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Câmara Municipal

Ordem do Dia

Data 2019-10-14
IniCio 14h30
Local Cidade de Tomar, no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho

PROPOSTAS:

PROPOSTAS DA PRESIDENTE:

N.° 01 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA O MUNICÍPIO DE TOMAR NO
DOMÍNIO DAS ÁREAS PROTEGIDAS (571 6/ENTE/DAJA/2019)

Proposta de Deliberação da Presidente referente ao Decreto-Lei n.° 116/2019, de 21 de
agosto, que define o modelo de cogestão das áreas protegidas, que concretiza o princípio de
participação dos órgãos municipais na respetiva gestão, ao abrigo da alínea c) do artigo 20.°
da Lei n.0 50/2018, de 16 de agosto, submetendo a apreciação do Executivo Municipal
proposta a apresentar à Assembleia Municipal para que delibere não aceitar a transferência das
competências para o município em 2019 e 2020, pelos fundamentos apresentados.

Proposta de Deliberação: nos termos da proposta.

N.° 02 - ACORDOS DE EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - REFORÇO
EXTRAORDINÁRIO DOS MONTANTES PARA 2019 (572/PGEN/DF/2019)

Proposta de Deliberação da Presidente submetendo a aprovação do Executivo Municipal a
atribuição de um apoio extraordinário às juntas de freguesia no âmbito dos acordos de
execução, no valor total de 50.000€ (cinquenta mil euros).

Proposta de Deliberação: aprovar a proposta e correspondente tabela de distribuição.

N.° 03 — ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À FREGUESIA DE ASSEICEIRA PARA
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE ASSEICEIRA (6273/ENTE/DAJA/2019 -

6/JUNFRE/PR/2013)

Proposta de Deliberação da Presidente submetendo a aprovação do Executivo Municipal a
atribuição de apoio financeiro para as obras de ampliação do cemitério de Asseiceira.

Proposta de Deliberação: atribuir apoio financeiro, no valor de 15.000€ (quinze mil euros), à
Junta de Freguesia de Asseiceira, ao abrigo da alínea o) do n.° 1 do artigo 330 do regime
jurídico das autarquias locais aprovado pela Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
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PROPOSTASDO VICE-PRESIDENTE:

N.° 04 - CEDÊNCIA DO AUTOCARRO MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019
(67/PGEN/PR/2019 - 15/DJVER/PR/2013)

Proposta de Deliberação do Vice-Presidente referente à informação n.° 389/2019 da
Presidência, submetendo a ratificação do Executivo Municipal as cedências do autocarro do
Município no mês de setembro.

Proposta de Deliberação: ratificar as cedências efetuadas e os apoios prestados, no
montante total de 3.559,50€ (três mil, quinhentos e cinquenta e nove euros e cinquenta
cêntimos).

N.° 05 - CONTRATO DE COMODATO DE CEDÊNCIA AO MUNICÍPIO DE TOMAR DO
PRÉDIO URBANO SITO NA RUA ALEXANDRE HERCULANO N.°S 61 A 63-A ONDE
NASCEU A PINTORA MARIA DE LOURDES DE MELLO E CASTRO (6/PPRC/VHC/2019)

Proposta de Deliberação do Vice-Presidente submetendo a aprovação do Executivo
Municipal nova minuta de contrato de comodato a celebrar com Luís Manuel de Meio e Castro
de AlvelIos referente à cedência gratuita do prédio urbano sito na rua Alexandre Herculano,
n.°s 61 a 63-A, com vista à criação e futura exploração da Casa-Museu em homenagem à
pintora Maria de Lourdes de MelIo e Castro e à sua obra, nos termos e fundamentos
apresentados.

Proposta de Deliberação: aprovar a minuta do contrato de comodato nos seus exatos
termos, revogado a deliberação tomada a 1 de abril.

N.° 06 - CONTRATO DE COMODATO DE CEDÊNCIA DE SALA AO BASKET CLUB DE
TOMAR (2/PPRC/VHC/2019)

Proposta de Deliberação do Vice-Presidente submetendo a aprovação do Executivo
Municipal minuta de contrato de comodato a celebrar com o Basket Club de Tomar, referente à
cedência de sala no rés-do-chão do prédio sito na Alameda Um de Março, n.° 27, para
desenvolvimento das atividades inerentes ao clube e sua sede provisória, nos termos e
fundamentos apresentados.

