
Câmara Municipal

Reunião pública do Executivo Municipal, a realizar no dia 5 de agosto de 2019, pelas 14h30

ORDEM DO DIA

• BALANCETE

• REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE TOMAR - DELIMITAÇÃO DA REN E

REGULAMENTO DO PLANO

• PROPOSTAS

• PROPOSTAS DA PRESIDENTE

• INFORMAÇÕES DA PRESIDENTE

• GABINETE DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM

• DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS

• DIVISÃO DE ASSOCIATIVISMO, DESPORTO E JUVENTUDE

• DIVISÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

• DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO

• DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL

• DIVISÃO DE TURISMO E CULTURA

Tomar, 31 de julho de 2019

da Câmara

fr—

Anabela Freitas
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Câmara Municipal

Ordem do Dia

Data 2019-08-05
Inicio 14h30
Local Cidade de Tomar~ no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho

N.° 01 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE TOMAR - delimitação da
Reserva Ecológica Nacional para o concelho de Tomar e regulamento do plano
(4839/ENTE/DAJA/2019- 3/JNSTGT/DGT/2017)

Proposta de Deliberação da Presidente referente às informações n.°s 9742/2019 e
9775/2019 da Divisão de Gestão do Território, submetendo a aprovação do Executivo Municipal
a proposta de delimitação da Reserva Ecológica Nacional para o concelho de Tomar~ em sede
de revisão do Plano Diretor Municipal, e a. proposta de Regulamento do Plano, nos termos e
com os fundamentos apresentados.

Proposta de Deliberação: nos exatos termos da informação n.0 9742/2019 da Divisão de
Gestão do Território:

Aceitar e homologar o conteúdo documental atrás referido, correspondente à delimitação da
REN — Reserva Ecológica Nacional, para o concelho de Tomar, em procedimento de revisão de
Plano Diretor Municipal, e a proposta de Regulamento do Plano, nos termos e para efeitos do
disposto nos artigos 11.0 e 15.0 do Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional, aprovado
pelo Decreto-Lei n.0 166/2008, de 22 de agosto, na atual redação dada pelo Decreto-Lei n.°
239/2012, de 2 de novembro;

Remeter a referida proposta de delimitação da REN à Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, para efeitos de Conferência Decisória a
que se refere o citado regime jurídico, nos termos solicitados por aquela entidade (um
exemplar em suporte papel e um exemplar em suporte digital);

Remeter cópia da deliberação à adjudicatária FUNDEC, indicando que, nos termos da alínea a)
da cláusula 20.~ do contrato celebrado, deverá ainda apresentar dois exemplares em papel dos
documentos relativas à delimitação da REN, correspondentes ao formato digital agora
aprovado.

PROPOSTAS:

PROPOSTAS DA PRESIDENTE:

N.° 02 - PROCEDIMENTO DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DA FESTA
DOS TABULEIROS, NO USO DO ESPAÇO PÚBLICO, DA PUBLICIDADE E DA VENDA
AMBULANTE (45/PPRC/PR/2019)

Proposta de Deliberação da Presidente da Câmara submetendo a aprovação do Executivo
Municipal procedimento de alteração ao Regulamento Municipal da Festa dos Tabuleiros, no uso
do espaço público, da publicidade e da venda ambulante, pelos fundamentos apresentados.

Proposta de Deliberação: nos exatos termos da proposta.
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N.° 03 — FESTA DOS TABULEIROS 2019 - CONVÍVIO NO MOUCHÃO
(4932/ENTE/DAJA/2019 - 1/ORGFUN/PR/2018)

Proposta de Deliberação da Presidente da Câmara submetendo a aprovação do Executivo
Municipal a isenção das taxas de ocupação de espaço público para realização do convívio de
todos os envolvidos na Festa dos Tabuleiros, promovido pela Comissão Central, a decorrer no
Mouchão, no dia 14 de setembro de 2019.

