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ATA NÚMERO 25-2020, REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PONTE DE SOR DE 21-12-2020. 

 

N.º de Registo: 3208497.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

Data: 21-12-2020.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reunião: Reunião Ordinária do dia 21/12/2020.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Francisco Manuel Lopes Alexandre, Luis Manuel Jordão Serra, Rogério Eduardo Correia Silva Alves, Alda Odete 

Borges Martins Falé Monteiro Falca, Sérgia Marina Andrade Bettencourt Martins e João Pedro Xavier Abelho 

Amante.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- ---

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

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

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

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

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

-----Não havendo qualquer assunto a tratar no Período de Antes da Ordem do Dia, entrou-se de seguida no 

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

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

II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

1- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO.---------------------------------------------

1. TESOURARIA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

Ponto 1.1. N.º de Registo 16046 Data 15/12/2020 
 

Processo 2020/150.20.404/28 
 

  

Assunto:   Situação Financeira do Município-Resumo Diário Tesouraria do dia 14-12-2020.-- 
 

 
Serviço 
Proponente: 

 
11217-DFP Tesouraria 

 

Proposta: 
Tomar conhecimento da situação Financeira do Município, através do Resumo Diário de 
Tesourarianº235/2020, do dia 14/12/2020, sendo que em resumo, o total de Disponibilidades 
e de 3.903.487,39€, as Operações Orçamentais é de 3.618.316,95€e as Operações não 



 

 

Orçamentais é de 292.209,62€.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da Situação Financeira do Município, referente ao 

Resumo Diário de Tesouraria número duzentos e trinta e cinco (235), do dia catorze de dezembro 

de dois mil e vinte (14/12/2020), sendo que em resumo, o total de Disponibilidades é de três 

milhões, novecentos e três mil, quatrocentos e oitenta e sete euros e trinta e nove cêntimos 

(3.903.487,39 €), as Operações Orçamentais é de três milhões, seiscentos e dezoito mil, trezentos 

e dezasseis euros e noventa e cinco cêntimos (3.618.316,95€) e as Operações Não Orçamentais é 

de duzentos e noventa e dois mil, duzentos e nove euros e sessenta e dois cêntimos 

(292.209,62€.).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Ponto 1.2 N.º de Registo 16229 
 

Data 17/12/2020 
 

Processo 2020/150.10.500/35 
 

 
 
 

Assunto:   Minuta de Protocolo com a ADRAL no âmbito do projeto Invest in Alentejo---- 
 

Serviço 
Proponente: 

 

Proposta: 
A aprovação da minuta do presente protocolo e o pagamento da contrapartida nacional 
do projeto no valor de 29.556,60 €--------------------------------------------------------------------------  

 

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta apresentada, 

deliberou aprovar a Minuta do presente Protocolo e o pagamento da contrapartida nacional 

do Projeto, no valor de vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e seis euros e sessenta 

cêntimos (29.556,60 €).----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 

Ponto 1.3 N.º de Registo 16267 Data 18/12/2020 Processo 2020/350.10.001/1 
 

 
 
 

Assunto:   
11ª Alteração das GOP's , 12ª Alteração do Orçamento e 1ª Alteração do Mapa de 
Pessoal----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Serviço 
Proponente: 

 
Departamento de Administração Finanças e Desenvolvimento 
 

Proposta: 

O Presente documento reflete as seguintes alterações:------------------------------------------------------ 
GOP-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Produção de cartografia – redução de 27.739,58€;---------------------------------------------------------- 
- Sistemas de Informação Geográfica – redução de 39.736,00€;------------------------------------------- 



 

 

- Zona Ribeirinha de Ponte de Sor – redução de 34.750,02€;------------------------------------------------ 
- Investimento em Eficiência Energética – redução de 46.939,23€;---------------------------------------- 
- Ampliação e manutenção da Rede de Iluminação Pública – redução de 13.000,00€;--------------- 
- Centro Empresarial e Tecnológico de Ponte de Sor – redução de 4.900,00€;-------------------------- 
- Construção Hangares A e B – aumento de 20.000,00€ e redução de igual valor em 2021;-------- 
- Promoção Internacional – Parceria com a ACIPS – redução de 1.000,00€;----------------------------- 
- Torre de Informação de Voo – redução de 63.000,00€ e aumento de igual valor em 2021;------- 
- AIR SUMMIT U – EuRoc – aumento de 8.516,00€;------------------------------------------------------------ 
- Bombeiros Voluntários – Equipa de Intervenção Permanente – redução de 22.129,69€;---------- 
- Sapadores Florestais – CIMAA – redução de 18.526,00€;--------------------------------------------------- 
- Bombeiros Voluntários – Subsídio para equipamento – redução de 30.200,00€;-------------------- 
- Proteção Civil – Aquisição de bens – redução de 44.353,95€;--------------------------------------------- 
- Proteção Civil – Aquisição de serviços – redução de 24.000,00€;----------------------------------------- 
- Partilha de competências com AHBVPS – redução de 6.927,92€;---------------------------------------- 
- Defesa da Floresta Contra Incêndios – Construção de Infraestruturas – redução de 14.900,00€; 
- Defesa da Floresta Contra Incêndios – Planos de Emergência – redução de 10.500,00€;---------- 
- Apoio às Famílias em Dificuldades – COVID 19 – redução de 30.304,00€;------------------------------ 
- Aquisição de Equipamento Informático – COVID 19 – redução de 14.567,00€;----------------------- 
- Plano Municipal de Saúde – redução de 4.900,00€;---------------------------------------------------------- 
- Jornadas da Saúde – redução de 2.490,00€;------------------------------------------------------------------- 
- Conferências da Saúde – redução de 1.190,00€;-------------------------------------------------------------- 
- Ações de Promoção da Saúde – Aquisição de Serviços – redução de 1.900,00€;--------------------- 
- Ações de Promoção da Saúde – Aquisição de Bens – redução de 1.400,00€;-------------------------- 
- Requalificação/Ampliação da Unidade de Cuidados de Saúde de Ponte de Sor – redução de 
40.000,00€ e aumento de igual valor no ano de 2021;-------------------------------------------------------- 
- Recuperação de habitação e aquisição de equipamentos domésticos – redução de 8.431,21€;- 
- Apoio no pagamento de renda, alimentos, eletricidade e gás – redução de 11.101,49€;---------- 
- Aquisição de bens de saúde, medicamentos meios de diagnóstico e consultas – redução de 
4.900,00€;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Protocolo com Entidades Parceiras – redução de 4.600,00€;---------------------------------------------- 
- Apoio a associações de Cariz Social –Transferência de Capital – redução de 1.699,92€;----------- 
- Aquisição de edifícios – redução de 4.900,00€;--------------------------------------------------------------- 
- Recuperação de edifícios – redução de 150.000,00€ e aumento de igual valor no ano de 2021;- 
- Rua do Olival em Foros de Domingão – Arruamentos – redução de 29.000,00€ e aumento de 
igual valor no ano de 2021;------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Rua do Olival em Foros de Domingão – Rede de abastecimento de Água – redução de 
14.000,00€ e aumento de igual valor no ano de 2021;-------------------------------------------------------- 
- Rua do Olival em Foros de Domingão –Rede de drenagens de águas residuais – redução de 
34.000€ e aumento de igual valor no ano de 2021;------------------------------------------------------------ 
- Construção, ampliação e manutenção de redes de águas residuais – redução de 15.000,00€;--- 
- Construção, ampliação e manutenção de ETARES – redução de 4.900,00€;--------------------------- 
- Construção, recuperação e manutenção de reservatórios – redução de 14.900,00€;--------------- 
- Reforço de captações, conservação e manutenção de redes de água - redução de 20.000,00€;- 
- Reforço de captações de águas em Montargil – redução de 379,50€;----------------------------------- 
- Obras Ref.a Ponte de Sor. Int.Cand.Apr. ao POSEUR mo âmbito da Empresa Água Alentejo –
redução de 78.425,00€;----------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Eventos culturais – redução de 10.000,00€;-------------------------------------------------------------------- 
- Teatro da Terra – redução de 18.900,00€;---------------------------------------------------------------------- 
- Animação Cultural – Aquisição de Serviços – redução de 8.000,00€;------------------------------------ 
- Animação cultural – Prémios – aumento de 538,46€;------------------------------------------------------- 
- Apoio a Instituições Promotoras de Atividades Culturais e Recreativas – Transferências 
correntes – redução de 7.500,00€;--------------------------------------------------------------------------------- 
- Apoio a Instituições Promotoras de Atividades Culturais e Recreativas – Transferências de 
capital – redução de 4.900,00€;------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