Proposta de Deliberação: aprovar a minuta do contrato de comodato nos seus exatos
termos.

PROPOSTA DOS VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA:

N.° 07 — PLANO DE MARKETING E COMUNICAÇÃO (12/PPRC/DAJA/2019 -

48/DIVER/DAAQA/2013)

Proposta de Deliberação do Vice-Presidente submetendo a apreciação do Executivo
Municipal a proposta apresentada pelos vereadores do Partido Social Democrata para definição
de um plano que defina uma estratégia de marketing e comunicação concertada e eficaz.

Proposta de Deliberação: discussão e votação.
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INFORMAÇÕES DA PRESIDENTE:

N.° 08 - COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DELEGADAS POR DELIBERAÇÃO
DE 25 DE OUTUBRO DE 2017 (64/PPRC/PR/2019)

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

Proposta: tomar conhecimento.

N.° 09 - LIQUIDAÇÃO DA TOMARPOIJS - SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA POLIS EM TOMAR, SA — documentos de prestação de contas
referentes aos exercícios de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 (6148/ENTE/DAJAJ2O19-
10/ORGFUN/PR/2013)

Proposta da Presidente referente aos documentos de prestação de contas da TomarPolis,
SA, em liquidação, dos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, e respetivos relatórios dos
órgãos de gestão, enviados pela representante da Parpública, SA, na qualidade de presidente
da Comissão Liquidatária.

Proposta: tomar conhecimento.

N.° 10 — DERROCADA DE PARTE DO TALUDE DA EN349-3 (47/PPRC/PR/2019 -

107/ESCAMU/DOM/2013)

Proposta da Presidente referente ao ponto da situação do procedimento de empreitada para
estabilização do talude.

Proposta: tomar conhecimento.

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS:

N.° 11 - PROJETO DE ARRANJO E BENEFICIAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DO RIO
NABÃO, NO TROÇO ENTRE A PONTE NOVA E A PONTE DO FLECHEIRO
(2/ESPP/DOM/2019 - 7/DIVER/DOM/2013)

Proposta de Deliberação da Presidente referente à informação n.° 5190/2019 do
Departamento de Obras Municipais, submetendo a aprovação do Executivo Municipal o projeto
de arranjo e beneficiação da margem esquerda do rio Nabão, no troço entre a Ponte Nova e a
Ponte do Flecheiro, numa extensão de aproximadamente 230m1, incluindo a construção de
uma ciclovia ligando o parque de estacionamento de Santa Iria à zona verde junto da ponte do
Flecheiro, passando sob o arco da ponte Nova.

Proposta de Deliberação: aprovar o projeto.
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N.° 12 - EMPREITADA DE REMODElAÇÃO DO PARQUE INFANTIL NA ENVOLVENTE DO
ESTÁDIO MUNICIPAL — liberação de caução (5710/ENTE/DAJA/2019 -

206/CO NPU 8/DO M/2016)

Proposta de Deliberação da Presidente referente à informação n.° 5363/2019 do
Departamento de Obras Municipais, submetendo a aprovação do Executivo Municipal a
liberação parcial da caução prestada no âmbito da empreitada de remodelação do parque
infantil na envolvente do Estádio Municipal, adjudicada a Bricantel - Comércio de Material
Elétrico de Bragança, limitada, pelos fundamentos apresentados.

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

N.° 13 - EMPREITADA DE SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DAS BANCADAS EXTERIORES
DO MERCADO MUNICIPAL — liberação de caução (164/EMPR/DOM/2019 -

23 1/CO NPU 8/DO M/2017)

Proposta de Deliberação da Presidente referente à informação n.° 5362/2019 do
Departamento de Obras Municipais, submetendo a aprovação do Executivo Municipal a
liberação parcial da caução prestada no âmbito da empreitada de substituição do telhado das
bancadas exteriores do Mercado Municipal, adjudicada a Gestorigam, PT Building Solutions,
limitada, pelos fundamentos apresentados.

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

N.° 14 - CEDÊNCIA DE INERTES ÀS JUNTAS DE FREGUESIA (213/PGEN/DOM/2019)

Proposta de Deliberação da Presidente referente à informação n.° 5173/2019 do
Departamento de Obras Municipais, submetendo a aprovação do Executivo Municipal a
cedência às Juntas de Freguesia de terras retiradas do leito do rio Nabão, no âmbito da
empreitada de desassoreamento, para utilização em trabalhos de melhoria da rede viária,
pelos fundamentos apresentados.