Proposta de Deliberação: isentar do pagamento das taxas, ao abrigo do n.° 11 do artigo
10.0 do regulamento municipal de taxas administrativas e urbanísticas de Tomar.

N.° 04 - CEDÊNCIA DO AUTOCARRO MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2019
(64/PGEN/PR/2019 - 15/DIVER/PR/2013)

Proposta de Deliberação da Presidente referente à informação n.° 314/2019 da
Presidência, submetendo a ratificação do Executivo Municipal as cedências do autocarro do
Município no mês de julho.

Proposta de Deliberação: ratificar as cedências efetuadas e os apoios prestados, no
montante total de 4.292,50C (quatro mil, duzentos e noventa e dois euros e cinquenta
cêntimos).

N.° 05 - DERROCADA DE PARTE DO TAL.UDE DA EN349-3 - tomada de posição da
Câmara Municipal de Tomar (47/PPRC/PR/2019)

Proposta de Deliberação da Presidente submetendo a aprovação do Executivo Municipal
tomada de posição relativamente à derrocada de parte do talude da EN349-3 ocorrida no dia 5
de janeiro de 2018.

Proposta de Deliberação: nos exatos termos da proposta.

INFORMAÇÕES DA PRESIDENTE:

N.° 06 - COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DELEGADAS POR DELIBERAÇÃO
DE 25 DE OUTUBRO DE 2017 (46/PPRC/PR/2019)

Proposta da Presidente da Câmara referente aos despachos efetuados ao abrigo das
competências da Câmara Municipal delegadas por deliberação de 25 de outubro de 2017.

Proposta: tomar conhecimento.

N.° 07 - DOCUMENTOS APROVADOS NA ASSEMBLEIA GERAL DA RESITEJO
REALIZADA A 12 DE JULHO DE 2019 (4630/ENTE/DAJA/2019 - 3/ENTEXT/PR/2013)

Proposta da Presidente da Câmara referente ao orçamento de gastos e rendimentos da
Resitejo para o corrente ano, ao preço da tarifa para tratamento dos RSU no mesmo ano, e ao
Plano de Investimentos para o período de 2019 a 2023, aprovados na Assembleia Geral
realizada no dia 12 de julho.

Proposta: tomar conhecimento e dar conhecimento à Assembleia Municipal.
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GABINETE DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM:

N.° 08 — APOIOS A ENTIDADES EXTERNAS — Relatório de custos de impressão —

maio e junho de 2019 (9/PGEN/GCI/2019)

Proposta de Deliberação da Presidente da Câmara referente ao relatório de custos de
impressão de material a entidades externas, realizados pelo Gabinete de Comunicação e
Imagem durante os meses de maio e junho do corrente ano.

Proposta de Deliberação: ratificar os despachos que autorizaram os apoios prestados, no
montante global de 43,13€ (quarenta e três euros e treze cêntimos).

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS:

N.° 09 - EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES DA AVENIDA
DOM NUNO ÁL.VARES PEREIRA - PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE (80/EMPR/DOM/2019
- 269/CONPUB/DOM/2018)

Proposta de Deliberação da Presidente submetendo a ratificação do Executivo Municipal os
despachos de aprovação do Plano de Segurança e Saúde da empreitada de requalificação dos
espaços exteriores da Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, e da nova versão do plano de
estaleiro e do plano de sinalização, nos termos e com os fundamentos das informações n.°s
3272/2019 e 3782/2019 do Departamento de Obras Municipais.

Proposta de Deliberação: ratificação dos despachos n.°s 1865/PR/2019 e 2194/PR/2019.

N.° 10 - TRANSPORTES URBANOS DE TOMAR - ALTERAÇÃO DE TRAÇADOS
(90/PGEN/DOM/2019 - 2/TRANSP/DOM/2013)

Proposta de Deliberação da Presidente submetendo a aprovação do Executivo Municipal a
alteração aos traçados dos percursos dos Transportes Urbanos de Tomar, nos termos e
fundamentos da informação n.° 2691/2019 do Departamento de Obras Municipais.