- Geminações – Transferências correntes – redução de 1.900,00€;---------------------------------------- 
- Geminações – Transferências de capital – redução de 1.900,00€;--------------------------------------- 
- Festa do Arroz – Aquisição de bens – redução de 2.400,00€;---------------------------------------------- 
- Festa do Arroz – Aquisição de serviços – redução de 853,79€;-------------------------------------------- 
- Festa do Arroz – Prémios para concorrentes – redução de 1.650,00€;---------------------------------- 
- Promoção da Rota Nacional 2 – redução de 800,00€;------------------------------------------------------- 
- Eventos desportivos – redução de 2.200,00€;----------------------------------------------------------------- 
- Troféus e medalhas – redução de 3.500,00€;------------------------------------------------------------------ 
- Desporto – Aquisição de serviços – redução de 1.000,00€;------------------------------------------------ 
- Desportos náuticos – redução de 4.900,00€;------------------------------------------------------------------ 
- Apoio a Instituições Promotoras de Atividades Desportivas – Transferências de capital - 
redução de 14.500,00€;-----------------------------------------------------------------------------------------------  
- Conservação e manutenção de cemitérios – redução de 7.900,00€;------------------------------------ 
- Casa Mortuária em Galveias – redução de 25.000,00€;----------------------------------------------------- 
- Programa de manutenção e conservação de património Religioso – redução de 1.500,00€;------ 
- Mobilidade e acessibilidade – redução de 9.500,00€;------------------------------------------------------- 
- Pontão CM 535 – redução de 135.000,00€ e aumento de igual valor no ano de 2021;------------- 
- Carta Educativa de 2G – redução de 4.800,00€;--------------------------------------------------------------- 
- PARA TI SE NÃO FALTARES – Ateliers Educativos e atividades Desportivas – redução de 
3.127,00€;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- PARA TI SE NÃO FALTARES – Alimentação – redução de 5.150,00€;------------------------------------- 
- Material escolar, visitas de estudo e transportes – redução de 20.000,00€;--------------------------- 
- Fruta escolar – redução de 3.400,00€;--------------------------------------------------------------------------- 
- Férias ativas – Seguros – redução de 500,00€;----------------------------------------------------------------- 
- Férias ativas – Refeições – redução de 6.000,00€;------------------------------------------------------------ 
- Férias ativas – Aquisição de serviços– redução de 900,00€;------------------------------------------------ 
- Férias ativas – Aquisição de bens – redução de 1.500,00€;------------------------------------------------- 
- Escola de Música – redução de 1.800,00€;--------------------------------------------------------------------- 
- Plano Estratégico Educativo Municipal – Aquisição de serviços – redução de 8.500,00€;---------- 
- Plano Estratégico Educativo Municipal – Aquisição de material didático – redução de 
5.000,00€;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Plano Estratégico Educativo Municipal – Seguros – redução de 2.500,00€;---------------------------- 
- Plano Estratégico Educativo Municipal – Aquisição de bens – redução de 3.000,00€;-------------- 
- Plano Estratégico Educativo Municipal – Transferências para as Escolas – redução de 
30.000,00€;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Ações de capacitação, workshop/Seminários temáticos – redução de 4.900,00€;------------------- 
- Gestão de Parque Escolar – Transferências de capital – redução de 5.000,00€;---------------------- 
- Gestão de Parque Escolar – Transferências correntes – redução de 7.000,00€;---------------------- 
- Fornecimento de Gás – redução de 70.000,00€;-------------------------------------------------------------- 
- Licenças de software – redução de 20.000,00€;--------------------------------------------------------------- 
- Manutenção e conservação de parques e jardins – redução de 4.500,00€;---------------------------- 
- Aquisição de terrenos – redução de 10.000,00€;------------------------------------------------------------- 
- Equipamento básico – aumento de 7.500,00€;---------------------------------------------------------------- 
- Mobiliário urbano – redução de 4.900,00€;-------------------------------------------------------------------- 
- Ampliação de cemitério em Foros do Arrão – redução de 9.500,00€;----------------------------------- 
- Recinto de festas em Galveias – redução de 49.000,00€;--------------------------------------------------- 
- Centro Interpretativo de Molinologia – redução de 19.000,00€;----------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
Orçamento--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O orçamento reflete todas as alterações verificadas no Mapa de Pessoal, com o aumento nas 
rubricas de pessoal: Titulares órgãos de soberania e membros órgãos autárquicos, 
representação, regime de contrato individual trabalho, regime pessoal qualquer outra situação, 
membros órgãos autárquicos, ajudas de custo, Caixa Geral de Aposentações, regime geral da 
Segurança Social e seguros acidentes trabalho doenças profissionais; a redução de rubricas 



 

 

pessoal: pessoal em funções, recrutamento de pessoal, pessoal a aguardar aposentação, 
pessoal em qualquer outra situação, subsídio de férias e Natal, renumeração por doença e 
maternidade/paternidade, horas extraordinárias, abono para falhas, subsídio trabalho noturno, 
subsídio turno, senhas de presença, outros encargos saúde, subsídio familiar crianças e jovens, 
outras prestações familiares; o aumento do orçamento da despesa nas rubricas: aquisição de 
bens e serviços aquisição de bens - outros, vestuários e artigos pessoais, material de escritório, 
outro material - peças, água, outros bens, conservação de bens, publicidade, outros trabalhos 
especializados, outros serviços, juros de mora, taxa de gestão de resíduos-TGR, impostos e 
taxas - outras e serviços bancários; a redução do orçamento da despesa nas rubricas de: 
matérias-primas e subsidiárias, munições, explosivos e artifícios, alimentação-géneros para 
confecionar, material de consumo hoteleiro, mercadorias para venda-outras, livros e 
documentação técnica, locação de material informática, estudos, pareceres, projetos e 
consultadoria, seminários, exposições e similares, encargos de cobrança de receitas, outros 
encargos financeiros; o aumento do orçamento da receita nas rubricas de: taxa de gestão de 
resíduos (TGR), coimas penalidades por contraordenações, transferências correntes - privadas, 
transferências correntes -instituições sem fins lucrativos, sucata, cemitérios, 
indem.estrg.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local , outras receitas de capital e reposições não 
abatidas nos pagamentos; e a redução do orçamento da receita nas rubricas de: transferências 
correntes- Estado-particip.comunt.projectosco-financiados, água, aluguer de espaços e 
equipamentos, serviços culturais-outros, serviços desportivos, saneamento, resíduos sólidos, 
outros, terrenos- sociedades e quase-sociedades não financeiras, terrenos-famílias, habitações-
sociedades e quase-sociedades não financeiras, transferências de capital-cooperação técnica e 
financeira e transferência de capital- Estado- particip.comunitáriaprojevt.co-financiados.--------- 

 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta apresentada, 

deliberou aprovar as seguintes alterações:--------------------------------------------------------------------- 

GOP------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Produção de cartografia – redução de 27.739,58€;---------------------------------------------------------- 

- Sistemas de Informação Geográfica – redução de 39.736,00€;------------------------------------------ 

- Zona Ribeirinha de Ponte de Sor – redução de 34.750,02€;----------------------------------------------- 

- Investimento em Eficiência Energética – redução de 46.939,23€;--------------------------------------- 

- Ampliação e manutenção da Rede de Iluminação Pública – redução de 13.000,00€;------------- 

- Centro Empresarial e Tecnológico de Ponte de Sor – redução de 4.900,00€;------------------------ 

- Construção Hangares A e B – aumento de 20.000,00€ e redução de igual valor em 2021;------- 

- Promoção Internacional – Parceria com a ACIPS – redução de 1.000,00€;---------------------------- 

- Torre de Informação de Voo – redução de 63.000,00€ e aumento de igual valor em 2021;----- 

- AIR SUMMIT U – EuRoc – aumento de 8.516,00€;----------------------------------------------------------- 

- Bombeiros Voluntários – Equipa de Intervenção Permanente – redução de 22.129,69€;-------- 

- Sapadores Florestais – CIMAA – redução de 18.526,00€;-------------------------------------------------- 

- Bombeiros Voluntários – Subsídio para equipamento – redução de 30.200,00€;------------------ 

