Lucrativos do

Concelho de Ponte de Sor;-----------------------------------------------------------------------------------------------2- Aprovar a retificação na Ata da deliberação do Executivo Municipal de catorze (14) de outubro
de dois mil e vinte (2020), no Ponto 5.2, em que onde se lê “pintura do edifício do Centro de Dia”
deverá ler-se “Pintura do edifício do Lar”.--------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.-------------------------------------------------------------

Ponto 8.7

N.º de
Registo

14550

Data

06/11/2020

Processo

2020/850.10.003.01/46

Atribuição de apoio financeiro ao Grupo Desportivo Matuzarense.----------------------

Assunto:
Serviço Proponente:

12115 - DAS – ASSOCIATIVISMO.------------------------------------------------------------------------

Aprovar a atribuição de um apoio financeiro, no valor de 540,95 € (quinhentos e quarenta
euros e noventa e cinco cêntimos), ao Grupo Desportivo Matuzarense, para fazer face às
Proposta:

despesas com a aquisição de equipamento desportivo, no âmbito do Regulamento
Municipal de Apoio a Instituições Sem Fins Lucrativos do Concelho de Ponte de Sor.-----------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado e a
proposta apresentada, deliberou, aprovar a atribuição de um apoio financeiro, no valor de
540,95 € (quinhentos e quarenta euros e noventa e cinco cêntimos), ao Grupo Desportivo
Matuzarense, para fazer face às despesas com a aquisição de equipamento desportivo, no

DELIBERAÇÃO

âmbito do Regulamento Municipal de Apoio a Instituições Sem Fins Lucrativos do Concelho de
Ponte de Sor.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.-------------------------------------------------------------

Ponto 8.8

N.º de
Registo

14562

Data

06/11/2020

Processo

2020/850.10.003.01/39

Atribuição de apoio financeiro, ao Grupo Desportivo Ferroviário de Torre das
Assunto:

Vargens.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Serviço Proponente:

12115 - DAS – ASSOCIATIVISMO.------------------------------------------------------------------------

Atribuição de um apoio financeiro, no valor de 1.937,57 € (mil novecentos e trinta e sete
Proposta:

euros e cinquenta e sete cêntimos), ao Grupo Desportivo Ferroviário de Torre das Vargens,
para fazer face às despesas com a remodelação da Sala de Convívio da Sede da Associação.-

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

proposta apresentada, deliberou, aprovar a atribuição de um apoio financeiro, no valor de
1.937,57 € (mil novecentos e trinta e sete euros e cinquenta e sete cêntimos), ao Grupo

Desportivo Ferroviário de Torre das Vargens, para fazer face às despesas com a remodelação da
sala de convívio da sede da Associação.-----------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.-------------------------------------------------------------

Ponto 8.9

N.º de
Registo

14612

Data

09/11/2020

Processo

2020/850.10.003.01/45

Atribuição de apoio financeiro para aquisição de Cabazes de Natal, para
distribuição por famílias carenciadas do Concelho de Ponte de Sor / Cruz Vermelha

Assunto:

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

12115 - DAS – ASSOCIATIVISMO.------------------------------------------------------------------------

Atribuir à Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Ponte de Sor, o apoio financeiro no
valor de 17.453,15 € (dezassete mil, quatrocentos e cinquenta e três euros e quinze
Proposta:

cêntimos), para aquisição de Cabazes de Natal, para distribuição por famílias carenciadas do
Concelho de Ponte de Sor.---------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado e a
proposta apresentada, deliberou, atribuir à Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Ponte de
Sor, o apoio financeiro no valor de 17.453,15 € (dezassete mil, quatrocentos e cinquenta e três
DELIBERAÇÃO

euros e quinze cêntimos), para aquisição de Cabazes de Natal, para distribuição por famílias
carenciadas do Concelho de Ponte de Sor.--------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.-------------------------------------------------------------

9. DFP – GESTÃO DE PATRIMÓNIO.----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 9.1

N.º de
Registo

14062

Data

30-10-2020

Processo

2020/300.50.21/28

Requerimento para pagar a renda do Quiosque/Bar, sito na Zona Ribeirinha de
Ponte de Sor, em Ponte de Sor, a partir de quinze (15) setembro de dois mil e vinte

Assunto:

(2020) , que é propriedade municipal / António Pedro Bonito Prates.-----------------Serviço Proponente:
Proposta:

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

Autorizar o pagamento da renda do Quiosque/Bar, a partir de quinze (15) setembro de dois
mil e vinte (2020).--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

informação técnica – prestada e a proposta apresentada, deliberou, autorizar o pagamento da
renda do Quiosque/Bar, a partir de quinze (15) setembro de dois mil e vinte (2020), por parte do

Senhor António Pedro Bonito Prates.---------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.-------------------------------------------------------------10. DRH-DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS.---------------------------------------------------------------------------------------Ponto 10.1

N.º de
Registo

14516

Data

06-11-2020

Processo

2020/750.20.600/65

Pedido de Estágio Curricular no âmbito do Curso Técnico Superior Profissional de
Intervenção Social e Comunitária, da Escola Superior de Educação e Ciências

Assunto:

Sociais do Instituto Politécnico de Leiria.-------------------------------------------------------Serviço Proponente:

DRH – DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS.-----------------------------------------------------------

1. Autorizar a realização do Estágio Curricular, do aluno que frequenta Curso Técnico
Superior Profissional de Intervenção Social e Comunitária, da Escola Superior de Educação e
Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria, conforme solicitado, com início no mês de
fevereiro de dois mil e vinte e um (2021), na Divisão de Ação Social, ligado ao Serviço da
Saúde, na modalidade que for considerada mais adequada face à pandemia;---------------------

Proposta:

2. Designar como Orientadora do Estágio Curricular, a Técnica Superior Zélia Lopes;---------3. Proceder à elaboração de um Protocolo para o efeito, a celebrar entre o Município de
Ponte de Sor e a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de
Leiria.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado e a
proposta apresentada, deliberou:-------------------------------------------------------------------------------------1- Autorizar a realização do Estágio Curricular do aluno que frequenta Curso Técnico Superior
Profissional de Intervenção Social e Comunitária, da Escola Superior de Educação e Ciências
Sociais do Instituto Politécnico de Leiria, conforme solicitado, com início no mês de fevereiro de
DELIBERAÇÃO

dois mil e vinte e um (2021), na Divisão de Ação Social, ligado ao Serviço da Saúde, na
modalidade que for considerada mais adequada face à pandemia;-----------------------------------------2- Designar como Orientadora do Estágio Curricular, a Técnica Superior, Senhora Zélia Lopes;-----3- Proceder à elaboração de um Protocolo para o efeito, a celebrar entre o Município de Ponte
de Sor e a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria.---------Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.-------------------------------------------------------------

11. SAAA-SERVIÇO DE APOIO AO AERÓDROMO MUNICIPAL.------------------------------------------------------------------Ponto 11.1

Assunto:

N.º de
Registo

14646

Data

09-11-2020

Processo

2020/450.10.808/1

BrokAir Consulting SL – Sucursal em Portugal - Pedido de Parqueamento de
Aeronaves - Aeródromo Municipal de Ponte de Sor.------------------------------------------

Serviço Proponente:

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

- Autorizar a atividade de parqueamento, nos termos requeridos, em conformidade com a
análise da Tabela de Taxas do Regulamento do Aeródromo Municipal de Ponte de Sor;------- Autorizar a realização de Plano de Coordenação de Atividade, entre o Aeródromo e o
Proposta:

Operador, que entre outros pressupostos de Segurança Operacional, salvaguarde a
atividade da ANEPC, no âmbito da Vigilância e Combate a Incêndios, a decorrer nos meses
de maio a outubro.-------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado, os
documentos anexados, a informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou:-------1- Autorizar a atividade de parqueamento, nos termos requeridos, em conformidade com a
análise da Tabela de Taxas do Regulamento do Aeródromo Municipal de Ponte de Sor;--------------2- Autorizar a realização de Plano de Coordenação de Atividade, entre o Aeródromo e o
Operador, que entre outros pressupostos de Segurança Operacional, salvaguarde a atividade da
DELIBERAÇÃO

ANEPC, no âmbito da Vigilância e Combate a Incêndios, a decorrer nos meses de maio a outubro.3- A atividade da ANEPC não poderá ser posta em causa, em momento algum. Na eventualidade
de necessidade de utilização de espaço de placa alocado a este operador, por motivo inerente à
atividade da Proteção Civil, deverá o mesmo garantir o desimpedimento do referido espaço de
placa de estacionamento de aeronaves, no imediato.-----------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.--------------------------------------------------------------

12. SERVIÇO: DJA - DIVISÃO JURÍDICA - ADMINISTRATIVA.--------------------------------------------------------------------Ponto 12.1

N.º de
Registo

14590

Data

09/11/2020

Processo

2020/300.50.201/33

Minuta de Contrato de Arrendamento / Instalações da Esplanada onde funcionam

Assunto:

as Instalações Provisórias do Mercado Municipal.---------------------------------------------

Serviço Proponente:

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

Aprovar a Minuta do Contrato de Arrendamento, a celebrar entre o Município de Ponte de
Sor e EMINVEST- Fundo de Investimento Imobiliário Fechado, que tem como objeto o imóvel
Proposta:

sito na Avenida Manuel Pires Filipe, inscrito na matriz da Freguesia de Ponte de Sor, no
Concelho de Ponte de Sor, sob o n.º 3165 e descrito na Conservatória do Registo Predial de
Ponte de Sor sob o n.º 2913, para funcionamento provisório do Mercado Municipal.-----------

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a documentação anexada e a
DELIBERAÇÃO

proposta apresentada, deliberou, aprovar a Minuta do Contrato de Arrendamento, a celebrar

entre o Município de Ponte de Sor e EMINVEST- Fundo de Investimento Imobiliário Fechado, que
tem como objeto o imóvel sito na Avenida Manuel Pires Filipe, inscrito na matriz da Freguesia de
Ponte de Sor, no Concelho de Ponte de Sor, sob o n.º 3165 e descrito na Conservatória do Registo
Predial de Ponte de Sor sob o n.º 2913, para funcionamento provisório do Mercado Municipal.---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 quarenta 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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