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ATA N.º 26/2019, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE SOR, REFERENTE À REUNIÃO 

ORDINÁRIA REALIZADA O DIA 13-11-2019 

 

N.º de Registo: 2655875-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Data: 13/11/2019----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reunião: Reunião Ordinária do dia 13/11/2019------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Presenças: Senhor Presidente da Câmara da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário e os Senhores Vereadores, 

Francisco Manuel Lopes Alexandre, Rogério Eduardo Correia Silva Alves, Sérgia Marina Andrade Bettencourt, 

Luís Manuel Jordão Serra, Alda Odete Borges Martins Falé Monteiro Falca e João Pedro Xavier Abelho Amante.-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Faltas: Não houve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Início da reunião: Nove horas e trinta minutos (09:30).-----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Verificada a existência de Quórum, foi declarada aberta a reunião pelo Senhor Presidente da Câmara, Hugo 

Luís Pereira Hilário, para a qual a mesma foi convocada.--------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----I. Período de Antes da Ordem do Dia.--------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Hugo Luís Pereira Hilário, solicitando ao plenário da 

Câmara Municipal, a inclusão de mais um assunto na Ordem do Dia, assunto esse respeitante a Operação de 

Financiamento por Locação Financeira, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, incluir o 

referido assunto na Ordem do Dia.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Não houve mais qualquer intervenção no Período de Antes da Ordem do Dia.-----------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----II. Período da Ordem do Dia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 

1.1 TESOURARIA 
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Ponto 1.1 N.º de Registo 16356 Data 11/11/2019 Processo 2019/150.20.404/29 

 
 
 

Assunto:   Situação financeira do Município- Resumo Diário Tesouraria 08-11-2019.--------- 

 
Serviço Proponente: 

 
DFP – TESOURARIA 
 

Proposta: 

Tomar conhecimento da situação financeira do Município, através do Resumo Diário de 

Tesouraria nº 214/2019, do dia 08-11-2019, sendo que em resumo, o total de 

disponibilidades é de 2.844.405,71€, as Operações Orçamentais é de 2.484.595,10€ e as 

Operações não Orçamentais é de 359.810, 61€.------------------------------------------------------------ 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da Situação Financeira do Município – Resumo 

Diário de Tesouraria, número duzentos e catorze (214), do dia oito (08) de novembro de 

dois mil e dezanove (08/11/2019), sendo que o total de Disponibilidades é de dois 

milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e cinco euros e setenta e um 

cêntimos (2.844.405,71€), as Operações Orçamentais é de dois milhões, quatrocentos e 

oitenta e quatro mil, quinhentos e noventa e cinco euros e dez cêntimos (2.484.595,10€) e 

as Operações não Orçamentais é de trezentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e dez mil 

e sessenta e um cêntimos (359.810, 61€).------------------------------------------------------------------ 

 

 

1.2 CONTABILIDADE 
 

Ponto 1.2.1 
N.º de 
Registo 

16260 Data 07/11/2019 Processo 2019/850.10.003/174 

  

Assunto:   Aquisição de Bens para os Lares de Tramaga e Vale de Açor------------------------------ 

Serviço Proponente: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO 

 
Proposta: 

Tomar conhecimento e aprovar a aquisição de bens para os Lares de Vale de Açor e Tramaga 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

apresentada, deliberou aprovar a aquisição de bens para os Lares de Vale de Açor e 

Tramaga.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.----------------------------------------------- 

 

 

Ponto 1.2.2 
N.º de 
Registo 

16200 Data 06/11/2019 Processo 2019/350.10.500/4 
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Assunto:   

Transferências 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 

Internationalization Mission - Air Summit------------------------------------------------------ 

Serviço Proponente: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO 

 
Proposta: 

Ratificar o despacho do presidente, de 06 de novembro de 2019, que autoriza a 

transferência de 6.487,83€, para pagamento das faturas indicadas.---------------------------------- 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

apresentada, deliberou ratificar o Despacho de seis (06) de novembro de dois mil e 

dezanove (2019), do Senhor Presidente da Câmara Hugo Luís Pereira Hilário, que autorizou 

a transferência de seis mil, quatrocentos e oitenta e sete euros e oitenta e três cêntimos 

(6.487,83€), para pagamento das Faturas indicadas.----------------------------------------------------- 

Aprovado por maioria, com o voto de abstenção do Senhor Vereador João Pedro Xavier 

Abelho Amante e os votos favoráveis dos restantes membros.--------------------------------------- 

 
 

 

Ponto 1.2.3 
N.º de 
Registo 

16333 Data 11/11/2019 Processo 2019/300.50.201/39 

  

Assunto:   Atualização de Rendas no CAEMPE--------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO 

 
Proposta: 

Aprovar a atualização da renda às empresas Alvaro Palmito, Fogosor, FlexLabs, Bemicro, de 

acordo com o ponto 3, Clausula 5ª do Contrato de Arrendamento------------------------------------ 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou:------------------------------------------------ 

1 - Aprovar a atualização das rendas às empresas Álvaro Palmito, Fogosor, FlexLabs, 

Bemicro, de acordo com o ponto três (3), cláusula 5.ª, do Contrato de Arrendamento;------ 

2 - Que as empresas referenciadas sejam notificadas, a fim de justificarem as diferenças 

dos postos de trabalho existentes, face aos indicados nas candidaturas apresentadas à 

data do concurso da atribuição dos espaços e ainda qual o prazo previsto para que esse 

mesmo número de postos de trabalho indicado seja cumprido.------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.----------------------------------------------- 

 

 

Ponto 1.2.4 N.º de 16391 Data 11/11/2019 Processo 2019/350.10.001/1 
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Registo 

  

Assunto:   10 ª Alteração das GOP e Orçamento------------------------------------------------------------ 

Serviço Proponente: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO 

 
Proposta: 

Aprovação da 10ª Alteração das GOP e Orçamento------------------------------------------------------- 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração os documentos 

anexados e a proposta apresentada, deliberou aprovar a décima (10.ª) alteração das GOP 

– Grandes Opções do Plano e do Orçamento, da Câmara Municipal, para o ano de dois mil 

e dezanove (2019).------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Aprovado por maioria, com o voto de abstenção do Senhor Vereador João Pedro Xavier 

Abelho Amante e os votos favoráveis dos restantes membros.-------------------------------------- 

 
 

Ponto1.2.5 
N.º de 
Registo 

16340 Data 11/11/2019 Processo 2019/300.10.005/2235 

  

Assunto:   Operação de Financiamento por Locação Financeira------------------------------------------- 

Serviço 
Proponente: 

DFP - APROVISIONAMENTO 

 
Proposta: 

1 – Adjudicar a Operação de Financiamento por Locação Financeira à empresa Caixa Leasing e 

Factoring – Sociedade Financeira de Crédito, S.A., para a Aquisição de Duas Viaturas Pesadas 

de RSU, que haviam sido adquiridas à Auto-Sueco Portugal, S.A. pelo valor de 273.250€ + IVA.-- 

2 - O financiamento decorrerá no período de 96 meses com o valor de renda mensal de 

2.857,28€ + IVA e o valor residual de 5.465,00€ + IVA, num total de 279.763,88 € a que acresce 

o IVA à taxa legal em vigor.------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 –Aprovar a respetiva Minuta do Contrato a celebrar.------------------------------------------------------- 

4 – Propor à Assembleia Municipal a aprovação da contratação e respetiva minuta do 

contrato.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

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

1 – Adjudicar a Operação de Financiamento por Locação Financeira, à empresa Caixa 