Proposta de Deliberação: ceder às Juntas de Freguesia as terras retiradas dos trabalhos de
desassoreamento do rio Nabão para trabalhos de melhoria da rede viária.

N.° 15 — CEDÊNCIA DE GRADES - Agrupamento de Defesa Sanitária dos Concelhos de
Tomar, Ourém e Ferreira do Zêzere (5938/ENTE/DAJA/2019 - 33/EDIESC/DOM/2013)

Proposta de Deliberação do Sr. Vereador Hugo Cristóvão referente à informação n.°
5217/2019 do Departamento de Obras Municipais, submetendo a aprovação do Executivo
Municipal a cedência de 25 grades usadas ao Agrupamento de Defesa Sanitária dos Concelhos
de Tomar; Ourém e Ferreira do Zêzere, com o custo estimado de 375,00€ (trezentos e setenta
e cinco euros).

Proposta de Deliberação: autorizar a cedência, ao abrigo da alínea o) do n.0 1 do artigo
33.° do regime jurídico das autarquias locais aprovado pela Lei n.0 75/2013, de 12 de
setembro.
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DIVISÃO DE ASSOCIATIVISMO, DESPORTO E JUVENTUDE:

N.° 16 — JOGOS DE TOMAR 2019/2020 (196/PGEN/DADJ/2019 - 3/PRADES/DADJ/2019)

Proposta de Deliberação do Vereador Hugo Cristóvão referente à informação n.°
728/2019 da Divisão de Associativismo, Desporto e Juventude, submetendo a aprovação do
Executivo Municipal a cedência gratuita de espaços nas instalações desportivas municipais, no
ano letivo 2019/2020, aos Agrupamentos de Escolas Templários e Nuno de Santa Maria, e à
Escola Profissional de Tomar, no âmbito do projeto Jogos de Tomar 2019/2020, pelos
fundamentos apresentados.

Proposta de Deliberação: isentar o Agrupamento de Escolas Templários (Escola Secundária
Jácome Ratton, Escola EB 2/3 Gualdim Pais e Escola EB 2/3 Santa Iria), o Agrupamento de
Escolas Nuno de Santa Maria (Escola Secundária Santa Maria do Olival e Escola EB 2/3 Dom
Nuno Álvares Pereira) e a Escola Profissional de Tomar do pagamento devido pela utilização
das instalações desportivas municipais até ao montante de 900,00€, 600,00€ e 300,00€,
respetivamente, nos termos da referida informação, que homologa

N.° 17 - UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS - Associação de
Patinagem do Ribatejo (5926/ENTE/DAJA/2019 - 1/CEDESP/DADJ/2019)

Proposta de Deliberação do Vereador Hugo Cristóvão referente à informação n.°
744/2019 da Divisão de Associativismo, Desporto e Juventude, submetendo a aprovação do
Executivo Municipal a isenção do pagamento devido pela utilização do Pavilhão Dom Nuno
Álvares Pereira, no dia 5 de outubro, para visionamento da Seleção Regional de Patinagem
Artística da Associação de Patinagem do Ribatejo, pelos fundamentos apresentados.

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

N.° 18 - UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS - Associação de
Patinageni do Ribatejo (6322/ENTE/DAJA/2019)

Proposta de Deliberação do Vereador Hugo Cristóvão referente à informação n.0
758/2019 da Divisão de Associativismo, Desporto e Juventude, submetendo a aprovação do
Executivo Municipal a isenção do pagamento devido pela utilização do Pavilhão Dom Nuno
Álvares Pereira, no dia 20 de outubro, para visionamento da Seleção Regional de Patinagem
Artística da Associação de Patinagem do Ribatejo, pelos fundamentos apresentados.

Proposta de Deliberação: isentar do pagamento devido pela utilização das referidas
instalações municipais, ao abrigo do n.0 4 do artigo 10.0 do regulamento das Instalações
Desportivas Municipais.
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N.° 19 - UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS - Associação de
Patinagem do Ribatejo (6201/ENTE/DAJA/2019)

Proposta de Deliberação do Vereador Hugo Cristóvão referente à informação n.°
745/2019 da Divisão de Associativismo, Desporto e Juventude, submetendo a aprovação do
Executivo Municipal a isenção do pagamento devido pela utilização regular do Pavilhão Dom
Nuno Álvares Pereira, durante a época 2019/2020, para treinos das seleções de Subl3 e de
Subl5 da Associação de Patinagem do Ribatejo, pelos fundamentos apresentados.