Proposta de Deliberação: nos termos propostos na referida informação, que homologa.

N.° 11 -UTILIZAÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA PRAÇA DA REPÚBLICA
(4736/ENTE/DAJA/2019 - 3/PQEST/DOM/2013)

Proposta de Deliberação da Presidente referente à informação n.° 100/2019 da Divisão de
Manutenção de Equipamentos, submetendo a aprovação do Executivo Municipal a isenção das
tarifas de estacionamento de 25 viaturas de entidades convidadas do Regimento de Infantaria
n.0 15, para a cerimónia de entrega do Estandarte Nacional à 6~ Força Nacional Destacada
para a República Centro Africana, no dia 6 de agosto, no parque da Praça da República, com o
custo estimado de 77,50C (setenta e sete euros e cinquenta cêntimos).

Proposta de Deliberação: isentar das tarifas, ao abrigo do artigo 14.0 do regulamento dos
parques de estacionamento cobertos na Cidade de Tomar.
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N.° 12 - UTILIZAÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA PRAÇA DA REPÚBLICA
(240/AQBS/DOM/2019)

Proposta de Deliberação da Presidente da Câmara referente à informação n.° 3880/2019
do Departamento de Obras Municipais, submetendo a aprovação do Executivo Municipal a
isenção das tarifas devidas pelo estacionamento de três viaturas da Comissão Executiva da
Turismo do Centro, no dia 11 de julho, no parque de estacionamento da Praça da República,
com o custo de 5,30€ (cinco euros e trinta cêntimos).

Proposta de Deliberação: isentar das tarifas de estacionamento, ao abrigo do n.° 4 do artigo
14.0 do regulamento dos parques de estacionamento cobertos da cidade de Tomar.

DIVISÃO DE ASSOCIATIVISMO, DESPORTO E JUVENTUDE:

N.° 13 - UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS — Junta Regional
de Évora do Corpo Nacional Escutas (4494/ENTE/DAJA/2019 - 1/APOIOS/DADJ/2019)

Proposta de Deliberação do Vereador Hugo Cristóvão referente à informação n.°
549/2019 da Divisão de Associativismo, Desporto e Juventude, submetendo a aprovação do
Executivo Municipal a isenção do pagamento devido pela utilização da Piscina Municipal Vasco
Jacob, no dia 31 de julho, pelos participantes no XIX ACAREG, conforme solicitado pela Junta
Regional de Évora do Corpo Nacional Escutas, pelos fundamentos apresentados.

Proposta de Deliberação: isentar do pagamento devido pela utilização das referidas
instalações municipais, nos termos da informação, ao abrigo do n.0 4 do artigo 10.0 do
regulamento das Instalações Desportivas Municipais.

DIVISÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS:

N.° 14 - EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA NA VENDA DO PRIMEIRO ANDAR
ESQUERDO DA RUA DA NABÂNCIA, N.° 8 (203/AGEN/DAJA/2019 - 1/CIDEU/DAJA/2019)

Proposta de Deliberação do Vereador Hugo Cristóvão referente ao exercício do direito de
preferência na venda da fração autónoma designada pela letra D, correspondente ao primeiro
andar esquerdo do prédio sito na rua da Nabância, n.0 8, União das Freguesias de Tomar (São
João Baptista) e Santa Maria dos Olivais, inscrito na matriz predial urbana sob o n.° 3501, que
Luis Carlos da Silva Inácio pretende fazer a Carina Sofia da Graça Antunes, pelo valor de
75.000,00€ (setenta e cinco mil euros).