Leasing e Factoring – Sociedade Financeira de Crédito, S.A., para aquisição de duas (2) 

Viaturas Pesadas de RSU, que haviam sido adquiridas à empresa Auto-Sueco Portugal, 

S.A., pelo valor de duzentos e setenta e três mil, duzentos e cinquenta euros (273.250€) + 
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IVA;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - O financiamento decorrerá no período de noventa e seis (96) meses com o valor de 

renda mensal de dois mil, oitocentos e cinquenta e sete euros e vinte e oito cêntimos 

(2.857,28€) + IVA e o valor residual de cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco euros 

(5.465,00€) + IVA, num total de duzentos e setenta e nove mil, setecentos e sessenta e 

três euros e oitenta e oito cêntimos (279.763,88€), a que acresce IVA à taxa legal em 

vigor;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 - Aprovar a respetiva Minuta do Contrato a celebrar;------------------------------------------------ 

4 - Propor à Assembleia Municipal a aprovação da contratação e respetiva Minuta do 

Contrato.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.----------------------------------------------- 

 
 
 

Ponto 1.2.6 
N.º de 
Registo 

16355 Data 11/11/2019 Processo 2019/150.10.100/52 

  

Assunto:   Pedido para apanha da azeitona das oliveiras ,sitas na zona verde, em Montargil- 

Serviço Proponente: 11213-DFP-GESTÃO DE PATRIMÓNIO 

 
Proposta: 

Autorizar a apanha da azeitona das oliveiras sitas nos terrenos municipais, zona verde, em 

Montargil-Margarida Nogueira e Fernanda Pimentel-----------------------------------------------------

- 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

apresentada, deliberou autorizar a Senhora Margarida Nogueira e Fernanda Pimentel, a 

apanhar a azeitona das oliveiras, sitas nos terrenos municipais, zona verde, em Montargil.  

Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.----------------------------------------------- 

 
 
 

Ponto 1.2.7 
N.º de 
Registo 

16247 Data 07/11/2019 Processo 2019/300.10.003/14 

  

Assunto:   
Ata da comissão de arrematação do prédio urbano sito na Rua Vaz Monteiro ,nº 

7, em Ponte de Sor------------------------------------------------------------------------------------ 

Serviço Proponente: DFP - GESTÃO DE PATRIMÓNIO 

 
Proposta: 

Tomar conhecimento e aprovar a adjudicação da prédio urbano (casa de habitação de rés 

chão ,1º andar e sótão) sito na Rua Vaz Monteiro , nº 7 , em Ponte de Sor e autorizar o 

Presidente da Câmara a outorgar a respetiva escritura de compra e venda.------------------------ 
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Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

apresentada, aprovou a adjudicação do prédio urbano (casa de habitação de rés chão, 1.º 

andar e sótão, sito na Rua Vaz Monteiro, n.º 7, em Ponte de Sor e autorizar o Presidente 

da Câmara Hugo Luís Pereira Hilário, a outorgar a respetiva Escritura de compra e venda.-- 

Aprovado por unanimidade, com seis (6) votos a favor.------------------------------------------------ 

Não participou na apreciação e votação do assunto, por se ter declarado impedido, o 

Senhor Vereador e João Pedro Xavier Abelho Amante, devido a ter relações contratuais 

com o comprador do imóvel.----------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
2. SERVIÇO: DAF – TAXAS E LICENÇAS 

Ponto 2.1 
N.º de 
Registo 

20110 Data 04/11/2019 Processo 2019/450.10.072/42 

  

Assunto:   
Licença de diversão provisória para música ao vivo dia 10 de Novembro-

Travigosto Unipessoal, Lda.------------------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: DFP - TAXAS E LICENÇAS 

 
Proposta: 

Ratificar a decisão do Senhor Vice-Presidente da Câmara Francisco Manuel Lopes Alexandre, 

a qual consistiu em autorizar a emissão da licença de diversão provisória a Travigosto 

Unipessoal, Lda. a fim de realizar música ao vivo, durante o horário compreendido entre as 

zero horas (00:00H) e as quatro horas (04:00) do dia dez (10) de novembro do corrente ano, 

no estabelecimento Splash em Ponte de Sor, mediante o pagamento da taxa prevista no 

ponto 1.2 do artigo vigésimo sétimo (27.º) Do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais do 

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

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

apresentada, deliberou ratificar a decisão do Vice-Presidente da Câmara, Francisco 

Manuel Lopes Alexandre, a qual consistiu em autorizar a emissão da Licença de Diversão 

Provisória, à Travigosto Unipessoal, Lda., a fim de realizar um espetáculo de Música ao 

Vivo, entre as zero horas (00:00) e as quatro horas (04:00) do dia dez (10) de novembro do 

corrente ano, no estabelecimento Splash em Ponte de Sor, mediante o pagamento da 

taxa prevista no ponto 1.2 do artigo vigésimo sétimo (27.º), do Regulamento e Tabela de 

Taxas Municipais do Município de Ponte de Sor.--------------------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.----------------------------------------------- 
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Ponto 2.2 
N.º de 
Registo 

16280 Data 08/11/2019 Processo 2019/450.10.221/46 

  

Assunto:   Instalação do Circo – Ruben Circus--------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: DFP - TAXAS E LICENÇAS 

 
Proposta: 

Instalação do circo-Ruben Circus nos dias 29 e 30 de novembro e 01 de dezembro em Ponte 

de Sor, e colocação de cartazes, condicionada à apresentação da autorização do proprietário 

do terreno, e mediante o pagamento da taxa prevista no ponto 1.2 do artigo trigésimo 

primeiro (31.º), do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, do Município de Ponte de 

Sor., e retirada dos cartazes logo após o evento.----------------------------------------------------------- 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

apresentada, deliberou autorizar a instalação do Circo Ruben Circus, desde o dia vinte e 

nove (29) de novembro ao dia um de (01) de dezembro, em Ponte de Sor e a colocação de 

cartazes, condicionada à apresentação da autorização do proprietário do terreno, 

mediante o pagamento da taxa prevista no ponto 1.2 do artigo trigésimo primeiro (31.º), 

do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, do Município de Ponte de Sor e à retirada 

dos mesmos logo após o evento.------------------------------------------------------------------------------ 

Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.----------------------------------------------- 

 

Ponto 2.3 
N.º de 
Registo 

16362 Data 11/11/2019 Processo 2019/450.10.215/95 

  

Assunto:   

Licença especial de ruído para realização de jantar convívio, com animação em 

período noturno, no Restaurante do Clube Náutico Montargil-Solago-

Investimentos Turísticos, S.A.---------------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: DFP - TAXAS E LICENÇAS 

 
Proposta: 

Autorizar a emissão da Licença Especial de Ruído a Solago-Investimentos Turísticos, S.A. a 

fim de realizarem um jantar convívio, com animação em período noturno, durante o horário 

compreendido entre as vinte e duas (22:00H) do dia trinta e um (31) de dezembro, do 

corrente ano e as seis horas (06:00H) do dia um (01) de janeiro do próximo ano, no 

Restaurante do Clube Náutico de Montargil, mediante o pagamento da taxa prevista no 

ponto 1.3 do artigo trigésimo primeiro (31.º) do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, 

do Município de Ponte de Sor.----------------------------------------------------------------------------------- 
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Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

apresentada, deliberou autorizar a emissão da Licença Especial de Ruído a Solago-