- Proteção Civil – Aquisição de bens – redução de 44.353,95€;-------------------------------------------- 

- Proteção Civil – Aquisição de serviços – redução de 24.000,00€;---------------------------------------- 



 

 

- Partilha de competências com AHBVPS – redução de 6.927,92€;--------------------------------------- 

- Defesa da Floresta Contra Incêndios – Construção de Infraestruturas – redução de 

14.900,00€;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Defesa da Floresta Contra Incêndios – Planos de Emergência – redução de 10.500,00€;--------- 

- Apoio às Famílias em Dificuldades – COVID 19 – redução de 30.304,00€;---------------------------- 

- Aquisição de Equipamento Informático – COVID 19 – redução de 14.567,00€;--------------------- 

- Plano Municipal de Saúde – redução de 4.900,00€;--------------------------------------------------------- 

- Jornadas da Saúde – redução de 2.490,00€;------------------------------------------------------------------- 

- Conferências da Saúde – redução de 1.190,00€;------------------------------------------------------------- 

- Ações de Promoção da Saúde – Aquisição de Serviços – redução de 1.900,00€;-------------------- 

- Ações de Promoção da Saúde – Aquisição de Bens – redução de 1.400,00€;------------------------ 

- Requalificação/Ampliação da Unidade de Cuidados de Saúde de Ponte de Sor – redução de 

40.000,00€ e aumento de igual valor no ano de 2021;------------------------------------------------------- 

- Recuperação de habitação e aquisição de equipamentos domésticos – redução de 

8.431,21€;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Apoio no pagamento de renda, alimentos, eletricidade e gás – redução de 11.101,49€;-------- 

- Aquisição de bens de saúde, medicamentos meios de diagnóstico e consultas – redução de 

4.900,00€;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Protocolo com Entidades Parceiras – redução de 4.600,00€;--------------------------------------------- 

- Apoio a associações de Cariz Social –Transferência de Capital – redução de 1.699,92€;---------- 

- Aquisição de edifícios – redução de 4.900,00€;-------------------------------------------------------------- 

- Recuperação de edifícios – redução de 150.000,00€ e aumento de igual valor no ano de 

2021;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Rua do Olival em Foros de Domingão – Arruamentos – redução de 29.000,00€ e aumento de 

igual valor no ano de 2021;------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Rua do Olival em Foros de Domingão – Rede de abastecimento de Água – redução de 

14.000,00€ e aumento de igual valor no ano de 2021;------------------------------------------------------- 

- Rua do Olival em Foros de Domingão –Rede de drenagens de águas residuais – redução de 

34.000€ e aumento de igual valor no ano de 2021;----------------------------------------------------------- 

- Construção, ampliação e manutenção de redes de águas residuais – redução de 15.000,00€;- 

- Construção, ampliação e manutenção de ETARES – redução de 4.900,00€;-------------------------- 

- Construção, recuperação e manutenção de reservatórios – redução de 14.900,00€;------------- 

- Reforço de captações, conservação e manutenção de redes de água - redução de 

20.000,00€;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Reforço de captações de águas em Montargil – redução de 379,50€;--------------------------------- 

- Obras Ref.a Ponte de Sor. Int.Cand.Apr. ao POSEUR mo âmbito da Empresa Água Alentejo –



 

 

redução de 78.425,00€;-----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Eventos culturais – redução de 10.000,00€;------------------------------------------------------------------- 

- Teatro da Terra – redução de 18.900,00€;--------------------------------------------------------------------- 

- Animação Cultural – Aquisição de Serviços – redução de 8.000,00€;---------------------------------- 

- Animação cultural – Prémios – aumento de 538,46€;------------------------------------------------------ 

- Apoio a Instituições Promotoras de Atividades Culturais e Recreativas – Transferências 

correntes – redução de 7.500,00€;--------------------------------------------------------------------------------- 

- Apoio a Instituições Promotoras de Atividades Culturais e Recreativas – Transferências de 

capital – redução de 4.900,00€;------------------------------------------------------------------------------------ 

- Geminações – Transferências correntes – redução de 1.900,00€;--------------------------------------- 

- Geminações – Transferências de capital – redução de 1.900,00€;-------------------------------------- 

- Festa do Arroz – Aquisição de bens – redução de 2.400,00€;--------------------------------------------- 

- Festa do Arroz – Aquisição de serviços – redução de 853,79€;------------------------------------------- 

- Festa do Arroz – Prémios para concorrentes – redução de 1.650,00€;--------------------------------- 

- Promoção da Rota Nacional 2 – redução de 800,00€;------------------------------------------------------ 

- Eventos desportivos – redução de 2.200,00€;---------------------------------------------------------------- 

- Troféus e medalhas – redução de 3.500,00€;----------------------------------------------------------------- 

- Desporto – Aquisição de serviços – redução de 1.000,00€;----------------------------------------------- 

- Desportos náuticos – redução de 4.900,00€;------------------------------------------------------------------ 

- Apoio a Instituições Promotoras de Atividades Desportivas – Transferências de capital - 

redução de 14.500,00€;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conservação e manutenção de cemitérios – redução de 7.900,00€;----------------------------------- 

- Casa Mortuária em Galveias – redução de 25.000,00€;---------------------------------------------------- 

- Programa de manutenção e conservação de património Religioso – redução de 1.500,00€;---- 

- Mobilidade e acessibilidade – redução de 9.500,00€;------------------------------------------------------ 

- Pontão CM 535 – redução de 135.000,00€ e aumento de igual valor no ano de 2021;------------ 

- Carta Educativa de 2G – redução de 4.800,00€;-------------------------------------------------------------- 

- PARA TI SE NÃO FALTARES – Ateliers Educativos e atividades Desportivas – redução de 

3.127,00€;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- PARA TI SE NÃO FALTARES – Alimentação – redução de 5.150,00€;------------------------------------ 

- Material escolar, visitas de estudo e transportes – redução de 20.000,00€;------------------------- 

- Fruta escolar – redução de 3.400,00€;-------------------------------------------------------------------------- 

- Férias ativas – Seguros – redução de 500,00€;---------------------------------------------------------------- 

- Férias ativas – Refeições – redução de 6.000,00€;----------------------------------------------------------- 

- Férias ativas – Aquisição de serviços– redução de 900,00€;---------------------------------------------- 

- Férias ativas – Aquisição de bens – redução de 1.500,00€;----------------------------------------------- 



 

 

- Escola de Música – redução de 1.800,00€;--------------------------------------------------------------------- 

- Plano Estratégico Educativo Municipal – Aquisição de serviços – redução de 8.500,00€;-------- 

- Plano Estratégico Educativo Municipal – Aquisição de material didático – redução de 

5.000,00€;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Plano Estratégico Educativo Municipal – Seguros – redução de 2.500,00€;-------------------------- 

- Plano Estratégico Educativo Municipal – Aquisição de bens – redução de 3.000,00€;------------ 

- Plano Estratégico Educativo Municipal – Transferências para as Escolas – redução de 

30.000,00€;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Ações de capacitação, workshop/Seminários temáticos – redução de 4.900,00€;----------------- 

- Gestão de Parque Escolar – Transferências de capital – redução de 5.000,00€;--------------------- 

- Gestão de Parque Escolar – Transferências correntes – redução de 7.000,00€;--------------------- 

- Fornecimento de Gás – redução de 70.000,00€;------------------------------------------------------------- 

- Licenças de software – redução de 20.000,00€;-------------------------------------------------------------- 

- Manutenção e conservação de parques e jardins – redução de 4.500,00€;-------------------------- 

- Aquisição de terrenos – redução de 10.000,00€;------------------------------------------------------------- 

- Equipamento básico – aumento de 7.500,00€;--------------------------------------------------------------- 

- Mobiliário urbano – redução de 4.900,00€;------------------------------------------------------------------- 

- Ampliação de cemitério em Foros do Arrão – redução de 9.500,00€;---------------------------------- 

- Recinto de festas em Galveias – redução de 49.000,00€;-------------------------------------------------- 

- Centro Interpretativo de Molinologia – redução de 19.000,00€;---------------------------------------- 