Proposta de Deliberação: não exercer o direito de preferência na aquisição da fração supra
identificada pelo valor apresentado; notificar o requerente para remeter cópia da escritura à
Câmara Municipal, no prazo de 15 dias após a respetiva celebração.
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N.° 15 - EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA NA VENDA DO SEGUNDO ANDAR
ESQUERDO DA RUA JOSÉ RAIMUNDO RIBEIRO, N.° 8 (206/AGEN/DAJA/2019 -

1O/DIVER/DAJA/2014)

Proposta de Deliberação do Vereador Hugo Cristóvão referente ao exercício do direito de
preferência na venda da fração autónoma designada pela letra G, correspondente ao segundo
andar esquerdo do prédio sito na rua José Raimundo Ribeiro, n.° 8, União das Freguesias de
Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais, inscrito na matriz predial urbana sob o
n.0 3163, que Augusto Manuel do Carmo Marques pretende fazer a Ana Catarina Figueiredo
da Silva e Ruben Joaquim Pinto Loureiro, pelo valor de 68.000,00€ (sessenta e oito mil euros).

Proposta de Deliberação: não exercer o direito de preferência na aquisição da fração supra
identificada pelo valor apresentado; notificar o requerente para remeter cópia da escritura à
Câmara Municipal, no prazo de 15 dias após a respetiva celebração.

N.° 16 - LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE OCASIONAL À FESTA EM HONRA DE SÃO
JOSÉ E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA — Associação Cultural e Recreativa Amendoense
(42/PUBO/DAJA/2019 - 1/PUBLI/DAJA/2019)

Proposta de Deliberação da Presidente submetendo a ratificação do Executivo Municipal o
despacho de autorização de colocação de publicidade ocasional alusiva à festa em honra de
São José e Nossa Senhora de Fátima, promovida pela Associação Cultural e Recreativa
Amendoense, nos termos da informação n.° 3259/DAJA/2019, pelos fundamentos
apresentados.

Proposta de Deliberação: ratificar o despacho que autorizou a colocação de publicidade, ao
abrigo do n.° 3 do artigo 35~0 do regime jurídico das autarquias locais aprovado pela Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro.

N.° 17 - LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE OCASIONAL À XX MOSTRA DE
ARTESANATO E FOLCLORE — Centro Recreativo, Cultural e Desportivo do Rancho
Folclórico Peralva (41/PU BO/DAJA/2019 - 1/PU BLI/DAJA/2019)

Proposta de Deliberação da Presidente submetendo a ratificação do Executivo Municipal o
despacho de autorização de colocação de publicidade ocasional alusiva à XX Mostra de
Artesanato e Folclore, promovida pelo Centro Recreativo, Cultural e Desportivo do Rancho
Folclórico Peralva, nos termos da informação n.° 3278/DAJA/2019, pelos fundamentos
apresentados.

Proposta de Deliberação: ratificar o despacho que autorizou a colocação de publicidade, ao
abrigo do n.° 3 do artigo 35~0 do regime jurídico das autarquias locais aprovado pela Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro.
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N.° 18 - LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE OCASIONAL À AGÊNCIA IMOBILIÁRIA
REMAX RUMO3 - Portal Rumo — Sociedade de Mediação Imobiliária, SA
(39/PUBO/DAJA/2019 - 1/PUBU/DAJA/2019)

Proposta de Deliberação da Presidente submetendo a ratificação do Executivo Municipal o
despacho de autorização de distribuição de publicidade ocasional alusiva à agência e agentes
da imobiliária REMAX Rumo3, nos termos da informação n.° 3199/DAJA/2019, pelos
fundamentos apresentados.

Proposta de Deliberação: ratificar o despacho que autorizou a distribuição de publicidade,
ao abrigo do n.0 3 do artigo 35.0 do regime jurídico das autarquias locais aprovado pela Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro.