Investimentos Turísticos, S.A., a fim de realizarem um jantar convívio, com animação em 

período noturno, durante o horário compreendido entre as vinte e duas (22:00) do dia 

trinta e um (31) de dezembro, do corrente ano e as seis horas (06:00) do dia um (01) de 

janeiro do próximo ano, no Restaurante do Clube Náutico de Montargil, mediante o 

pagamento da taxa prevista no ponto 1.3 do artigo trigésimo primeiro (31.º) do 

Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, do Município de Ponte de Sor.--------------------- 

Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.----------------------------------------------- 

 

 

3. SERVIÇO: DGU – DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA 

Ponto 3.1 
N.º de 
Registo 

16081 Data 04/11/2019 Processo 2019/450.30.003/362 

  

Assunto:   

Certidão de compropriedade do prédio sito em Galveias, inscrito na matriz 

cadastral sob o artigo 480, Secção A (parte) da freguesia de Galveias - Joaquim 

Rodrigues Pinto Bento------------------------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: DPGU - DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA – APOIO ADMINISTRATIVO 

 
Proposta: 

Deverá ser emitido parecer favorável à constituição de compropriedade pretendida, dele 

constando que da mesma, não resulta qualquer indício de que seja violado o regime legal 

dos loteamentos urbanos, atualmente em vigor. Certificar nos termos requeridos.-------------- 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

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

1 - Emitir Parecer favorável à constituição de compropriedade, constando da mesma, que 

não resulta qualquer indício de violação do regime legal dos loteamentos urbanos, 

atualmente em vigor;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - Certificar nos termos requeridos.------------------------------------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.----------------------------------------------- 

 

 

 

Ponto 3.2 
N.º de 
Registo 

16120 Data 04/11/2019 Processo 2019/450.30.003/372 

  

Assunto:   
Reabilitação urbana -Benefícios Fiscais/Vistoria para determinação do nível de 

conservação do imóvel sito Rua Vaz Monteiro, nº 57-1º Tardoz, em Ponte de Sor, 
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União de Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor, concelho de Ponte 

de Sor- Sandra Alves Galo Medina---------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: DPGU - DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA – APOIO ADMINISTRATIVO 

 
Proposta: 

Aprovar a Ficha de Avaliação com o nível correspondente e emitir a respetiva declaração e 

notificar a Requerente do parecer técnico.------------------------------------------------------------------ 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

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

1 - Aprovar a Ficha de Avaliação com o nível correspondente;---------------------------------------- 

2 - Emitir a respetiva Declaração;------------------------------------------------------------------------------ 

3 - Notificar a requerente do Parecer Técnico.------------------------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.------------------------------------------------ 

 

 

 

Ponto 3.3 
N.º de 
Registo 

16139 Data 05/11/2019 Processo 2019/450.30.003/338 

  

Assunto:   

Reabilitação urbana - Benefícios Fiscais/Vistoria para determinação do nível de 

conservação, sito na Rua Constituição 2 de Abril, nº 22, em Ponte de Sor, União 

de Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor, concelho de Ponte de Sor 

- João Fernando Faustino Grossinho------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: DPGU - DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA – APOIO ADMINISTRATIVO 

 
Proposta: 

Aprovar a Ficha de Avaliação com o nível correspondente, emitir a respetiva declaração e 

notificar o Requerente do parecer técnico.------------------------------------------------------------------ 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

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

1 - Aprovar a Ficha de Avaliação com o nível correspondente;---------------------------------------- 

2 - Emitir a respetiva Declaração;------------------------------------------------------------------------------ 

3 - Notificar o requerente do Parecer Técnico.------------------------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.----------------------------------------------- 

 

 

 

Ponto 3.4 
N.º de 
Registo 

16157 Data 05/11/2019 Processo 2019/500.10.302/2 

  

Assunto:   
Vistoria para verificação de condições de segurança e salubridade, no prédio sito 

na Rua Vaz Monteiro, nº 24, em Ponte de Sor- Auto de vistoria (Doc. nº 16033)---- 
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Serviço Proponente: DPGU - DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA – APOIO ADMINISTRATIVO 

 
Proposta: 

Notificar a proprietária do imóvel vizinho para de imediato ao abrigo do disposto do art.º 

89º do Dec-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, alterado pelo Dec-Lei nº 136/2014, de 9 de 

setembro, proceder à limpeza do terreno e correção das deficiências ao nível das 

construções que possam provocar danos nas propriedades vizinhas.--------------------------------- 

 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

apresentada, deliberou notificar a proprietária do imóvel adjacente, para, de imediato, ao 

abrigo do disposto do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 136/2014 de 9 de setembro, proceder à limpeza do terreno e 

correção das deficiências ao nível das construções, que sejam previsíveis de provocar 

danos nas propriedades adjacentes.------------------------------------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.----------------------------------------------- 

 

 

 

Ponto 3.5 
N.º de 
Registo 

16145 Data 05/11/2019 Processo 2019/450.30.003/344 

  

Assunto:   

Reabilitação urbana- Benefícios Fiscais/Vistoria para determinação do nível de 

conservação do imóvel sito na Avenida da Liberdade nº 89, em Ponte de Sor, 

União de Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor, concelho de Ponte 

de Sor- Joaquim dos Santos Rodrigues---------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: DPGU - DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA – APOIO ADMINISTRATIVO 

 
Proposta: 

Aprovar a Ficha de Avaliação com o nível de conservação correspondente, emitir a respetiva 

declaração e notificar o Requerente do parecer técnico-------------------------------------------------- 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

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

1 - Aprovar a Ficha de Avaliação com o nível de conservação correspondente;------------------ 

2 - Emitir a respetiva Declaração;----------------------------------------------------------------------------- 

3 - Notificar o requerente do Parecer Técnico.------------------------------------------------------------ 

Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.----------------------------------------------- 

 

 

 

Ponto 3.6 
N.º de 
Registo 

16142 Data 05/11/2019 Processo 2019/450.30.003/349 
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Assunto:   

Reabilitação urbana- Benefícios Fiscais/Vistoria para determinação do nível de 

conservação do imóvel sito na Avenida da Liberdade nº 91, em Ponte de Sor, 

União de Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor, concelho de Ponte 

de Sor- Joaquim dos Santos Rodrigues---------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: DPGU - DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA – APOIO ADMINISTRATIVO 

 
Proposta: 

Aprovar a Ficha de Avaliação com o nível de conservação correspondente, emitir a respetiva 

declaração e notificar o Requerente do parecer técnico-------------------------------------------------- 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

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

1 - Aprovar a Ficha de Avaliação com o nível de conservação correspondente;------------------  

2 - Emitir a respetiva Declaração;-----------------------------------------------------------------------------  

3 - Notificar o requerente do Parecer Técnico.------------------------------------------------------------ 

Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.----------------------------------------------- 

 

 

Ponto 3.7 
N.º de 
Registo 

16210 Data 06/11/2019 Processo 2019/450.30.003/373 

  

Assunto:   

Reabilitação urbana- Benefícios Fiscais/Vistoria para determinação do nível de 

conservação do imóvel sito na Rua Vaz Monteiro, nº 57, 2º frente, em Ponte de 

Sor, União de Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor, concelho de 

Ponte de Sor- Sandra Alves Galo Medina------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: DPGU - DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA – APOIO ADMINISTRATIVO 

 
Proposta: 

Aprovar a Ficha de Avaliação com o nível de conservação correspondente, emitir a respetiva 

declaração e notificar a Requerente do parecer técnico.------------------------------------------------- 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

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

1 - Aprovar a Ficha de Avaliação com o nível de conservação correspondente;------------------  

2 - Emitir a respetiva Declaração;-----------------------------------------------------------------------------  

3 - Notificar a requerente do Parecer Técnico.------------------------------------------------------------ 

Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.----------------------------------------------- 

 

 

Ponto 3.8 
N.º de 
Registo 

16230 Data 07/11/2019 Processo 2019/450.10.204/266 
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Assunto:   

Caducidade de comunicação prévia referente à construção de piscina - 

Procº41/2017, sito na Rua Dr. João Felicíssimo, nº 9, em Ponte de Sor - Rosa 

Teixeira Cardoso Justa Romão Esteves---------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: DPGU - DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA – APOIO ADMINISTRATIVO 

 
Proposta: 

Não declarar a caducidade da comunicação prévia, concedendo o prazo de 30 dias para 

pagamento da taxa urbanística devida, no valor de 94,60 € e levantamento do título de 

admissão da comunicação prévia.------------------------------------------------------------------------------ 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

apresentada, deliberou não declarar a caducidade da comunicação prévia, concedendo 

um prazo de trinta (30) dias para pagamento da taxa urbanística, no valor de noventa e 

quatro euros e sessenta cêntimos (94,60€) e levantamento do título de admissão da 

comunicação prévia.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.---------------------------------------------- 

 

 

Ponto 3.9 
N.º de 
Registo 

20257 Data 07/11/2019 Processo 2019/450.30.003/364 

  

Assunto:   

Reabilitação urbana - Benefícios Fiscais- Vistoria Final para determinação do 

nível de conservação de edifícios, após realização de obras, no prédio sito na Rua 

Vaz Monteiro nº 8, em Ponte de Sor - Joaquim Gabriel dos Santos Gomes----------- 

Serviço Proponente: DPGU - DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA – APOIO ADMINISTRATIVO 

 
Proposta: 

Ratificar o despacho do Senhor Vereador do Urbanismo proferido no dia 30/10/2019, que 

aprovou a ficha de avaliação do nível de conservação de edifícios, após a realização das 

obras, tendo já sido emitida a respetiva declaração e entregue ao Requerente.------------------- 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

apresentada, deliberou ratificar o Despacho do Senhor Vereador do Urbanismo Luís 

Manuel Jordão Serra, proferido no dia trinta de outubro de dois mil e dezanove 

(30/10/2019), que aprovou a ficha de avaliação do nível de conservação de edifícios, após 

a realização das obras, tendo já sido emitida a respetiva Declaração e entregue ao 

requerente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.----------------------------------------------- 

 

 

4. SERVIÇO: DPOMA – DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE  
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Ponto 4.1 
N.º de 
Registo 

16034 Data 31/10/2019 Processo 2019/500.10.301/216 

  

Assunto:   
Veículo abandonado na via pública - Matrícula 88-16-EE, Rua de Angola - Ponte de 

Sor.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: DPOMA – MOBILIDADE, TRÂNSITO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA. 

 
Proposta: 

Notificar o proprietário do veículo abandonado na Rua de Angola, em Ponte de Sor, marca 

Renault Clio, matrícula 88-16-EE, para remoção do mesmo no prazo de 30 dias.------------------ 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

apresentada, deliberou notificar o proprietário do veículo abandonado na Rua de Angola, 

em Ponte de Sor, marca Renault Clio, matrícula 88-16-EE, para remoção do mesmo no 

prazo de trinta (30) dias.-----------------------------------------------------------------------------------------  

Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.----------------------------------------------- 

 
 
 

Ponto 4.2 
N.º de 
Registo 

16051 Data 04/11/2019 Processo 2019/500.10.301/217 

  

Assunto:   
Veículo abandonado na via pública - matrícula BP-05-14 - Rua perpendicular à 

Rua Luis de Camões e a Rua Movimento das Forças Armadas - Ponte de Sor.-------- 

Serviço Proponente: DPOMA – MOBILIDADE, TRÂNSITO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA 

 
Proposta: 

Notificar o proprietário do veículo abandonado na Rua Perpendicular à Rua Luis de Camões 

e a Rua Movimento das Forças Armadas, em Ponte de Sor, marca Mitsubishi Canter, 

matrícula BP-05-14, para remoção do mesmo, no prazo de 30 dias.---------------------------------- 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

apresentada, deliberou notificar o proprietário do veículo abandonado na Rua 

Perpendicular à Rua Luís de Camões e a Rua Movimento das Forças Armadas, em Ponte 

de Sor, marca Mitsubishi Canter, matrícula BP-05-14, para proceder à respetiva remoção, 

no prazo de trinta (30) dias.------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.----------------------------------------------- 

 

 

Ponto 4.3 
N.º de 
Registo 

16297 Data 08/11/2019 Processo 2019/500.10.301/234 

  

Assunto:   Veículo abandonado na via pública - Matrícula 88-36-RL, Rua da Liberdade, em 
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Tramaga.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: DPOMA – MOBILIDADE, TRÂNSITO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA 

 
Proposta: 

Notificar o proprietário do veículo abandonado na Rua da Liberdade, em Tramaga, marca 

Rover, matrícula 88-36-RL, para remoção do mesmo, no prazo de 30 dias.-------------------------- 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

apresentada, deliberou notificar o proprietário do veículo abandonado na Rua da 

Liberdade em Tramaga, marca Rover, matrícula 88-36-RL, para proceder à remoção do 

mesmo no prazo de trinta (30) dias.-------------------------------------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.----------------------------------------------- 

 

 

5. SERVIÇO: DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 

Ponto 5.1 
N.º de 
Registo 

20135 Data 05/11/2019 Processo 2019/300.50.402/58 

  

Assunto:   
Pedido de cedência do pavilhão gimnodesportivo para jogo do Desporto Escolar 

– Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor.--------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: DEJD – SD-DESPORTO 

Proposta:  

À Ratificação. Deferir a pretensão. Disponibilizar o Pavilhão Gimnodesportivo, entre catorze 

horas (14:00H) e as quinze horas e trinta minutos (15:30 h) do dia seis (06) de novembro de 

Dois Mil e Dezanove (2019) ao Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor, para realização de 

um jogo de futsal no escalão de juvenis do Desporto Escolar.------------------------------------------- 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

apresentada, deliberou ratificar a decisão do Presidente da Câmara, Hugo Luís Pereira 

Hilário, a qual consistiu em disponibilizar o Pavilhão Gimnodesportivo, entre catorze 

horas (14:00) e as quinze horas e trinta minutos (15:30), do dia seis (6) de novembro de 

dois mil e dezanove (2019,) ao Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor, para realização 

de um jogo de futsal, no escalão de juvenis do Desporto Escolar.----------------------------------- 

Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.----------------------------------------------- 

 
 
 

Ponto 5.2 
N.º de 
Registo 

20138 Data 05/11/2019 Processo 2019/300.50.402/60 

  

Assunto:   Apoio a Instituições sem fins lucrativos do Concelho de Ponte de Sor - Solicitação 
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de entrada gratuita nas Piscinas Municipais Cobertas - Centro de Recuperação 

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

Serviço Proponente: DEJD – SD-DESPORTO 

 
Proposta: 

Deferir a pretensão. Disponibilizar as Piscinas Municipais Cobertas, durante o ano letivo 

2019/2020, no dia útil de sexta-feira, entre as dez horas (10:00h) e as doze horas e trinta 

minutos (12:30 h), aos alunos e monitores do Centro de Recuperação Infantil de Ponte de 

Sor.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

apresentada, deliberou disponibilizar as Piscinas Municipais Cobertas, durante o ano 

letivo 2019/2020, todas as sextas-feiras, entre as dez horas (10:00) e as doze horas e 

trinta minutos (12:30), aos alunos e monitores do Centro de Recuperação Infantil de 