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

DIVISÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS:

N.° 20 - ELEIÇÕES PARA A ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - ISENÇÃO DAS TARIFAS DE
ESTACIONAMENTO NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO PAVILHÃO MUNICIPAL
CIDADE DE TOMAR (216/PGEN/DOM/2019- 2/PQEST/DOM/2013)

Proposta de Deliberação da Presidente submetendo a ratificação do Executivo Municipal o
despacho que autorizou a isenção das tarifas de estacionamento no parque de estacionamento
do Pavilhão Municipal Cidade de Tomar~ no dia 6 de outubro, entre as 6h00 e as 24h00, nos
termos e fundamentos da informação n.° 5232/2019 do Departamento de Obras Municipais.

Proposta de Deliberação: ratificar o despacho que autorizou a isenção das tarifas de
estacionamento no parque de estacionamento do Pavilhão Municipal Cidade de Tomar, 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.° 21 - EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA NA VENDA DO SEGUNDO ANDAR
DIREITO DA RUA DA CHOROMELA, N.° 8 (5/PCER/DAJA/2019 - 18/DIVER/DAJA/2019)

Proposta de Deliberação do Vereador Hugo Cristóvão referente ao exercício do direito de
preferência na venda do segundo andar direito do prédio sito na rua da Choromela n.° 8, União
das Freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais, inscrito na matriz
predial urbana sob o artigo 5534, que Francisco Afonso Subtil Graça Amaro, cabeça de casal da
herança de Maria Elisabete Subtil Graça Simões, pretende fazer a Sara Cristina Fonseca e
Silva, pelo valor de 62.000€ (sessenta e dois mil euros).

Proposta de Deliberação: não exercer o direito de preferência na aquisição da fração supra
identificada, nos termos e condições apresentados; 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.° 22 - EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA NA VENDA DO RÉS-DO-CHÃO
DIREITO DA RUA JOSÉ RAIMUNDO RIBEIRO, N.° 18 (6/PCER/DAJA/2019 -

18/DIVER/DAJA/2019)

Proposta de Deliberação do Vereador Hugo Cristóvão referente ao exercício do direito de
preferência na venda do rés-do-chão direito do prédio sito na rua José Raimundo Ribeiro, n.0
18, União das Freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais, inscrito na
matriz predial urbana sob o artigo 3173, que António Manuel Gomes Nunes pretende fazer a
José Manuel Martins, pelo valor de 35.000€ (trinta e cinco mil euros).

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

N.° 23 - EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA NA VENDA DO TERCEIRO ANDAR
DIREITO DO LOTE 7 DA CHOROMELA (7/PCER/DAJA/2019 - 18/DIVER/DAJA/2019)

Proposta de Deliberação do Vereador Hugo Cristóvão referente ao exercício do direito de
preferência na venda do terceiro andar direito do prédio sito na Choromela, lote 7, União das
Freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais, inscrito na matriz predial
urbana sob o artigo 3551, que Rui Manuel Mendes Silva pretende fazer a Manuel da Conceição
Silva, pelo valor de 64.000€ (sessenta e quatro mil euros).

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

N.° 24 - LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE OCASIONAL À FESTA DAS VINDIMAS -

Associação Cultural, Recreativa e Social da Venda Nova (65/PUBO/DAJA/2019 -

1/ PU SU/ DAJA/20 19)

Proposta de Deliberação da Presidente submetendo a ratificação do Executivo Municipal o
despacho de autorização de publicidade ocasional alusiva à Festa das Vindimas em Venda
Nova, nos termos da informação n.° 4279/DAJA/2019, pelos fundamentos apresentados.

Proposta de Deliberação: ratificar o despacho que autorizou a publicidade, ao abrigo do n.0
3 do artigo 35.° do regime jurídico das autarquias locais aprovado pela Lei n.° 75/2013, de 12
de setembro.
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N.° 25 - LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE OCASIONAL AO EVENTO DE RECEÇÃO AO
CALOIRO 2019 - União Associativa de Estudantes do Instituto Politécnico de Tomar
(66/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 ao evento de receção
ao caloiro, nos termos da informação n.° 4308/DAJA/2019, pelos fundamentos apresentados.