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

Orçamento--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O orçamento reflete todas as alterações verificadas no Mapa de Pessoal, com o aumento nas 

rubricas de pessoal: Titulares órgãos de soberania e membros órgãos autárquicos, 

representação, regime de contrato individual trabalho, regime pessoal qualquer outra 

situação, membros órgãos autárquicos, ajudas de custo, Caixa Geral de Aposentações, regime 

geral da Segurança Social e seguros acidentes trabalho doenças profissionais; a redução de 

rubricas pessoal: pessoal em funções, recrutamento de pessoal, pessoal a aguardar 

aposentação, pessoal em qualquer outra situação, subsídio de férias e Natal, renumeração 

por doença e maternidade/paternidade, horas extraordinárias, abono para falhas, subsídio 

trabalho noturno, subsídio turno, senhas de presença, outros encargos saúde, subsídio 

familiar crianças e jovens, outras prestações familiares; o aumento do orçamento da despesa 

nas rubricas: aquisição de bens e serviços aquisição de bens - outros, vestuários e artigos 

pessoais, material de escritório, outro material - peças, água, outros bens, conservação de 

bens, publicidade, outros trabalhos especializados, outros serviços, juros de mora, taxa de 

gestão de resíduos-TGR, impostos e taxas - outras e serviços bancários; a redução do 



 

 

orçamento da despesa nas rubricas de: matérias-primas e subsidiárias, munições, explosivos 

e artifícios, alimentação-géneros para confecionar, material de consumo hoteleiro, 

mercadorias para venda-outras, livros e documentação técnica, locação de material 

informática, estudos, pareceres, projetos e consultadoria, seminários, exposições e similares, 

encargos de cobrança de receitas, outros encargos financeiros; o aumento do orçamento da 

receita nas rubricas de: taxa de gestão de resíduos (TGR), coimas penalidades por 

contraordenações, transferências correntes - privadas, transferências correntes -instituições 

sem fins lucrativos, sucata, cemitérios, indem.estrg.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local , 

outras receitas de capital e reposições não abatidas nos pagamentos; e a redução do 

orçamento da receita nas rubricas de: transferências correntes- Estado-

particip.comunt.projectosco-financiados, água, aluguer de espaços e equipamentos, serviços 

culturais-outros, serviços desportivos, saneamento, resíduos sólidos, outros, terrenos- 

sociedades e quase-sociedades não financeiras, terrenos-famílias, habitações-sociedades e 

quase-sociedades não financeiras, transferências de capital-cooperação técnica e financeira e 

transferência de capital- Estado- particip.comunitáriaprojevt.co-financiados.----------------------- 

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

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

 

 

2. SERVIÇO: GAPP – GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA E PROTOCOLO.-------------------------------------------------- 

Ponto 2.1 
N.º de 
Registo 

23625 
 

Data 14/12/2020 
 

Processo 2020/150.10.100/73 
 

  

Assunto:   Medidas excecionais COVID para autarquias------------------------------------------------ 
 

Serviço 
Proponente: 
  

 1001 -GAPP 
 

Proposta: Tomar conhecimento------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

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

 

 

Ponto 2.2 
N.º de 
Registo 

16154 Data 16/12/2020 
 

Processo 2020/100.10.001/5 
 

  

Assunto:   Manifestação de Interesse - Parceiro Associado - Projeto INTERREG CESBA MED--- 
 

Serviço 
Proponente: 

 
1001 – GAPP – Gabinete de Apoio à Presidência e Protocolo 



 

 

  

Proposta: 
Manifestar, formalmente, interesse em participar no Projeto INTERREG CESBA MED.----------- 
Autorizar o Presidente da Câmara Municipal a assinar a declaração de Parceiro Associado.----  

 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

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

1 - Manifestar, formalmente, interesse em participar no Projeto INTERREG CESBA MED.----- 

2 - Autorizar o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Hugo Luís Pereira Hilário, a assinar 

a declaração de Parceiro Associado.-------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

3. DPGU – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA.------------------------------------------------------------- 

Ponto 3.1 
N.º de 
Registo 

23546 
 

Data 11/12/2020 
 

Processo  2020/450.30.003/349 
 

  

Assunto:   
Certidão de constituição de compropriedade do prédio sito no Cabeço do 
Domingão, União de freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor, 
inscrito na matriz cadastral sob o artigo 76, secção R–Ana Dulce Rodrigues Pires 

 

Serviço 
Proponente: 

 131121 - DPGU-Apoio Administrativo 
 

 
Proposta: 

Deverá ser emitido parecer favorável, à constituição de compropriedade do prédio 
pretendida (duas quotas indivisas, cada uma de um quarto, a adjudicar, respetivamente a 
Ana Dulce Rodrigues Pires e a José Miguel Rodrigues Pires, 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 do prédio (duas quotas 

indivisas, cada uma de um quarto), a adjudicar, respetivamente a Ana Dulce Rodrigues 

Pires e a José Miguel Rodrigues Pires, dele constando que da mesma, não resulta qualquer 

indício de que seja violado o regime legal dos loteamentos urbanos, atualmente em vigor.- 

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

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

 

Ponto 3.2 
N.º de 
Registo 

15906 
 

Data 11/12/2020 
 

Processo 2020/450.10.066/24 
 

  



 

 

Assunto:   
Solicitação   de   parecer - Pedido   de   Autorização Prévia  para  ações  de  (Re) 
Arborização-Código de Registo nº Pr.007272.2020 -José Manuel Cabrita Matias- 

 

Serviço 
Proponente: 

 131121 - DPGU-Apoio Administrativo 
 

 
Proposta: 

Tomar conhecimento dos pareceres emitidos pela DPGU – PAe GTF e informar o ICNF, IP-
Instituto da Conservação da Natureza, dos mesmos, relativamente à (re) arborização de 
José Manuel Cabrita Matias.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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

 

 

Ponto 3.3 
N.º de 
Registo 

16003 Data 14/12/2020 Processo 2018/500.10.415/69 

  

Assunto:   
Informação  sobre  apresentação  de  orçamento  para  demolição  de   muro  
degradado com perigo para segurança pública, sito na Rua Manuel  Marques  
Godinho, nº 23, em Galveias-Proprietária Ana Margarida Magalhães Vasques 

 

Serviço 
Proponente: 

131121 - DPGU-Apoio Administrativo 
 

 
Proposta: 

Que  os  Serviços  procedam à  posse  administrativa  do  muro  em  questão,  de  acordo  
Com   a  legislação  em   vigor;  Aprovar  a  demolição  e  recolha  de  materiais  do  local;  
Adjudicar  a  referida  demolição  a  Joaquim  António  Caeiro  Correia,  n o montante  de  
5.200,00€ + IVA; Considerar  que  a  despesa  tem  cabimento  no Orçamento da Câmara  
Municipal  na  rúbrica 02/06020305,  a  que corresponde o  nº de  compromisso  4783  e 
 O    nº    sequencial    33122;   Que   a    importância    liquidada   pela    Autarquia,    seja  
Posteriormente  ressarcida  à   mesma,  por  parte  da  proprietária  do  muro;  Caso  não 
 pague   voluntariamente,   proceder-se-á    à   execução  fiscal   da   quantia   em   dívida. 
 Informar a proprietária do muro das diligências que estão a ser efetuadas.------------------ 

 

 

Deliberação: 

  A  Câmara   Municipal   tomou   conhecimento  e   tendo  em  consideração  a  Proposta 

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

1 - Que os Serviços procedam à posse administrativa do muro em questão, de acordo 

com a legislação em vigor;-----------------------------------------------------------------------------------  

2 - Aprovar a demolição e recolha de materiais do local;-------------------------------------------  

3 - Adjudicar a referida demolição a Joaquim António Caeiro Correia, no montante de 

cinco mil e duzentos euros (5.200,00 €) + IVA;---------------------------------------------------------  

4 - Considerar que a despesa tem cabimento no Orçamento da Câmara Municipal na 

rúbrica 02/06020305, a que corresponde o número de compromisso 4783 e o número 

sequencial 33122;----------------------------------------------------------------------------------------------  

5 - Que a importância liquidada pela Autarquia, seja posteriormente ressarcida à 

mesma, por parte da proprietária do muro (caso não pague voluntariamente, proceder-

se-á à execução fiscal da quantia em dívida);----------------------------------------------------------  



 

 

6 - Informar a proprietária do muro das diligências que estão a ser efetuadas.-------------- 

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

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

 

 

Ponto 3.4 
N.º de 
Registo 

16139 
 

Data 16/12/2020 
 

Processo 2020/450.10.204/295 
 

  