N.° 19 — LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE OCASIONAL À FESTA EM HONRA DE
NOSSA SENHORA DA PURIFICAÇÃO E AO XXXI FESTIVAL DE FOLCLORE “AS
LAVADEIRAS” — Associação Cultural, Recreativa Desportiva da Asseiceira
(38/PUBO/DAJA/2019 - í/PUBU/DAJA/2019)

Proposta de Deliberação da Presidente submetendo a ratificação do Executivo Municipal o
despacho de autorização de distribuição de publicidade ocasional alusiva à festa em honra de
Nossa Senhora da Purificação e ao XXXI Festival de Folclore “As Lavadeiras”, nos termos da
informação n.° 3202/DAJA/2019, pelos fundamentos apresentados.

Proposta de Deliberação: ratificar o despacho que autorizou a distribuição de publicidade,
ao abrigo do n.° 3 do artigo 35~0 do regime jurídico das autarquias locais aprovado pela Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro.

N.° 20 - LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE OCASIONAL À FESTA DE VERÃO DE VILA
NOVA — Sociedade Instrutiva, Recreativa e Desportiva Vilanovense
(36/PUBO/DAJA/2019 - í/PUBU/DAJA/2019)

Proposta de Deliberação da Presidente submetendo a ratificação do Executivo Municipal o
despacho de autorização de distribuição de publicidade ocasional alusiva à festa de verão de
Vila Nova, nos termos da informação n.0 3047/DAJA/2019, pelos fundamentos apresentados.

Proposta de Deliberação: ratificar o despacho que autorizou a distribuição de publicidade,
ao abrigo do n.0 3 do artigo 35~0 do regime jurídico das autarquias locais aprovado pela Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro.
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N.° 21 - LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE OCASIONAL À FESTA EM HONRA DE
NOSSA SENHORA DA AJUDA, EM CERAS — Fábrica da Igreja Paroquial de São Pedro
de Alviobeira (34/PUBO/DAJA/2019 - 1/PUBLI/DAJA/2019)

Proposta de Deliberação da Presidente submetendo a ratificação do Executivo Municipal o
despacho de autorização de distribuição de publicidade ocasional alusiva à festa em honra de
Nossa Senhora da Ajuda, em Ceras, nos termos da informação n.° 3134/DAJA/2019, pelos
fundamentos apresentados.

Proposta de Deliberação: ratificar o despacho que autorizou a distribuição de publicidade,
ao abrigo do n.° 3 do artigo 35~0 do regime jurídico das autarquias locais aprovado pela Lei n.0
75/2013, de 12 de setembro.

N.° 22 - LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE OCASIONAL À FESTA DA JUVENTUDE EM
PAÇO DA COMENDA — Associação de Cultura, Desporto e de Solidariedade Social do
Paço da Comenda (33JPUBO/DAJA/2019 - 1/PUBLI/DAJA/2019)

Proposta de Deliberação da Presidente submetendo a ratificação do Executivo Municipal o
despacho de autorização de distribuição de publicidade ocasional alusiva à festa da juventude
em Paço da Comenda, nos termos da informação n.0 3075/DAJA/2019, pelos fundamentos
apresentados.

Proposta de Deliberação: ratificar o despacho que autorizou a distribuição de publicidade,
ao abrigo do n.° 3 do artigo 35~0 do regime jurídico das autarquias locais aprovado pela Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro.

N.° 23 - LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE OCASIONAL À FESTA ANUAL DE VALE
VENTEIRO — Associação Recreativa e Cultural de Além Ribeira (4570/ENTE/DAJA/2019 -

1/ PU BLI/ DAJA/2 019)

Proposta de Deliberação do Vice-Presidente submetendo a ratificação do Executivo
Municipal o despacho de autorização de distribuição de publicidade ocasional alusiva à festa
anual de Vale Venteiro, nos termos da informação n.° 3133/DAJA/2019, pelos fundamentos
apresentados.