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

Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.----------------------------------------------- 

 
 
 

Ponto 5.3 
N.º de 
Registo 

16294 Data 08/11/2019 Processo 2019/750.20.600/63 

  

Assunto:   Programa Eco Escolas - Candidatura da Escola João Pedro de Andrade---------------- 

Serviço Proponente: DEJD – DIVISÃO EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO 

 
Proposta: 

1. Aprovar a inscrição ao Programa Eco Escolas 2019/2020, para a Escola Básica João Pedro 

de Andrade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Autorizar o pagamento da importância de 70€( setenta euros), à Associação ABAE, 

correspondente ao valor da inscrição.------------------------------------------------------------------------- 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

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

 1 – Aprovar a inscrição da Escola Básica João Pedro de Andrade, no Programa Eco Escolas 

2019/2020;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – Autorizar o pagamento de setenta euros (70,00€), à Associação ABAE - Associação 

Bandeira Azul da Europa.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.------------------------------------------------ 

 
 
 

Ponto 5.4 
N.º de 
Registo 

16282 Data 08/11/2019 Processo 2019/750.20.600/20 
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Assunto:   
Projeto “PARA TI SE NÃO FALTARES”------------------------------------------------------------ 

Relatório 2018/2019 e Relatório Síntese de Execução Financeira.---------------------- 

Serviço Proponente: DEJD- DIVISÃO EDUCAÇÃO JUVENTUDE E DESPORTO 

 
Proposta: 

Conhecimento e apreciação da Exma. Câmara do Relatório2018/2019 e Relatório Síntese de 

Execução Financeira, relativos ao projeto PTSNF, ano letivo 2018/2019.----------------------------- 

 

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento.---------------------------------------------------------------- 

 
 

6. SERVIÇO: DAS - DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 

Ponto 6.1 
N.º de 
Registo 

15765 Data 29/10/2019 Processo 2019/650.20.304/61 

  

Assunto:   
Apoio em situação de desemprego, arquivamento de processo 

2019/650.20.304/61---------------------------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: DAS - INTERVENÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL 

Proposta: 

Arquivar o processo relativo a um pedido de ajuda para o pagamento da água e eletricidade 

relativo ao agregado familiar constante do processo 2019/650.20.304/61, uma vez que os 

documentos apresentados (faturas de água e eletricidade) não se encontram em nome de 

nenhum dos membros do agregado familiar.---------------------------------------------------------------- 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou indeferir o Processo relativo ao 

pedido de ajuda para pagamento da água e eletricidade, relativo ao agregado familiar, 

constante do Processo 2019/650.20.304/61, uma vez que os documentos apresentados 

(faturas da água e eletricidade) não se encontram em nome de nenhum dos referido 

agregado familiar.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.----------------------------------------------- 

 

 

Ponto 6.2 
N.º de 
Registo 

15936 Data 30/10/2019 Processo 2019/650.20.603/13 

  

Assunto:   

Lista de candidatos admitidos e excluídos relativa ao concurso para atribuição de 

uma (1) habitação em regime de renda apoiada, tipologia T1, sita no Largo 25 de 

abril nº9 A, 7400-228 Ponte de Sor. Processo 2019/650.20.603/13--------------------- 

Serviço Proponente: DAS - INTERVENÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL 

Proposta: 
Aprovar a lista de candidatos admitidos e excluídos referente ao concurso para atribuição de 

uma (1) habitação em regime de renda apoiada, sita no Largo 25 de abril nº9 A, 7400-228 
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Ponte de Sor. Processo 2019/650.20.603/13---------------------------------------------------------------- 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

apresentada, deliberou aprovar a lista de candidatos admitidos e excluídos referente ao 

Concurso para atribuição de uma (1) habitação em regime de renda apoiada (Processo n.º 

2019/650.20.603/13), sita no Largo 25 de abril, n.º 9 A em Ponte de Sor.------------------------- 

Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.----------------------------------------------- 

 

 

Ponto 6.3 
N.º de 
Registo 

16097 Data 04/11/2019 Processo 2019/650.20.304/51 

  

Assunto:   

Regulamento Municipal de Inserção Social e Luta Contra a Pobreza/Projeto 

Integrado de Saúde, Bem-Estar Social e Desenvolvimento Harmonioso e 

Sustentável de Ponte de Sor - Pedido de Apoio em Terapia da Fala--------------------- 

 
Serviço Proponente: 

 
DAS – INTERVENÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL 

Proposta: 

Deferir a pretensão da requerente e prestar o apoio solicitado no âmbito da Terapia da Fala 

à criança abrangida pelo Proc. Nº. 2019/650.20.304/51, atendendo a que a Terapeuta da 

Equipa do Projeto integrado propõe acompanhamento no sentido de colmatar as suas 

dificuldades e a facilitar as suas aprendizagens escolares.----------------------------------------------- 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

apresentada e a pretensão da requerente, autorizar a Terapeuta da Equipa do Projeto 

integrado a prestar apoio no âmbito da Terapia da Fala, à criança abrangida pelo Processo 

n.º 2019/650.20.304/51, no sentido de colmatar dificuldades e facilitar a aprendizagem 

escolar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.----------------------------------------------- 

 

 

Ponto 6.4 
N.º de 
Registo 

15838 Data 30/10/2019 Processo 2019/650.20.304/57 

  

Assunto:   

Regulamento Municipal de Inserção Social e Luta Contra a Pobreza/Projeto 

Integrado de Saúde, Bem-Estar Social e Desenvolvimento Harmonioso e 

Sustentável de Ponte de Sor - Pedido de Apoio em Terapia da Fala--------------------- 

Serviço Proponente: 
 
DAS – INTERVENÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL 
 

Proposta: Atendendo a que Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva do Agrupamento de 
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Escolas de Ponte de Sor solicitou o acompanhamento por terem sido detetadas dificuldades 

que comprometem a sua atividade e participação, bem como o processo de aprendizagem, 

deferir a pretensão da requerente e prestar o apoio solicitado no âmbito da Terapia da Fala 

à criança abrangida pelo proc. Nº. 2019/650.20.304/57.------------------------------------------------- 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e atendendo ao fato da Equipa Multidisciplinar 

de Apoio à Educação Inclusiva do Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor, solicitar 

acompanhamento para a criança abrangida pelo Processo n.º 2019/650.20.304/57, devido 

a dificuldades que comprometem a atividade, participação e o processo de aprendizagem, 

deliberou deferir a pretensão da requerente e prestar apoio no âmbito da Terapia da Fala.- 

Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.------------------------------------------------  

 

Ponto 6.5 
N.º de 
Registo 

16118 Data 04/11/2019 Processo 2019/650.20.304/58 

  

Assunto:   

Regulamento Municipal de Inserção Social e Luta Contra a Pobreza/Projeto 

Integrado de Saúde, Bem-Estar Social e Desenvolvimento Harmonioso e 

Sustentável de Ponte de Sor - Pedido de Apoio em Terapia da Fala--------------------- 

Serviço Proponente: 
 
DAS – INTERVENÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL 
 

Proposta: 

Atendendo a que Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva do Agrupamento de 

Escolas de Ponte de Sor solicitou o acompanhamento por terem sido detetadas dificuldades 

que comprometem a sua atividade e participação, bem como o processo de aprendizagem, 

deferir a pretensão da requerente e prestar o apoio solicitado no âmbito da Terapia da Fala 