Assunto:   
Caducidade do licenciamento referente à construção de edifício de 2 pisos 
(incluindo cave) destinado a habitação e piscina, sito nos Foros do Mocho –
Flumengold, Investimentos, Lda.-proc.º19/2015------------------------------------------- 

 

Serviço 
Proponente: 

  131121 – DPGU - Apoio Administrativo 
  

 
Proposta: 

Não declarar a caducidade do licenciamento e conceder o prazo de pretendido (18 meses) 
para conclusão das obras-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

apresentada, deliberou não declarar a caducidade do licenciamento e conceder o prazo de 

pretendido (dezoito meses) para conclusão das obras-------------------------------------------------- 

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

 

 

Ponto 3.5 
N.º de 
Registo 

16178 
 

Data 17/12/2020 
 

Processo 2020/950.20.001/13 
 

  

Assunto:   
Reclamação  relativa  a   edifício  degradado  e  com  perigo  para   a   segurança 
pública sito na Rua José Luís Peixoto, nº 12, em Galveias-Joana Milheiras Poeira 
Coutinho----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Serviço 
Proponente: 

 
 131121 – DPGU - Administrativo 
  

 

 
Proposta: 

Atendendo ao estado de degradação do edifício e com perigo para a segurança pública 
acima identificado, deverá ser deliberado o seguinte:------------------------------------------------- 
1º Proceder à demolição do edifício em causa após consulta a três empreiteiros para 
obter os necessários orçamentos e seguir a tramitação legal para o efeito;--------------------- 
2º Colocar de imediato sinalização de perigo de derrocada em redor do prédio;--------------- 
3º Colocação de fita balizadora ou outros impedindo acesso ao interior do edifício;---------- 
4º Comunicar à EDP do risco iminente da derrocada do prédio e consequente dano sobre 
o cabo de distribuição de eletricidade cravejado, num pilar da mesmo;-------------------------- 
5º Deliberar no sentido de os Serviços Municipais darem, de imediato, cumprimento ao 
parecer da Proteção Civil, no que respeita às 2ª, 3ª e 4ª medidas de mitigação 
(Doc.16107).------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 



 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

apresentada e atendendo ao estado de degradação do edifício com perigo para a 

segurança pública acima identificado, deliberar que:------------------------------------------------ 

1 - Se proceda à demolição do edifício em causa, após consulta a três empreiteiros, para 

obter os necessários orçamentos e seguir a tramitação legal para o efeito;------------------- 

2 - Se coloque de imediato sinalização de perigo de derrocada em redor do prédio;------- 

3 - Se coloque fita balizadora ou outros, impedindo acesso ao interior do edifício;--------- 

4 - Se comunique à EDP, o risco iminente de derrocada do prédio e consequente dano 

sobre o cabo de distribuição de eletricidade cravejado, num pilar do mesmo;--------------- 

5 - Os Serviços Municipais deem, de imediato, cumprimento ao Parecer da Proteção 

Civil, no que respeita às 2.ª, 3.ª e 4.ª Medidas de Mitigação (Doc.16107).--------------------- 

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

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

 

 

4. SERVIÇO: DPOMA – DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE.---------------------------------------- 

Ponto 4.1 
N.º de 
Registo 

15907 Data 11/12/2020 Processo 2020/300.10.001/61 
 

  

Assunto:   
Empreitada de Ribeira de Longomel, Norte da Zona Ribeirinha de Ponte de Sor -1ª Fase  
/Advanced Green -Engenharia Natural e Urbana, Lda. -Plano de Segurança e Saúde------- 

 

Serviço Proponente: 
 
 132121 - Dpoma – Apoio Administrativo 
 

 

Proposta: 

Aprovar   o   Plano de Segurança e  Saúde   desenvolvido pela   empresa Advanced Green –  
Engenharia Natural e Urbana, Lda.,  para a empreitada de “Ribeira de Longomel, Norte  da  
Zona Ribeirinha de Ponte de Sor -1ª Fase”,  nos termos do Decreto-Lei 273/2003, de 29 de 
outubro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta apresentada, 

deliberou aprovar o Plano de Segurança e Saúde, desenvolvido pela empresa Advanced Green 

– Engenharia Natural e Urbana, Lda., para a empreitada de “Ribeira de Longomel, Norte da 

Zona Ribeirinha de Ponte de Sor – 1.ª Fase”, nos termos do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de 

outubro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

Ponto 4.2 
N.º de 
Registo 

15921 Data 14/12/2020 
 

Processo 2018/300.10.001/12 
  



 

 

  

Assunto:   
Empreitada de Infraestruturas do Loteamento do Laranjal, em Montargil - Ecoedifica -
Ambiente e Construções, S.A. / Liberação de Caução---------------------------------------------- 

  

Serviço Proponente: 
  

132121 – DPOMA – Apoio Administrativo 
 

  

Proposta: 
Autorizar a liberação de caução, no montante 4.272,01 €, da Garantia Bancária da Caixa 
Geral de Depósitos (Operação n.º 2542.001819.293), de 05.09.2016--------------------------- 

  

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta apresentada, 

deliberou autorizar a liberação de caução, no montante de quatro mil, duzentos e setenta e 

dois euros e um cêntimo (4.272,01 €), da Garantia Bancária da Caixa Geral de Depósitos 

(Operação n.º 2542.001819.293), datada de cinco de setembro de dois mil e dezasseis 

(05.09.2016).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

Ponto 4.3 
N.º de 
Registo 

15799 Data 09/12/2020 
 

Processo 2018/300.10.001/145 
  

  

Assunto:   
Proposta de Sinalização Temporária referente á empreitada “Reabilitação do  
Mercado Municipal de Ponte de Sor e da Zona Ribeirinha”------------------------- 

   

Serviço Proponente: 
  

132121 – DPOMA – Apoio Administrativo 
 

  

Proposta: 

Aprovação   do    Plano   de    Sinalização   Temporária    a    implementar   na   empreitada 
“Reabilitação  do  Mercado  Municipal de Ponte de Sor  e  da Zona  Ribeirinha”, conforme 
Decreto regulamentar n.º 22 A/98, "Regulamento de Sinalização do Trânsito" na sua atual redação. 
A previsão de implantação da sinalização temporária será de aproximadamente 1 mês.---- 

   

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta apresentada, 

deliberou aprovar o Plano de Sinalização Temporária a implementar na empreitada 

“Reabilitação do Mercado Municipal de Ponte de Sor e da Zona Ribeirinha”, conforme Decreto 

regulamentar n.º 22 A/98 e "Regulamento de Sinalização do Trânsito" na sua atual redação. 

Sendo a previsão de implantação da sinalização temporária será de aproximadamente um (1) 

mês.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

Ponto 4.4 
N.º de 
Registo 

16104 Data 16/12/2020 
 

Processo 2020/300.10.001/60 
   



 

 

  

Assunto:   
Empreitada  de Aquisição  e  Recuperação de Edifícios para Habitação -Avenida da 
Liberdade, 54 -Canas -Engenharia e Construção, S.A. - Plano de Segurança e Saúde 

   

Serviço Proponente: 
  

132121 – DPOMA – Apoio Administrativo 
 

  

Proposta: 

Aprovar o Plano de Segurança e Saúde desenvolvido pela empresa Canas – Engenharia e 
Construção,  S.A.,  nos  termos   do   Decreto-Lei   273/2003,  de  29  de  outubro  para   a  
Empreitada   de   Aquisição  e  Recuperação  de  Edifícios  para   Habitação  -  Avenida  da 
Liberdade, 54--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

   

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta apresentada, 

deliberou aprovar o Plano de Segurança e Saúde desenvolvido pela empresa Canas – 

Engenharia e Construção,  S.A.,  nos  termos   do   Decreto-Lei   273/2003,  de  29  de  outubro  

para   a Empreitada   de   Aquisição  e  Recuperação  de  Edifícios  para   Habitação  -  Avenida  

da Liberdade, 54-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

Ponto 4.5 
N.º de 
Registo 

16101 Data 16/12/2020 
 

Processo 2020/300.10.001/59 
   

  

Assunto:   
Empreitada de Recuperação de Edifícios - Rua Vaz Monteiro, 39 em Ponte de Sor – 
Canas - Engenharia e Construção, S.A. - Plano de Segurança e Saúde-------------------- 

   

Serviço Proponente: 
  

132121 – DPOMA – Apoio Administrativo 
 

  

Proposta: 