Proposta de Deliberação: ratificar o despacho que autorizou a distribuição de publicidade,
ao abrigo do n.° 3 do artigo 35~0 do regime jurídico das autarquias locais aprovado pela Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro.
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N.° 24 - LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE OCASIONAL À 32.~ FESTA DA CERVEJA -

União Futebol Comércio e Indústria de Tomar (40/PUBO/DAJA/2019 -

1/PUBU/DAJA/2019)

Proposta de Deliberação do Vice-Presidente submetendo a ratificação do Executivo
Municipal o despacho de autorização de colocação de publicidade ocasional alusiva à 32.a Festa
da Cerveja, promovida pelo União Futebol Comércio e Indústria de Tomar~ nos termos da
informação n.° 3136/DAJA/2019, pelos fundamentos apresentados.

Proposta de Deliberação: ratificar o despacho que autorizou a colocação de publicidade, ao
abrigo do n.° 3 do artigo 35,0 do regime jurídico das autarquias locais aprovado pela Lei n.0
75/2013, de 12 de setembro.

N.° 25 - LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE OCASIONAL À FESTA ANUAL DAS
OLALHAS — Associação de Cultura e Recreio de Olalhas (35JPUBO/DAJA/2019 -

1/PU BU/DAJA/2019)

Proposta de Deliberação do Vice-Presidente submetendo a ratificação do Executivo
Municipal o despacho de autorização de colocação de publicidade ocasional alusiva à festa
anual das Olalhas, nos termos da informação n.0 3135/DAJA/2019, pelos fundamentos
apresentados.

Proposta de Deliberação: ratificar o despacho que autorizou a colocação de publicidade, ao
abrigo do n.° 3 do artigo 35.0 do regime jurídico das autarquias locais aprovado pela Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro.

N.° 26 - LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE OCASIONAL A FESTA ANUAL - Centro de
Convívio e Cultura das Barreiras (43/PUBO/DAJA/2019 - 1/PUBLI/DAJA/2019)

Proposta de Deliberação do Vereador Hugo Cristóvão submetendo a aprovação do
Executivo Municipal a colocação de publicidade ocasional alusiva à festa anual promovida pelo
Centro de Convívio e Cultura das Barreiras, nos termos da informação n.° 3281/DAJA/2019,
pelos fundamentos apresentados.

Proposta de Deliberação: autorizar a colocação da publicidade nos termos propostos, ao
abrigo do n.° 2 do artigo 2.° da Lei n.° 97/88, de 17 de agosto, na sua atual redação,
condicionada aos prazos previstos na alínea a) do n.0 1 do artigo 49.0 do regulamento
municipal de taxas administrativas e urbanísticas de Tomar.
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N.° 27 — FILMAGENS PARA SÉRIE TELEVISIVA “A ESPIA” — isenção de taxas
(4055/ENTE/DAJA/2019)

Proposta de Deliberação do Vereador Hugo Cristóvão referente às informações s/n.° do
Gabinete da Sra. Vereadora Filipa Fernandes, datadas de 24 de junho e de 15 de julho,
submetendo a aprovação do Executivo Municipal a isenção das taxas aplicáveis às filmagens
para a série televisiva “A Espia”, reaTizadas pela Ukbar Filmes, nos dias 10 e 11 de julho.

Proposta de Deliberação: isentar do pagamento das taxas, ao abrigo do n.° 11 do artigo
10.0 do regulamento municipal de taxas administrativas e urbanísticas de Tomar.

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO:

N.° 28 - RECEÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO TITULADAS PELO
ALVARÁ DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO N.° 1/2015 —Imoretalho, Gestão de Imóveis
SA (373/JUEL/DGT/2016 - 1/OBURB/DGT/2015)

Proposta de Deliberação do Vereador Hugo Cristóvão submetendo a aprovação do
Executivo Municipal a receção provisória das obras de urbanização tituladas pelo alvará de
obras de urbanização n.° 1/2015, de que é titular Imoretalho, Gestão de Imóveis SA, nos
termos e fundamentos apresentados na informação n.0 9714/2019 da Divisão de Gestão do
Território.

Proposta de Deliberação: nos termos da referida informação, conforme proposto.