Proposta de Deliberação: ratificar o despacho que autorizou a colocação 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.° 26 — RECEÇÃO AO CALOIRO 2019 — isenção de taxas (270/AGEN/DAJA/2019 -

4/AUTLIC/DAJA/2019)

Proposta de Deliberação do Vereador Hugo Cristóvão referente à informação n.°
4333/DAJA/2019, submetendo a aprovação do Executivo Municipal a isenção das taxas
aplicáveis ao evento Receção ao Caloiro, realizado no dia 2 de outubro, conforme solicitado
pela União Associativa de Estudantes do Instituto Politécnico de Tomar.

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

N.° 27 — LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA — isenção de taxas
(61/OVEP/DAJA/2019 - 1/AUTLIC/DAJA/2019)

Proposta de Deliberação do Vereador Hugo Cristóvão referente à informação n.°
4316/DAJA/2019, submetendo a aprovação do Executivo Municipal a isenção das taxas devidas
pelo licenciamento de ocupação da via pública para realização de procissão de velas, no dia 4
de outubro, conforme solicitado pela Fraternidade Franciscana Secular de Tomar.

Proposta de Deliberação: isentar do pagamento das taxas, ao abrigo do n.0 11 do artigo
10.0 do regulamento municipal de taxas administrativas e urbanísticas de Tomar.
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DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, INTERVENÇÃO SOCIAL E AMBIENTE:

N.° 28 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - AUXÍLIOS ECONÓMICOS A ALUNOS CARENCIADOS
— ANO LETIVO 2019/2020 - 1.° CICLO DO ENSINO BÁSICO — 2.~ FASE
(5/ESPP/DEISA/2019 - 2/ASESC/DEISA/2019)

Proposta de Deliberação do Vereador Hugo Cristóvão referente às informações n.°s
1013/2019 e 1015/2019 da Divisão de Educação, Intervenção Social e Ambiente, submetendo
a apreciação do Executivo Municipal o resultado da análise das candidaturas a auxílios
económicos do primeiro ciclo do ensino básico para o ano letivo 2019/2020, de acordo com o
n.° 7 do artigo 9.° do regulamento interno para a ação social escolar, envolvendo a atribuição
de apoios no valor total de 3.623,00€ (três mil, seiscentos e vinte e três euros).

Proposta de Deliberação: atribuir no ano letivo 2019/2020 os auxílios económicos
constantes da listagem anexa à informação n.° 1013/2019, que homologa.

N.° 29 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESPECIAIS A
CRIANÇAS PROVENIENTES DE FAMÍLIAS CARENCIADAS - ANO LETIVO 2019/2020 -

JARDINS DE INFÂNCIA — 1.a FASE (6/ESPP/DEISA/2019 - 2/ASESC/DEISA/2019)

Proposta de Deliberação do Vereador Hugo Cristóvão referente às informações n.0s
1026/2019 e 1029/2019 da Divisão de Educação, Intervenção Social e Ambiente, submetendo
a apreciação do Executivo Municipal o resultado da análise das candidaturas a atribuição de
subsídio especial a crianças carenciadas dos jardins de infância para o ano letivo 2019/2020,
de acordo com o n.° 4 do artigo 19.0 do regulamento interno para a ação social escolar,
envolvendo a atribuição de apoios no valor total de 37.925,10€ (trinta e sete mil, novecentos e
vinte cinco euros e dez cêntimos).

Proposta de Deliberação: atribuir no ano letivo 2019/2020 os apoios constantes da listagem
anexa à informação n.0 1026/2019, que homologa.

N.° 30 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE TRANSPORTE A
ALUNOS CARENCIADOS DO ENSINO SECUNDÁRIO - ANO LETIVO 2019/2020
(7/ESPP/DEISA/2019 - 16/ASESC/DEAS/2013)

Proposta de Deliberação do Vereador Hugo Cristóvão referente à informação n0
1032/2019 da Divisão de Educação, Intervenção Social e Ambiente, submetendo a aprovação
do Executivo Municipal a atribuição no ano letivo 2019/2020 de subsídio de transporte a um
aluno e a duas alunas do ensino secundário, no valor total estimado em 1.935,00€ (mil,
novecentos e trinta e cinco euros), nos termos e fundamentos apresentados.