Aprovar o Plano de Segurança e Saúde desenvolvido pela empresa Canas – Engenharia e 
Construção,  S.A.,   nos  termos   do  Decreto-Lei  273/2003,  de  29  de  outubro  para   a  
empreitada de “Recuperação de Edifícios –Rua Vaz Monteiro, 39 em Ponte de Sor”------- 

 

   

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta apresentada, 

deliberou aprovar o Plano de Segurança e Saúde desenvolvido pela empresa Canas – 

Engenharia e Construção, S.A., nos termos do Decreto-Lei 273/2003, de vinte e nove (29) de 

outubro para a empreitada de “Recuperação de Edifícios –Rua Vaz Monteiro, 39 em Ponte de 

Sor”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

Ponto 4.6 N.º de 16131 Data 16/12/2020 
 

Processo 2020/300.10.001/22 
   



 

 

Registo 

  

Assunto:   Colocação de Luminárias - Rua Dom José Mundet 348 IP - Ponte de Sor.--------------- 
 

 

 

Serviço Proponente: 
  

132121 –DPOMA – Apoio Administrativo 
 

  

Proposta: 
Concordar com o orçamento apresentado sem qualquer encargo para o Município 
(custo 0,00€), e autorizar a realização dos trabalhos.---------------------------------------- 

    

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta apresentada, 

deliberou concordar com o orçamento apresentado sem qualquer encargo para o Município 

(custo 0,00€), e autorizar a realização dos trabalhos.---------------------------------------------------------- 

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

 

 

Ponto 4.7 
N.º de 
Registo 

16185 Data 17/12/2020 
 

Processo 2020/300.10.001/22 
   

  

Assunto:   
AMPLIAÇÃO DE REDE BT E/OU IP -RUA DOM JOSÉ MUNDET 348 -IP - PONTE DE 
SOR.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

Serviço Proponente: 
  

132121 – DPOMA – Apoio Administrativo 
 

  

Proposta: 

Aceitar o orçamento da empresa EDP – Distribuição Energia, S.A., para Ampliação de Rede 
BT e/ou IP – Rua Dom José Mundet 348 –IP – Ponte de Sor, no valor de 1.614,49 € + IVA, e 
autorizar a realização dos trabalhos.------------------------------------------------------------------------- 
Considerar  que  a  despesa  tem  cabimento  no  Orçamento  da  Câmara  Municipal para o 
corrente ano, com o número de Cabimento 4993 e o Número Sequencial 31968.-------------- 

 

 

DELIBERAÇÃO 

  A Câmara Municipal tomou  conhecimento  e tendo em consideração a Proposta apresentada, 

  deliberou:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 - Aceitar  o  orçamento da  empresa EDP – Distribuição Energia,  S.A.,  para Ampliação  de  

Rede BT  e/ou  IP  –  Rua  Dom José Mundet  348  –  IP – Ponte de Sor,   no  valor  de  mil,  

seiscentos e catorze euros e quarenta e nove cêntimos (1.614,49 €) + IVA) e autorizar a 

realização dos trabalhos;-----------------------------------------------------------------------------------------------  

2 - Considerar que a despesa tem cabimento no Orçamento da Câmara Municipal para o 

corrente ano, com o número de Cabimento 4993 e o Número Sequencial 31968.--------------------- 

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

 

 



 

 

Ponto 4.8 
N.º de 
Registo 

16132 Data 16/12/2020 
 

Processo 2018/300.10.001/93 
   

  

Assunto:   
Empreitada  de  Alteração  e   Ampliação do   Edifício do Centro  Comunitário  de  
Longomel  destinado  a  Lar  Residencial  para  Idosos -  Índice R  -   Engenharia  e  
Construções, Lda./Pedido de Prorrogação de Prazo para conclusão dos trabalhos 

   

Serviço Proponente: 
  

132121 – DPOMA – Apoio Administrativo 
 

  

Proposta: Autorizar a prorrogação de prazo solicitada, até 30 de abril de 2021.--------------------- 
 

   

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta apresentada, 

deliberou   aprovar   autorizar  a   prorrogação  de   prazo   solicitada,   até  trinta e um de 

março de dois mil e vinte e um (31/03/2021).-------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

Ponto 4.9 
N.º de 
Registo 

16176 Data 17/12/2020 
 

Processo 2020/300.10.001/82 
   

  

Assunto:   
Proposta à Câmara para Concurso Público Internacional para "Aeródromo Municipal 
de Ponte de Sor - Construção de Arranjos Exteriores"------------------------------------------- 

  

Serviço Proponente: 
  

132121 – DPOMA – Apoio Administrativo 
 

  

Proposta: 

1 - Autorização da despesa e respetiva contratação, no montante de 471.698,11 € + IVA; 
2 - Aprovação das peças  do procedimento –  Anúncio, Programa  de Concurso,  Caderno 
de Encargos, Projeto de Execução, PSS e Plano de Prevenção e Gestão de RCD;------------- 
3 - Aprovação da composição do Júri, Fiscalização e Gestor de Contrato propostos.------- 

 

   

 

DELIBERAÇÃO 

  A Câmara  Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta  apresentada,  

  deliberou:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 – Autorizar a despesa e respetiva contratação, no montante de quatrocentos e setenta e 

um mil, seiscentos e noventa e oito euros e onze cêntimos (471.698,11 €) + IVA;------------------ 

2  –  Aprovar   as   peças  do  procedimento  –  Anúncio,  Programa de  Concurso,  Caderno   de  

Encargos, Projeto de Execução, PSS e Plano de Prevenção e Gestão de RCD;------------------------- 

3 – Aprovar a composição do Júri, Fiscalização e Gestor de Contrato propostos.-------------------- 
 

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

 

 

Ponto 4.10 N.º de 16183 
 

Data 17/12/2020 
 

Processo 2020/300.10.001/83 
 



 

 

Registo 

  

Assunto:   

Concurso Público para a empreitada de "Obras referentes a Ponte de Sor 
integradas na Candidatura apresentada ao POSEUR no âmbito da Empresa 
Intermunicipal Águas do Alto Alentejo - Construção do Sistema Público de 
Drenagem de Águas Residuais de Vale de Bispo Fundeiro"----------------------------- 

 

Serviço 
Proponente: 

 
 132121 – DPOMA – Apoio Administrativo 

 
 

Proposta: 

1 – Autorizar da despesa e respetiva contratação, no montante de 347.800€ + IVA;---------- 
2 – Aprovar as peças do procedimento – Anúncio, Programa de Concurso, Caderno de 
Encargos, Projeto de Execução, PSS e Plano de Prevenção e Gestão de RCD;-------------------- 
3 – Aprovar a composição do Júri, Fiscalização e Gestor de Contrato propostos.---------------  

 

 

DELIBERAÇÃO 

   A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta apresentada, 

   deliberou: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1  –  Autorizar  a  despesa  e  respetiva  contratação,  no  montante de trezentos e quarenta e  

sete mil e oitocentos euros (347.800 €) + IVA;----------------------------------------------------------------- 

2  –  Aprovar  as  peças  do  procedimento  –  Anúncio,  Programa  de  Concurso,  Caderno   de  

Encargos, Projeto de Execução, PSS e Plano de Prevenção e Gestão de RCD;-------------------------  

3 – Aprovar a composição do Júri, Fiscalização e Gestor de Contrato propostos.--------------------  

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

 

 

Ponto 4.11 
N.º de 
Registo 

16204 
 

Data 17/12/2020 
 

Processo  2020/300.10.001/81 
 

  

Assunto:   
Empreitada   de   "Requalificação   da    Ribeira   de   Longomel,  Norte   da  Zona 
Ribeirinha de Ponte de Sor - 2.ª Fase" -Concurso Público-------------------------------- 

 

Serviço 
Proponente: 

 
 132121 – DPOMA – Apoio Administrativo 

 
 

Proposta: 

1 - Autorizar da despesa e respetiva contratação, no montante de 576.518,47€ + IVA;------- 
2 - Aprovação das peças do procedimento – Anúncio, Programa de Concurso, Caderno  de 
Encargos, Projeto de Execução, PSS e Plano de Prevenção e Gestão de RCD;-------------------- 
3 - Aprovação da composição do Júri, Fiscalização e Gestor de Contrato propostos.---------- 

 

 