N.° 29 — CERTIFICAÇÃO DE DESTAQUE — Joaquim Rosa da Conceição Ferreira e
outros (256/ECER/DGT/2019 - 310/EDIF/DGT/2019)

Proposta de Deliberação do Vereador Hugo Cristóvão submetendo ao Executivo Municipal
o deferimento do pedido de certificação de destaque de parcela de terreno com 1.200,00 m2 a
desanexar do prédio rústico sito em Marmelais de Baixo, União das Freguesias de Tomar (São
João Baptista) e Santa Maria dos Olivais, descrito na CRP de Tomar sob o n.0 4468/20100812,
requerida por Joaquim Rosa da Conceição Ferreira e outros, nos termos e fundamentos da
informação n.° 9414/2019 da Divisão de Gestão do Território.

Proposta de Deliberação: autorizar a certificação de destaque, nos termos e fundamentos
da referida informação, que homologa.
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N.° 30 - LICENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES - ISENÇÃO DE TAXAS - Santa Casa da
Misericórdia de Tomar (88/Riu E/DGT/2019 - 240/EDIF/DGT/2019)

Proposta de Deliberação do Vereador Hugo Cristóvão submetendo a aprovação do
Executivo Municipal a isenção das taxas aplicáveis ao processo n.0 240/EDIF/DGT/2019,
relativo ao licenciamento da alteração de cor de revestimento da Praça de Touros, sita na rua
de Coimbra, União das Freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais,
propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, nos termos da informação n.° 9565/2019
da Divisão de Gestão do Território.

Proposta de Deliberação: isentar das taxas ao abrigo da alínea a) do n.° 7 do artigo 10.0 do
regulamento municipal de taxas administrativas e urbanísticas de Tomar.

DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL:

N.° 31. - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA AÇÕES DE REARBORIZAÇÃO NA FREGUESIA DE
OLALHAS— Conceição de Jesus Rodrigues (4242/ENTE/DAJA/2019)

Proposta de Deliberação da Presidente submetendo a apreciação do Executivo Municipal a
emissão de parecer favorável ao processo PR.006770.2019, relativo às ações de rearborização
com eucalipto-comum, a desenvolver por Conceição de Jesus Rodrigues, numa área de 0,17
hectares, na freguesia de Olalhas, nos termos e fundamentos da informação n.° 817/2019 da
Divisão de Proteção Civil.

Proposta de Deliberação: emitir parecer favorável ao abrigo do n.° 1 do artigo 9~0 do
Decreto-Lei n.° 96/2013, de 19 de julho, na redação dada pela Lei n.0 77/2017, de 17 de
agosto; licenciar a ação de destruição de revestimento vegetal sem fins agrícolas, de acordo
com o artigo 1.0 do Decreto-Lei n.° 139/89, de 28 de abril.

DIVISÃO DE TURISMO E CULTURA:

N° 32 — CEDÊNCIA DE BILHETEIRA — Santa Casa da Misericórdia de Tomar
(444/PGEN/DAJA/2019)

Proposta de Deliberação da Presidente submetendo a ratificação do Executivo Municipal o
despacho que autorizou o empréstimo de uma bilheteira para venda de bilhetes para a Corrida
de Touros do Imigrante, entre os dias 26 de julho e 9 de agosto.

Proposta de Deliberação: ratificar o despacho que autorizou o empréstimo da bilheteira, ao
abrigo do n.° 3 do artigo 35,0 do regime jurídico das autarquias locais aprovado pela Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro.
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Câmara Municipal

N.° 33 — CEDÊNCIA DE ESTRADOS DE MADEIRA — Junta de Freguesia de Casais e
Alviobeira (4504/ENTE/DAJA/2019 - 5/DIVER/DTC/2019)

Proposta de Deliberação da Presidente submetendo a ratificação do Executivo Municipal o
despacho que autorizou o empréstimo de vinte sete estrados de madeira, entre os dias 26 de
julho e 12 de agosto, para utilização na festa de Ceras.