Proposta de Deliberação: atribuir no ano letivo 2019/2020 os subsídios constantes na
referida informação, que homologa.
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N.° 31 - ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO AGRUPAMENTO DE
ESCOLAS NUNO DE SANTA MARIA - ANO LETIVO 2019/2020 (29/SAIE/DEISA/2019 -

1/PROGAPED/DEAS/2013)

Proposta de Deliberação do Vereador Hugo Cristóvão referente à informação n.0
1038/2019 da Divisão de Educação, Intervenção Social e Ambiente, submetendo a aprovação
do Executivo Municipal a continuidade da oferta educativa em termos de Atividades de
Enriquecimento Curricular no Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, nos termos e
fundamentos apresentados.

Proposta de Deliberação: aprovar a implementação de Atividades de Enriquecimento
Curricular no Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, no ano letivo 2019/2020, nos
termos propostos na informação técnica, que homologa; aprovar as minutas dos Acordos de
Colaboração a celebrar com as entidades parceiras.

N.° 32 - ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA NOS AGRUPAMENTOS
DE ESCOLAS TEMPLÁRIOS E NUNO DE SANTA MARIA - ANO LETIVO 2019/2020
(45/PG EN/DEISA/2019 - 2/PROGAPED/DEAS/2013)

Proposta de Deliberação do Vereador Hugo Cristóvão referente às informações n.0
1016/2019 da Divisão de Educação, Intervenção Social e Ambiente, submetendo a aprovação
do Executivo Municipal a continuidade da oferta educativa em termos de Atividades de
Animação e Apoio à Família nos Agrupamentos de Escolas Templários e Nuno de Santa Maria,
nos termos e fundamentos apresentados.

Proposta de Deliberação: aprovar a implementação de Atividades de Animação e Apoio à
Família nos Jardins de Infância dos Agrupamentos de Escolas Templários e Nuno de Santa
Maria, no ano letivo 2019/2020, nos termos propostos na informação técnica, que homologa;
aprovar as minutas dos Acordos de Colaboração a celebrar com as entidades parceiras.

N.° 33 - UTILIZAÇÃO DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO NO ANO LETIVO 2019/2020
NO ÂMBITO DE PROJETOS MUNICIPAIS DIRIGIDOS AOS ESTABELECIMENTOS DE
EDUCAÇÃO E ENSINO E À UNIVERSIDADE SÊNIOR (8/ESPP/DEISA/2019 -

4/ATIVID/DEISA/2019)

Proposta de Deliberação do Vereador Hugo Cristóvão referente às informações n.°s
1039/2019 e 1040/2019 da Divisão de Educação, Intervenção Social e Ambiente, submetendo
a aprovação do Executivo Municipal a calendarização prevista para o autocarro do município no
ano letivo 2019/2020, no âmbito de projetos municipais dirigidos aos estabelecimentos de
educação e ensino do concelho de Tomar e à Universidade Sénior.

Proposta de Deliberação: aprovar a utilização do autocarro municipal de acordo com a
informação n.0 1039/2019 da Divisão de Educação, Intervenção Social e Ambiente, que
homologa.
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N.° 34 - PROTOCOLO COM A CRUZ VERMELHA PORTUGUESA (4/ESPP/DEISA/2019 -

5/PROJPAR/DEISA/2019)

Proposta de Deliberação da Vereadora Filipa Fernandes referente à informação n.0
944/2019 da Divisão de Educação, Intervenção Social e Ambiente, submetendo a aprovação do
Executivo Municipal o estabelecimento de protocolo com protocolo com o Centro Humanitário
de Abrantes/Tomar da Cruz Vermelha Portuguesa, no sentido de apoiar as atividades previstas
no plano de ação do projeto Faz + ECO, aprovado no âmbito do Programa Escolhas ~
Geração, para os anos de 2019 e 2020, pelos fundamentos apresentados.

Proposta de Deliberação: aprovar a minuta do protocolo nos seus precisos termos e
designar a técnica superior Sandra Santos para efeitos da alínea c) da cláusula 2.~, conforme
proposto.

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO:

N.° 35 — CERTIFICAÇÃO DE DESTAQUE — Agostinho Pedro de Jesus da Conceição
Gameiro (82/RJUE/DGT/2019 - 290/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 1.065,00 m2 a
desanexar do prédio misto sito em Cerejeira, Freguesia de Asseiceira, descrito na CRP de
Tomar sob o n.° O 5135/20140617, requerida por Agostinho Pedro de Jesus da Conceição
Gameiro, nos termos e fundamentos da informação n.0 11828/2019 da Divisão de Gestão do
Território.