à criança abrangida pelo Proc. Nº. 2019/650.20.304/58.------------------------------------------------- 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e atendendo ao fato da Equipa Multidisciplinar 

de Apoio à Educação Inclusiva do Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor, solicitar 

acompanhamento para a criança abrangida pelo Processo n.º 2019/650.20.304/58, devido 

a dificuldades que comprometem a atividade, participação e o processo de aprendizagem, 

deliberou deferir a pretensão da requerente e prestar apoio no âmbito da Terapia da Fala.- 

Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.----------------------------------------------- 

 

 

Ponto 6.6 
N.º de 
Registo 

16325 Data 08/11/2019 Processo 2019/650.20.603/5 
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Assunto:   

Pedido de cedência de tinta para pintar o exterior e interior da habitação e 

também para pintar os portões, a munícipe solicita ainda que se proceda a várias 

reparações na habitação social sita na Rua Maluda nº5,7400-202 em Ponte de 

Sor onde reside com o seu agregado familiar. Processo 2019/650.20.603/5--------- 

Serviço Proponente: 
 
DAS – INTERVENÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL 
 

Proposta: 

Deferir a cedência de 2 latas de tinta de 17l para pintar o exterior da habitação, duas latas de 

tinta para pintar o interior da habitação, uma lata de tinta de esmalte de 1l para de pintar os 

portões, da habitação social de tipologia T4 pertença do município, sita na Rua Maluda nº5, 

7400-202 Ponte de Sor.------------------------------------------------------------------------------------- 

Deferir também autorização para a reparação de portas (interiores e exteriores), janelas, 

estores, móveis de cozinha, eletricidade e canalização das casas de banho, a efetuar pelos 

serviços operativos/carpintaria, relativa à mesma habitação.------------------------------------------- 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

apresentada, deliberou ceder duas (2) latas de tinta exterior de dezassete (17 ltr.), duas (2) 

latas de tinta interior, uma (1) lata de tinta de esmalte de um (1 ltr.) para portões e 

autorizar a reparação, pelos serviços operativos/carpintaria, das portas (interiores e 

exteriores), janelas, estores, móveis de cozinha, eletricidade e canalização das casas de 

banho, da habitação social de tipologia T4, sita na Rua Maluda n.º 5 - 7400-202 Ponte de 

Sor, pertença do Município.------------------------------------------------------------------------------------- 

 Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.----------------------------------------------- 

 

 

Ponto 6.7 
N.º de 
Registo 

16330 Data 08/11/2019 Processo 2019/650.20.304/65 

  

Assunto:   

Apoio em Situação de Desemprego, pedido de ajuda para o pagamento de renda 

de casa referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2019, 

processo 2019/650.20.304/65--------------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 
 
DAS – INTERVENÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL 
 

Proposta: 

Deferir o apoio respeitante ao pedido de pagamento da renda de casa referente aos meses 

de setembro, outubro e novembro de 2019, cujo valor mensal é de 150€, relativa ao 

agregado familiar constante do processo 2019/650.20.304/65, ao abrigo do Regulamento 

Municipal de Luta Contra a Pobreza e Inserção Social.---------------------------------------------------- 

Cabimento nº5061, nº sequencial 28905 rubrica 02/04080802---------------------------------------- 
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Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

apresentada, deliberou deferir, abrigo do Regulamento Municipal de Luta Contra a 

Pobreza e Inserção Social, o pagamento da renda de casa, referente aos meses de 

setembro, outubro e novembro de dois mil e dezanove (2019), cujo valor mensal é de 

cento e cinquenta euros (150,00€), ao agregado familiar, constante do Processo 

2019/650.20.304/65.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.------------------------------------------------ 

 

 

Ponto 6.8 
N.º de 
Registo 

15939 Data 30/10/2019 Processo 2019/850.10.003/171 

  

Assunto:   
Pedido de apoio para realização da 3ª Feira das Sopas - Associação de Pais e 

Amigos dos Escuteiros de Ponte de Sor--------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: DAS - ASSOCIATIVISMO 

Proposta: 

Concessão de apoio logístico à Associação de Pais e Amigos dos Escuteiros de Ponte de Sor, 

nomeadamente na cedência de 12 mesas de esplanada, 50 cadeiras, 2 estrados azuis de 2m 

x 1m, impressão de cartazes e divulgação, no âmbito da realização da 3ª Feira das Sopas, dia 

16 de novembro, no espaço adjacente ao Teatro Cinema (antiga esplanada)---------------------- 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

apresentada, deliberou conceder apoio logístico, nomeadamente  cedência de doze (12) 

mesas de esplanada, cinquenta (50) cadeiras, dois (2) estrados azuis de 2m x 1m, 

impressão de cartazes e divulgação, à Associação de Pais e Amigos dos Escuteiros de 

Ponte de Sor, para a realização “Terceira (3.ª) Feira das Sopas”, dia dezasseis (16) de 

novembro, no espaço adjacente ao Teatro Cinema (antiga esplanada).---------------------------

Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.----------------------------------------------- 

 

 

Ponto 6.9 
N.º de 
Registo 

16192 Data 06/11/2019 Processo 2019/950.20.300/7 

  

Assunto:   
Agradecimento pelo apoio prestado ao Centro Comunitário de Tramaga/ADAS - 

Associação para o Desenvolvimento e Ação Social da Freguesia de Tramaga-------- 

Serviço Proponente: 
 
DAS - ASSOCIATIVISMO 
 

Proposta: Agradecimento endereçado pelo Centro Comunitário de Tramaga/ADAS – Associação para o 
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Desenvolvimento e Ação Social da Freguesia de Tramaga – para conhecimento------------------ 

 

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

 

Ponto 6.10 
N.º de 
Registo 

16198 Data 06/11/2019 Processo 2019/850.10.002/8 

  

Assunto:   
Correção de apoio atribuído - Delegação de Ponte de Sor da Cruz Vermelha 

Portuguesa---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 
 
DAS - ASSOCIATIVISMO 
 

Proposta: 
Aprovação da correção do apoio atribuído para pagamento de 20% de Estágio Emprego à 

Delegação de Ponte de Sor da Cruz Vermelha Portuguesa---------------------------------------------- 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

apresentada deliberou, aprovar a correção do apoio atribuído, para pagamento de vinte 

por cento (20%), do Estágio Emprego, à Delegação de Ponte de Sor da Cruz Vermelha 

Portuguesa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.----------------------------------------------- 

 

Ponto 6.11 
N.º de 
Registo 

16215 Data 06/11/2019 Processo 2019/850.10.002/26 

  

Assunto:   

Alteração ao Anexo I do Protocolo no âmbito do Desenvolvimento de Atividades 

de Animação e Apoio à Família e Componente de Apoio à Família - ADAS 

Tramaga-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 
 
DAS - ASSOCIATIVISMO 
 

Proposta: 

Aprovação da alteração ao Anexo I (Encargos com contratação de uma assistente 

operacional) do Protocolo estabelecido com a Associação para o Desenvolvimento e Ação 

Social da Freguesia de Tramaga para continuação do serviço de Atividades de Animação e 

Apoio à Família (AAAF) na educação pré-escolar e da Componente de Apoio à Família (CAF) 

no 1º ciclo, de Tramaga.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e  deliberou atribuir o apoio financeiro no valor 

de onze, quinhentos e dezanove euros e sessenta cêntimos (11,519,60€), para 

pagamentos dos encargos com a contratação de uma Assistente Operacional à ADAS - 
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Associação para o Desenvolvimento e Ação Social, da Freguesia de Tramaga, para 

continuação do serviço de Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF), na educação 

pré-escolar e da Componente de Apoio à Família (CAF), no 1º Ciclo de Tramaga, no 

período de novembro/2019 a outubro/2020,bem como a alteração ao Anexo I do 

Protocolo existente.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.----------------------------------------------- 