Proposta de Deliberação: ratificar o despacho que autorizou o empréstimo dos estrados, ao
abrigo do n.° 3 do artigo 35.0 do regime jurídico das autarquias locais aprovado pela Lei n.0
75/2013, de 12 de setembro.

N.° 34 — CEDÊNCIA DE ESTRADOS DE MADEIRA — Centro Recreativo, Cultural e
Desportivo de D. João (4174/ENTE/DAJA/2019 - 1/ASSCUL/DTC/2019)

Proposta de Deliberação da Presidente submetendo a ratificação do Executivo Municipal o
despacho que autorizou o empréstimo de vinte e quatro estrados de madeira, entre os dias 14
e 19 de agosto, para utilização na festa do 50.° aniversário do Centro Recreativo, Cultural e
Desportivo de D. João.

Proposta de Deliberação: ratificar o despacho que autorizou o empréstimo dos estrados, ao
abrigo do n.° 3 do artigo 35~0 do regime jurídico das autarquias locais aprovado pela Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro.

N.° 35 — CEDÊNCIA DE EQUIPAMENTOS — Associação Cultural, Recreativa e
Desportiva da Asseiceira (3938/ENTE/DAJA/2019 - 25/ASSCUL/DTC/2014)

Proposta de Deliberação da Presidente referente à informação n.° 1055/2019 da Divisão
de Turismo e Cultura, submetendo a aprovação do Executivo Municipal o empréstimo de 80
mastros com ponteiras para fixação de bandeiras, 40 baias de segurança, 20 sinais de trânsito
de sentido proibido e 30 bancas equipadas com panos vermelhos, para utilização no evento
Ceyceyra Medieval, nos dias 21 e 22 de setembro de 2019.

Proposta de Deliberação: autorizar o apoio logístico proposto.

N.° 36 - GEMINAÇÃO DA CIDADE DE TOMAR COM A CIDADE DE RIBEIRA GRANDE DE
SANTIAGO (CABO VERDE) (1593/ENTE/DAJA/2019 - 25/ORGFUN/PR/2014)

Proposta de Deliberação da Vereadora Filipa Fernandes submetendo a aprovação do
Executivo Municipal proposta de geminação da cidade de Tomar com a cidade de Ribeira
Grande de Santiago, em Cabo Verde, nos termos e fundamentos apresentados na proposta de
protocolo.

Proposta de Deliberação: submeter a aprovação da Assembleia Municipal a geminação
proposta, ao abrigo da alínea t) do n.° 1 do artigo 25.0 do regime jurídico das autarquias locais
aprovado pela Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
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Câmara MunTcipal

N.° 37 - CANCELAMENTO DA FEIRA SEMANAL DE TOMAR NOS DIAS 18 E 25 DE
OUTUBRO DE 2019 (73/PGEN/GELS/2019 - 1/DIVER/GELS/2019)

Proposta de Deliberação do Vereador Hélder Henriques submetendo a aprovação do
Executivo Municipal o cancelamento da Feira Semanal de Tomar nos dias 18 e 25 de outubro,
com isenção de taxa, pelos fundamentos apresentados.

Proposta de Deliberação: nos termos da proposta.

N.° 38 - DESLOCALIZAÇÃO DA FEIRA GROSSISTA DE TOMAR NO PERÍODO DE 14 A
31. DE OUTUBRO de 2019 — trânsito e estacionamento na avenida Maria de Lourdes
de MeIlo e Castro (71/PGEN/GELS/2019 - 1/DIVER/GELS/2019)

Proposta de Deliberação do Vereador Hélder Henriques submetendo a aprovação do
Executivo Municipal a deslocalização da Feira Grossista de Tomar, para as bolsas de
estacionamento na Avenida Maria de Lourdes de MeIlo e Castro, no período de 14 a 31 de
outubro de 2019, nos termos e fundamentos apresentados.

Proposta de Deliberação: nos termos da proposta.
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