Proposta de Deliberação: autorizar a certificação de destaque, nos termos e fundamentos
da referida informação, que homologa.

DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL:

N.° 36 — CEDÊNCIA DE EQUIPAMENTO — Agrupamento de Escolas Templários
(5806/ENTE/DAJA/2019)

Proposta de Deliberação da Presidente submetendo a ratificação do Executivo Municipal o
despacho que autorizou o empréstimo de cadeira de evacuação por escada ao Agrupamento de
Escolas Templários, no ano letivo 2019/2020, nos termos do pedido formulado e da informação
n.0 1035/2019 da Divisão de Proteção Civil.

Proposta de Deliberação: ratificar o despacho que autorizou o empréstimo, ao abrigo do n.°
3 do artigo 35.° do regime jurídico das autarquias locais aprovado pela Lei n.° 75/2013, de 12
de setembro.
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DIVISÃO DE TURISMO E CULTURA:

N.° 37 - UTILIZAÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO PAVILHÃO MUNICIPAL
CIDADE DE TOMAR — isenção de tarifas (126/PGEN/DTC/2019 - 18/ATIVEV/DTC/2015)

Proposta de Deliberação da Presidente submetendo a aprovação do Executivo Municipal
proposta de isenção das tarifas de estacionamento no parque de estacionamento do pavilhão
municipal Cidade de Tomar a clientes do comércio local, entre os dias 30 de novembro e 5 de
janeiro de 2020, com vista à dinamização do comércio local na altura das festividades
natalícias, nos termos apresentados.

Proposta de Deliberação: isenção das tarifas do referido parque de estacionamento aos
sábados e domingos, entre as 9h00 e as 20h00, desde o dia 30 de novembro a 5 de janeiro de
2020, mediante a apresentação de talão de compras no comércio local, de valor igual ou
superior a 10,00€ (dez euros), à exceção dos serviços de restauração e supermercados, ao
abrigo do n.° 3 do artigo 14.0 do regulamento dos parques de estacionamento cobertos na
cidade de Tomar.

N.° 38 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A
SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CULTURAL IMATERIAL (2921/ENTE/DAJA/2019 -

7/ATIVEV/DTC/2019)

Proposta de Deliberação da Vereadora Filipa Fernandes referente à informação n.°
1428/2019 da Divisão de Turismo e Cultura, submetendo a aprovação do Executivo Municipal a
atribuição de apoio financeiro à Associação Portuguesa para a Salvaguarda do Património
Cultural Imaterial para fazer face a despesas de organização do seminário “O Património
Cultural Imaterial em Portugal / seminário nacional sobre o “saber-fazer” tradicional”,
enquadrado na estratégia de classificação da Festa dos Tabuleiros como património imaterial
da humanidade.

Proposta de Deliberação: atribuir apoio financeiro no valor de 1.600€ (mil e seiscentos
euros, ao abrigo da alínea o) do n.° 1 do artigo 33.0 do regime jurídico das autarquias locais
aprovado pela Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
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EXPEDIENTE:

N.° 39 - PROPOSTA DE TURNOS DAS FARMÁCIAS DO CONCELHO DE TOMAR PARA O
ANO DE 2020 (6294/ENTE/DAJA/2019 - 1/DIVER/DAJA/2019)

Proposta de Deliberação do Vereador Hugo Cristóvão referente ao ofício n.° 8597 da
Administração Regional de Saúde de Usboa e Vale do Tejo, IP, de 3 de outubro, submetendo a
apreciação do Executivo Municipal os mapas de turnos das farmácias do concelho de Tomar
para o ano de 2020.

Proposta de Deliberação: emitir parecer favorável, nos termos do n.0 2 do artigo 3•0 da
Portaria n.° 277/2012, de 12 de setembro.

N.° 40 - ÁGUA ADQUIRIDA PELOS SMAS NO ANO DE 2019 (6114/ENTE/DAJA/2019 -

1/ENTEXT/PR/2013)

Proposta da Presidente referente à deliberação tomada pelo Conselho de Administração dos
SMAS, em reunião realizada a 25 de setembro, sobre a água adquirida nos meses de julho e
agosto do corrente ano.

Proposta: tomar conhecimento.
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