 

 

Ponto 6.12 
N.º de 
Registo 

16321 Data 08/11/2019 Processo 2019/850.10.003.01/12 

  

Assunto:   
Apoio financeiro para fazer face às despesas com equipamento de iluminação 

para o recinto polidesportivo - Junta de Freguesia de Foros de Arrão------------------ 

Serviço Proponente: 
 
DAS - ASSOCIATIVISMO 
 

Proposta: 

Propor à Assembleia Municipal de Ponte de Sor a atribuição de apoio financeiro, no valor de 

1.760,00€ acrescido do IVA à taxa legal em vigor e que se traduz no valor total de 2.164,80€, 

à Junta de Freguesia de Foros de Arrão para fazer face às despesas com a aquisição de 

equipamento de iluminação para o recinto polidesportivo---------------------------------------------- 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

apresentada, deliberou submeter à apreciação e aprovação  da Assembleia Municipal de 

Ponte de Sor, a atribuição de apoio financeiro, no valor de mil setecentos e sessenta euros 

(1.760,00€) acrescido do IVA à taxa legal em vigor, o que se traduz no valor total de dois 

mil, cento e sessenta e quatro euros e oitenta cêntimos (2.164,80€), à Junta de Freguesia 

de Foros de Arrão, para fazer face às despesas com a aquisição de equipamento de 

iluminação para o Recinto Polidesportivo.----------------------------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.----------------------------------------------- 

 

 

Ponto 6.13 
N.º de 
Registo 

16309 Data 08/11/2019 Processo 2019/850.10.003/175 

  

Assunto:   

Apoio a instituições sem fins lucrativos do concelho de Ponte de Sor - Apoio para 

aquisição de cabazes de Natal para famílias carenciadas - Núcleo de Ponte de Sor 

da Cruz Vermelha Portuguesa--------------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: DAS - ASSOCIATIVISMO 

Proposta: Concessão de apoio financeiro, no valor de 12.901,00 €, para aquisição de cabazes de Natal 
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para oferta a famílias carenciadas, pelo Núcleo de Ponte de Sor da Cruz Vermelha 

Portuguesa, mediante a apresentação das respetivas faturas------------------------------------------ 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

apresentada, deliberou conceder apoio financeiro, no valor de doze mil, novecentos e um 

euros (12.901,00 €), ao Núcleo de Ponte de Sor da Cruz Vermelha Portuguesa, destinado à 

aquisição de cabazes de Natal, para oferta a famílias carenciadas, mediante a 

apresentação das respetivas faturas.------------------------------------------------------------------------ 

Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.----------------------------------------------- 

 

Ponto 6.14 
N.º de 
Registo 

16308 Data 08/11/2019 Processo 2019/850.10.003/165 

  

Assunto:   
Atribuição de apoio financeiro à Associação de Apoio aos Diabéticos do concelho 

de Ponte de Sor no âmbito do Dia Mundial do Diabético---------------------------------- 

Serviço Proponente: 
 
DAS - ASSOCIATIVISMO 
 

Proposta: 

Atribuição de apoio financeiro, no valor de 1.020,00€, à Associação de Apoio aos Diabéticos 

do concelho de Ponte de Sor para fazer face às despesas com a realização de almoço-

convívio no âmbito do Dia Mundial do Diabético---------------------------------------------------------- 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou atribuir apoio financeiro no valor 

de oito euros e cinquenta cêntimos (8,50€)/refeição, aos participantes efetivos no 

referido almoço, da Associação de Apoio aos Diabéticos do Concelho de Ponte de Sor, no 

âmbito do Dia Mundial do Diabético.------------------------------------------------------------------------ 

Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.------------------------------------------------ 
 

Ponto 6.15 
N.º de 
Registo 

16380 Data 11/11/2019 Processo 2019/850.10.002/25 

  

Assunto:   
Atribuição de apoio financeiro ao CRIPS - Centro de Recuperação Infantil de 

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

Serviço Proponente: 
 
DAS - ASSOCIATIVISMO 
 

Proposta: 
Atribuição de apoio financeiro ao CRIPS - Centro de Recuperação Infantil de Ponte de Sor 

para fazer face às despesas correntes apresentadas no montante total de 10.374,55€.--------- 

 

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, devido à Instituição apresentar 
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dificuldades financeiras, atribuir apoio financeiro, no montante total de dez mil, trezentos 

e setenta e quatro euros e cinquenta e cinco cêntimos (10.374,55€), ao CRIPS - Centro de 

Recuperação Infantil de Ponte de Sor, para fazer face às despesas diversas (excluindo 

despesas de combustível e água).----------------------------------------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.----------------------------------------------- 

 

 

Ponto 6.16 
N.º de 
Registo 

16387 Data 11/11/2019 Processo 2019/850.10.002/23 

  

Assunto:   
Pedido de apoio da Associação Cresce ao Sol, para o ano letivo 2019/2020 na 

valência de Creche.----------------------------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 
 
DAS - ASSOCIATIVISMO 
 

Proposta: 

Atribuição de apoio financeiro, no valor de 2.403,49€/mês, à Associação Cresce ao Sol, para 

o ano letivo 2019/2020, na valência de creche sem acordo de cooperação, condicionado à 

reavaliação sempre que haja alteração do número de acordos, à apresentação mensal dos 

balancetes financeiros e ao compromisso da Instituição em apresentar medidas que 

contribuam para a sustentabilidade da mesma.------------------------------------------------------------ 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e  deliberou atribuir apoio financeiro, no valor 

de dois mil, quatrocentos e três euros e quarenta e nove cêntimos (2.403,49€)/mês, à 

Associação Cresce ao Sol, para o ano letivo 2019/2020, à resposta social de creche e tendo 

em conta o número de crianças não abrangidas por acordos de cooperação da Segurança 

Social, condicionado à reavaliação sempre que haja alteração do número de acordos, à 

apresentação mensal dos balancetes financeiros e ao compromisso da Instituição em 

apresentar medidas efetivas que contribuam para a sustentabilidade da mesma.------------- 

Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.----------------------------------------------- 

 

 

7. SERVIÇO: GAP – GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA E PROTOCOLO 

Ponto 7.1 
N.º de 
Registo 

16099 Data 04/11/2019 Processo 2019/100.10.002/3 

  

Assunto:   
Convite para a participação no Festival Sete Sóis Sete Luas – Associação Cultural 

Sete Sóis Sete Luas.----------------------------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: GAP – GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

Proposta: Que o Sr. Presidente e a Vereadora Alda Falca possam representar o Município neste 
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evento ou alguém em sua substituição.---------------------------------------------------------------------- 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em atenção o convite efetuado, 

deliberou agradecer e informar que declina o convite, por motivos de compromissos 

anteriormente assumidos.--------------------------------------------------------------------------------------

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

 

 

8. SERVIÇO: DCT – DIVISÃO CULTURA E TURISMO 

Ponto 8.1 
N.º de 
Registo 

15956 Data 30/10/2019 Processo 2019/300.50.201/34 

  

Assunto:   
Cedência do Teatro Cinema dia 20 novembro de 2019 à Escola Básica João Pedro 

de Andrade de Ponte de Sor----------------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: DCT – TEATRO-CINEMA 

Proposta: 

Autorização de cedência do Teatro Cinema de Ponte de Sor, para o próximo dia 20 de 

novembro, quarta feira, no período da manhã, para a realização de um espetáculo para a 

celebração do Dia de Santa Cecília, a Padroeira da Música, à Escola Básica João Pedro de 