DELIBERAÇÃO 

   A  Câmara  Municipal  tomou  conhecimento e tendo em consideração a  Proposta apresentada, 

   deliberou: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

1 - Autorizar da despesa e respetiva contratação, no montante de quinhentos e setenta e seis 

mil, quinhentos e dezoito euros e quarenta e sete cêntimos (576.518,47 €) + IVA;------------------- 

2 - Aprovação das peças do procedimento – Anúncio, Programa de Concurso, Caderno de 

Encargos, Projeto de Execução, PSS e Plano de Prevenção e Gestão de RCD;--------------------------- 



 

 

3 - Aprovação da composição do Júri, Fiscalização e Gestor de Contrato propostos.------------------ 

Aprovado por maioria, com o voto contra do Senhor Vereador João Pedro Xavier Abelho 

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

O Senhor Vereador João Pedro Xavier Abelho Amante, que votou contra, efetuou a seguinte 

declaração de voto: “Para além da Proposta não foram entregues quaisquer peças relacionadas 

com esse assunto, pelo que não tendo condições para a sua apreciação entendo não votar 

favoravelmente.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

     

 

 

Ponto 4.12 
N.º de 
Registo 

16213 
 

Data 17/12/2020 
 

Processo 2020/300.10.001/84 
 

  

Assunto:   
Empreitada de "Obras referentes a Ponte de Sor integradas na Candidatura ao 
POSEUR no âmbito da Empresa Intermunicipal Águas do Alto Alentejo -
Saneamento de Águas Residuais em Vale da Bica e Outros" - Concurso Público-- 

 

Serviço 
Proponente: 

 
 132121 – DPOMA – Apoio Administrativo 

 
 

Proposta: 

1 – Autorização da despesa e respetiva contratação, no  montante  de 474.700,00€ +  IVA; 
2 – Aprovação das peças do procedimento – Anúncio, Programa de Concurso, Caderno de 
Encargos, Projeto de Execução, PSS e Plano de Prevenção e Gestão de RCD;------------------- 
3 – Aprovação da composição do Júri, Fiscalização e Gestor de Contrato propostos.--------- 

 

 

DELIBERAÇÃO 

     A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo  em consideração a  Proposta  apresentada, 

     deliberou: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 – Autorização da  despesa e respetiva  contratação, no montante  de  quatrocentos e setenta  

e quatro mil e setecentos euros (474.700,00 €) + IVA;--------------------------------------------------------- 

2 –  Aprovação   das  peças   do   procedimento  –  Anúncio,  Programa   de  Concurso,   Caderno 

de Encargos, Projeto de Execução, PSS e Plano de Prevenção e Gestão de RCD;----------------------- 

3 – Aprovação da composição do Júri, Fiscalização e Gestor de Contrato propostos.----------------- 
 

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

 

 

Ponto 4.13 
N.º de 
Registo 

16211 Data 17/12/2020 Processo 2020/300.10.001/85 
 

  

Assunto:   

Empreitada de "Obras referentes a Ponte de Sor integradas na Candidatura ao 
POSEUR no âmbito da Empresa Intermunicipal Águas do Alto Alentejo -
Saneamento de Águas Residuais - União de Freguesias Ponte de Sor, Vale de 
Açor e Tramaga" - Concurso Público--------------------------------------------------------- 

 



 

 

Serviço Proponente: 

 
 132121 – DPOMA – Apoio Administrativo 

 
 

Proposta: 

1 – Autorização da despesa e respetiva contratação, no  montante de 508.800,00 € + IVA; 
2 – Aprovação das peças do procedimento – Anúncio, Programa de Concurso, Caderno de 
Encargos, Projeto de Execução, PSS e Plano de Prevenção e Gestão de RCD;------------------- 
3 – Aprovação da composição do Júri, Fiscalização e Gestor de Contrato propostos.--------- 

 

 

DELIBERAÇÃO 

     A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo  em  consideração a Proposta  apresentada, 

     deliberou: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 –  Autorizar  a  despesa  e  respetiva  contratação,  no   montante  de  quinhentos  e  oito  mil  

e oitocentos euros (508.800,00 €) + IVA;-------------------------------------------------------------------------- 

2  –  Aprovar  as   peças   do  procedimento   –  Anúncio,  Programa  de  Concurso,  Caderno  de  

Encargos, Projeto de Execução, PSS e Plano de Prevenção e Gestão de RCD;-------------------------- 

3 – Aprovar a composição do Júri, Fiscalização e Gestor de Contrato propostos.---------------------- 
 

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

 

 

Ponto 4.14 
N.º de 
Registo 

15801 
 

Data 09/12/2020 
 

Processo 2020/300.10.001/43 
 

  

Assunto:   
Proposta de Sinalização Temporária referente á empreitada “Centro de 
Acolhimento de Serviço a Munícipes -Recuperação de Edifícios”--------------------- 

 

Serviço 
Proponente: 

132 - Divisão de Projetos, Obras Municipais e Ambiente 
 

Proposta: 

Aprovação do Plano de Sinalização Temporária a implementar na empreitada “Centro de 
Acolhimento   de  Serviço  a  Munícipes  - Recuperação  de  Edifícios”, conforme  Decreto 
regulamentar   n.º  22 A/98,  "Regulamento  de   Sinalização  do  Trânsito"  na  sua   atual 
redação. A previsão de implantação da sinalização temporária será de aproximadamente 
2 meses.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta apresentada, 

deliberou aprovar o Plano de Sinalização Temporária a implementar na empreitada “Centro de 

Acolhimento de Serviço a Munícipes - Recuperação de Edifícios”, conforme Decreto 

regulamentar n.º 22 A/98, "Regulamento de Sinalização do Trânsito" na sua atual redação, 

sendo que a previsão de implantação da sinalização temporária será de aproximadamente dois 

(2) meses.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

Ponto 4.15 N.º de 15844 
 

Data 10/12/2020 
 

Processo 2020/300.10.001/43 
 



 

 

Registo 

  

Assunto:   
Empreitada de Centro de Acolhimento de Serviço a Munícipes - Recuperação 
de Edifícios - Plano de Trabalhos - Cansyfree, Lda.---------------------------------------- 

 

Serviço 
Proponente: 

 
 132121 

 

Proposta: 
Aprovação do plano de trabalhos, considerando que o Plano de Trabalhos, o Plano de 
Pagamentos, o Cronograma Financeiro e respetivos gráficos, encontram-se de acordo 
com o previsto no n.º 1, do artigo 361.º do CCP--------------------------------------------------------- 

 

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta apresentada, 

deliberou aprovar o Plano de Trabalhos, considerando que o Plano de Trabalhos, o Plano de 

Pagamentos, o Cronograma Financeiro e respetivos gráficos, encontram-se de acordo com o 

previsto no n.º 1, do artigo 361.º do CCP.------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 4.16 
N.º de 
Registo 

16038 
 

Data 15/12/2020 
 

Processo 2020/450.10.213/100 
 

  

Assunto:   Pedido de Autorização de Circulação na Estrada de Vale de Vilão.-------------------- 
 

Serviço 
Proponente: 

13214 –DPOMA –MOBILIDADE, TRÂNSITO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA. 
 

Proposta: 

Não autorizar a circulação de viaturas pesadas na Estrada de Vale de Vilão, tendo em 
consideração que existem alternativas, quer no sentido de Foros de Arrão, quer no 
sentido de Montargil (Vale da Vaca), e as estradas municipais de Vale de Vilão não foram 
concebidas para nela circularem viaturas pesadas.----------------------------------------------------- 

 

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta apresentada, 

deliberou não autorizar a circulação de viaturas pesadas na Estrada de Vale de Vilão, tendo 

em consideração que existem alternativas, quer no sentido de Foros de Arrão, quer no 

sentido de Montargil (Vale da Vaca), e as estradas municipais de Vale de Vilão não foram 

concebidas para nela circularem viaturas pesadas.------------------------------------------------------------ 

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

 

 

Ponto 4.17 
N.º de 
Registo 

16051 
 

Data 15/12/2020 
 

Processo 2020/900.20.604/44 
 

  

Assunto:   Verificação de Remoção de Veículo - Marca VW Golf -Matrícula 64-09-AM.------- 
 

Serviço 
Proponente: 

13214 –DPOMA –Mobilidade, Trânsito e Segurança Rodoviária. 
 