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

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

apresentada, deliberou ceder o Teatro Cinema de Ponte de Sor, à Escola Básica João Pedro 

de Andrade de Ponte de Sor, para a realização de um espetáculo de celebração do Dia de 

Santa Cecília, a Padroeira da Música, dia vinte (20) de novembro, no período da manhã.---- 

Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.------------------------------------------------ 

 

Ponto 8.2 
N.º de 
Registo 

16267 Data 07/11/2019 Processo 2019/300.50.201/38 

  

Assunto:   

Pedido de autorização de utilização do Teatro Cinema de Ponte de Sor para 

realização da Jornada Diocesana da Família - Secretariado Diocesano da Pastoral 

da Família da Diocese de Portalegre e Castelo Branco.------------------------------------- 

Serviço Proponente: DCT – TEATRO-CINEMA 

Proposta: 

Autorização de cedência do Teatro Cinema de Ponte de Sor e apoio logístico necessário, no 

dia 25 de janeiro de 2020, para a realização da XV jornada Diocesana da Família, pelo 

Secretariado Diocesano da Pastoral da Família da Diocese de Portalegre e Castelo Branco.---- 
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Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

apresentada, deliberou ceder o Teatro Cinema de Ponte de Sor e conceder o apoio 

logístico necessário ao Secretariado Diocesano da Pastoral da Família da Diocese de 

Portalegre e Castelo Branco, no dia vinte e cinco (25) de janeiro de dois mil e vinte (2020), 

para realização da XV jornada Diocesana da Família.---------------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.----------------------------------------------- 

 

Ponto 8.3 
N.º de 
Registo 

16190 Data 05/11/2019 Processo 2019/300.50.201/36 

  

Assunto:   
Pedido de cedência do Teatro-Cinema de Ponte de Sor para Concerto de Natal do 

Coro Gospel de Ponte de Sor, da CAMINHAR - Associação Cristã de Apoio Social.-- 

Serviço Proponente: DCT – TEATRO-CINEMA 

Proposta: 

Autorização de cedência do Teatro-Cinema de Ponte de Sor para os dias 19 e 20 de 

Dezembro, para a realização do Concerto de Natal do Coro Gospel de Ponte de Sor, dia 20 

pelas 21.30h, assim como da utilização e disponibilização de técnicos para o sistema de som, 

luz e bilheteira e da logística necessária à Associação CAMINHAR - Associação Cristã de 

Apoio Social.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

apresentada, deliberou ceder o Teatro-Cinema de Ponte de Sor, nos dias dezanove (19) e 

vinte (20) pelas vinte e uma horas e trinta minutos (21:30) de dezembro, para a Associação 

CAMINHAR - Associação Cristã de Apoio Social, realizar o Concerto de Natal do Coro 

Gospel de Ponte de Sor, assim como a da logística necessária, utilização e disponibilização 

de técnicos para o sistema de som, luz e bilheteira.----------------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.----------------------------------------------- 

 

Ponto 8.4 
N.º de 
Registo 

16189 Data 05/11/2019 Processo 2019/300.50.201/37 

  

Assunto:   
AFLOSOR | Solicitação auditório Centro de Artes | Workshop Prevenção da 

Fitoftora | 25 de Novembro de 2019 | 14:00-------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: DCT – CENTRO DE ARTES E CULTURA 

Proposta: 

Autorização de cedência do Auditório do Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor no dia 

25 de Novembro de 2019, a partir das 14:00, para a realização do Workshop Prevenção da 

Fitoftora, à AFLOSOR - Associação dos Produtores Agro-Florestais de Ponte de Sor.-------------- 
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Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

apresentada, deliberou ceder do Auditório do Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor, 

dia vinte e cinco de novembro de dois mil e dezanove (2019), a partir das catorze horas 

(14:00), à AFLOSOR - Associação dos Produtores Agro-Florestais de Ponte de Sor, para 

realização do Workshop Prevenção da Fitoftora.--------------------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.----------------------------------------------- 

 

9. SERVIÇO: DJA – DIVISÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

Ponto 9.1 N.º de Registo 15612  Data 25/10/2019 Processo 2019/300.50.800/18 

  

Assunto:   

Acionamento de apólice de seguro da viatura propriedade do Município ( 59-BH-

77) para custear dano provocado em viatura de terceiro/ Luís Filipe de Oliveira 

Casquinha, viatura 72-BE-10------------------------------------------------------------------------ 

Serviço Proponente: DJA – SERVIÇO DE APOIO JURÍDICO 

Proposta: 

Aprovar o acionamento da apólice de seguro da viatura propriedade do Município (59-BH-77), 

para custear dano provocado em viatura com matrícula 72-BE-10, propriedade de Luís Filipe 

de Oliveira Casquinha.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

apresentada, deliberou aprovar o acionamento da Apólice de Seguro da viatura matrícula 

59-BH-77, propriedade do Município, a fim de custear o dano provocado na viatura 

matrícula 72-BE-10, propriedade do Senhor Luís Filipe de Oliveira Casquinha.-------------------- 

Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.------------------------------------------------- 

 

Ponto 9.2 
N.º de 
Registo 

16329 Data 08/11/2019 Processo 2019/300.50.201/24 

  

Assunto:   Adjudicação do arrendamento do Armazém nº8 do CAEMPE---------------------------- 

Serviço Proponente: DJA – SERVIÇO DE APOIO JURÍDICO 

Proposta: 

1- Adjudicar o armazém nº8 do CAEMPE à candidata Inês Florindo Lopes, atendendo ao teor 

do Relatório de Apreciação e Avaliação das Candidaturas subscrito pela Comissão de Análise 

e Avaliação;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Notificar todos os candidatos para, no prazo de 10 dias, se pronunciarem, se assim o 

entenderem, relativamente à decisão de adjudicação.--------------------------------------------------- 
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Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

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

1- Adjudicar o armazém n.º 8 do CAEMPE, à candidata Inês Florindo Lopes, atendendo ao 

teor do Relatório de Apreciação e Avaliação das Candidaturas, subscrito pela Comissão de 

Análise e Avaliação;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Notificar todos os candidatos para, no prazo de dez (10) dias, se pronunciarem, se 

assim o entenderem, relativamente à decisão de adjudicação.-------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade, com sete (7) votos a favor.----------------------------------------------- 

 

Ponto 9.3 
N.º de 
Registo 

16358 Data 11/11/2019 Processo 2019/300.10.001/32 

  

Assunto:   
Minuta da Adenda ao contrato nº 15/19, referente à adjudicação da empreitada 

da "Fase 2 do Centro de Negócios - Construção dos Hangares A e B"------------------ 

Serviço Proponente: DJA - CONTRATOS – OFICIAL PÚBLICO 

Proposta: 
Aprovar a minuta da Adenda ao contrato nº 15/19 referente à adjudicação da empreitada da 

"Fase 2 do Centro de Negócios - Construção dos Hangares A e B"------------------------------------- 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

apresentada, deliberou aprovar a Minuta da Adenda ao contrato n.º 15/19, referente à 

adjudicação da empreitada da "Fase 2 do Centro de Negócios - Construção dos Hangares A 

e B".------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade, com sete (7) 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 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 onze horas e trinta e oito minutos, do que para constar se lavrou a presente Ata, e eu, 

Dulce de Carvalho Nunes, Técnica Superior, nomeada para o efeito, a redigi e vou assinar, junto com o Senhor 

Presidente da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário.----------------------------------------------------------------------------------- 
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