Proposta: Tomar conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 

 

 

 

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

 

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

Ponto 5.1 
 N.º de 

Registo 
15917 

 

Data 14/12/2020 
 

Processo 2020/900.10.501/2 
 

   
 

Assunto:   
Adesão  do  Município  de  Ponte  de  Sor  à Rede Nacional de Municípios 
Amigos da Juventude/FNAJ -Federação Nacional das Associações Juvenis 

 

 Serviço 
Proponente: 

 12226 –DEJD –Serviço de Juventude 
 

Proposta: 
Aprovar a proposta de adesão do Município de Ponte de Sor à Rede Nacional de Municípios Amigos 
da Juventude, na sequência da aprovação, por unanimidade, do Conselho Municipal da Juventude de 
Ponte de Sorno plenário realizado no dia 11 de dezembro de 2020, via videoconferência.----------------- 

 

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta apresentada, 

deliberou aprovar a Proposta de adesão, do Município de Ponte de Sor, à Rede Nacional de 

Municípios Amigos da Juventude, na sequência da aprovação, por unanimidade, do Conselho 

Municipal da Juventude de Ponte de Sorno plenário realizado no dia onze (11) de dezembro de 

dois e vinte (2020), via videoconferência.------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

 

 

Ponto 5.2 
 N.º de 

Registo 
23689 

  

Data 16/12/2020 
 

Processo 2020/150.10.500/34 
  

   
 

Assunto:   
Minuta de alteração de protocolo de colaboração, para distribuição de lanches 
ao alunos beneficiários do projeto “Para Ti se não Faltares” – Agrupamento de 
Escolas de Ponte de Sor.-------------------------------------------------------------------------- 

 Serviço 
Proponente: 

122121 – DEJD-SD-DESPORTO 
 

 

Proposta: 
Aprovar  a  minuta  do  protocolo de colaboração,  para  distribuição  de  lanches aos alunos 
beneficiários do projeto “Para Ti se não Faltares”–Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor. 

  

 

 

DELIBERAÇÃO 
A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta apresentada, 

deliberou aprovar a Minuta do Protocolo de Colaboração, para distribuição de lanches aos alunos 



 

 

beneficiários do Projeto “Para Ti se não Faltares” – Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor.------- 

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

 

 

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

 

Ponto 6.1 
 N.º de 

Registo 
16197 

 

Data 17/12/2020 
 

Processo 2020/850.10.003.01/47 
 

   
 

Assunto:   

Pedido de apoio financeiro correspondente à componente nacional não 
comparticipada do montante elegível e do valor referente no âmbito da 
candidatura ao Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais 
3ª Geração (Pares 3.0) / Centro Comunitário de Ervideira-------------------------- 

 

 Serviço 
Proponente: 

12115 - DAS – Associativismo  
  

Proposta: 

- Revogar a deliberação tomada em reunião de Câmara a 27/11/2020 (doc. I-15480);---------------------- 

- Aprovar a concessão de um apoio financeiro ao Centro Comunitário de Ervideira correspondente à 
componente nacional não comparticipada relativa ao montante elegível aprovado, no âmbito da 
candidatura desta Instituição ao Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais 3ª 
Geração (PARES 3.0).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

DELIBERAÇÃO 

  A Câmara Municipal  tomou  conhecimento  e  tendo em consideração a  Proposta apresentada, 

  deliberou:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1 - Revogar a deliberação tomada em reunião de Câmara a vinte e sete de novembro de dois 

mil e vinte (27/11/2020) (doc. I-15480);---------------------------------------------------------------------------- 

2 - Aprovar a concessão de um apoio financeiro ao Centro Comunitário de Ervideira 

correspondente à componente nacional não comparticipada relativa ao montante elegível 

aprovado, no âmbito da candidatura desta Instituição ao Programa de Alargamento da Rede de 

Equipamentos Sociais 3.ª Geração (PARES 3.0).------------------------------------------------------------------ 

  Não participou na apreciação da votação do assunto, o Senhor Vice-Presidente, Francisco Manuel 

  Lopes Alexandre, por se ter considerado impedido, devido ao facto de ser dirigente da Instituição 

  em causa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

Ponto 6.2 
N.º de 
Registo 

16227 
 

Data 17/12/2020 
 

Processo 2020/650.10.100/18 
 

  

Assunto:   
Regulamento Municipal Bolsas de Estudo "Câmara Municipal de Ponte de 



 

 

Sor"/Ano Letivo 2020/2021---------------------------------------------------------------------- 
 

Serviço 
Proponente: 

 
 12111 - DAS - INTERVENÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL 

 
 

Proposta: 

Concordar com a proposta apresentada pelo júri nomeado para apreciação das 
candidaturas às bolsas de estudo da Autarquia; 2-Considerar que a despesa tem 
cabimento na rubrica orçamental 02/04080202, com o cabimento 5001 e o nº. Sequencial 
31974.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

DELIBERAÇÃO 

  A Câmara Municipal  tomou  conhecimento  e  tendo em consideração a  Proposta apresentada, 

  deliberou:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 - Concordar com a proposta apresentada pelo júri nomeado para apreciação das 

candidaturas às Bolsas de Estudo da Autarquia;-----------------------------------------------------------------  

2 - Considerar que a despesa tem cabimento na Rubrica Orçamental 02/04080202, com o 

Cabimento 5001 e o Número Sequencial 31974.----------------------------------------------------------------- 

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

 

 
 

7. DJA - DIVISÃO JURÍDICA - ADMINISTRATIVA ----------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 7.1 
N.º de 
Registo 

16043 
 

Data 15/12/2020 
 

Processo 2020/300.10.003/27 
 

  

Assunto:   Venda do Lote 1 de Hortas da Foz, retificação quanto aos compradores------------- 
 

Serviço Proponente:  

 
11311 - DJA-Apoio Jurídico 
 

  

Proposta: 

Na sequência da deliberação da CM de 11/12/2020 e Ata do Júri de Arrematação do Lote 1 
do Loteamento das hortas da Foz, o lote é vendido a Nuno Miguel Pires Afonso e à sua 
companheira Natalia Koscielka, em partes iguais, mas só o nome dele figura nas atas. Assim 
será de a Câmara Municipal deliberar que o Lote foi arrematado pelos dois e que a Natalia 
KoscielKa é, tal como Nuno Miguel Pires Afonso, compradora em partes iguais do referido 
lote.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

DELIBERAÇÃO 

Na sequência da Deliberação da Câmara Municipal de onze de dezembro de dois mil e vinte 

(11/12/2020) e Ata do Júri de Arrematação do Lote um (1) do Loteamento das Hortas da Foz, o 

Lote é vendido a Nuno Miguel Pires Afonso e à sua companheira Natalia Koscielka, em partes 

iguais, mas só o nome dele figura nas Atas.--------------------------------------------------------------------------  

Assim, a Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

apresentada, deliberou que o Lote foi arrematado pelos dois e que a Natalia KoscielKa é, tal 

como Nuno Miguel Pires Afonso, compradora em partes iguais do referido Lote.------------------------

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



 

 

 

 

 

Ponto 7.2 
N.º de 
Registo 

16126 
 

Data 16/12/2020 
 

Processo 2020/300.50.201/39 
 

  

Assunto:   
Renovação do contrato de arrendamento urbano para habitação em regime 
de renda apoiada/ Maria Luísa Canejo Mendes---------------------------------------- 

  

Serviço Proponente:  

 
113 - DJA-Serviço de Apoio Jurídico 

 

 
  

Proposta: 

Aprovar a celebração de novo contrato de arrendamento com Maria Luísa Canejo 
Mendes ao abrigo do regime excecional de atribuição de habitações em regime de 
arrendamento apoiado previsto no art. 14º da Lei nº 81/2014, de 19 de dezembro, pelo 
período de um ano, com início de produção de efeitos a 18 de dezembro de 2020.---------  

  

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta apresentada, 

deliberou aprovar a celebração de novo contrato de arrendamento com Maria Luísa Canejo 

Mendes ao abrigo do regime excecional de atribuição de habitações em regime de 

arrendamento apoiado previsto no art.º 14.º da Lei nº 81/2014, de 19 de dezembro, pelo 

período de um ano, com início de produção de efeitos a dezoito de dezembro de dois mil e 

vinte (18/12/2020).-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  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 (7) votos a favor.---------------------------------------------------- 

-----E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário, deu por encerrada 

a reunião, quando eram onze horas e trinta 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.----------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara 
 

 

 

 

 

Hugo Luís Pereira Hilário 
 

A Secretária 
 

 

 

 

 

Dulce de Carvalho Nunes 
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