
 

  

 

 

ATA NÚMERO 03-2021, REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PONTE DE SOR DE 03-02-2021. 

N.º de Registo: 3264089.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Data: 05/02/2021.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Reunião: Reunião Ordinária do dia 03/02/2021.------------------------------------------------------------------------------------ 

-----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 Vitor Manuel Feliciano 

Morgado que substituiu o Senhor  João Pedro Xavier Abelho Amante, conforme requerimento datado de vinte 

e nove (29) de janeiro do corrente ano, do referido Vereador, enviado através de email, o qual a seguir se 

transcreve na íntegra: << João Pedro Xavier Abelho Amante, Vereador da Câmara Municipal de Ponte de Sor, 

eleito pela Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV), vem nos termos do disposto pelo número dois (2), do 

artigo septuagésimo oitavo (78.º) da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove (169/99), de 

dezoito (18) de setembro, na sua atual redação, comunicar a V. Exa., que devido a motivos profissionais, se fará 

substituir na reunião do dia três (3) de fevereiro do corrente ano, pelo Senhor Vitor Manuel Feliciano Morgado, 

cidadão sem impedimento legal imediatamente a seguir na respetiva lista, igualmente proposto pelo Partido 

Comunista Português.>>.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

-----Também é de referir que tendo em atenção o período de contenção que se vive, devido à situação de 

pandemia relativa ao Covid-19, a respetiva Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ponte de Sor, foi 

realizada através de Videoconferência, sendo que todos os documentos presentes à presente reunião, foram 

enviados atempadamente a todos os participantes através de Wetransfer, para apreciação e análise.--------------

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

I. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA.-------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----Começou por intervir o Senhor Vereador Vitor Manuel Feliciano Morgado, perguntando sob o ponto da 

situação em relação à vacinação dos Lares do Concelho de Ponte de Sor, mais concretamente quantos 
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estavam em falta, assim como qual era a previsão da conclusão dessa vacinação.--------------------------------------

-----Respondeu o Senhor Presidente da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário, referindo que já tinham sido 

vacinados os Lares de Galveias, da Fundação Maria Clementina Godinho de Campos, que aliás foi o primeiro, 

depois o Lar da Magnólia, em Ponte de Sor, o Lar Residencial do CRIPS – Centro de Recuperação Infantil de 

Ponte de Sor, sendo posteriormente vacinados os Lares da A.F.A.T.I. – Associação Forense dos Amigos da 

Terceira Idade, de Foros de Arrão e o Lar da Associação de Solidariedade Social – Casa dos Avós, de Ponte de 

Sor, assim como na sexta-feira passada, o Lar da Associação Nossa Senhora dos Prazeres, de Vale de Açôr, 

com uma ressalva de que neste Lar de Vale de Açôr, as vacinas não tinham chegado para todos, mais 

concretamente ainda faltavam algumas funcionárias para vacinar, o que iria acontecer posteriormente.-------- 

Ainda informou que o Lar de Continuados da Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Sor, iria também ser 

vacinado precisamente no dia de hoje (quarta-feira).---------------------------------------------------------------------------- 

Continuou, dizendo que relativamente à previsão de conclusão da vacinação, a mesma era que o Lar de 

Montargil, da Santa Casa da Misericórdia de Montargil, seja vacinado nos próximos dias, sendo que até já o 

devia ter sido, mas as coisas por vezes esbarravam nos processos administrativos, tendo em atenção que o 

agendamento para as vacinas a serem dadas na semana seguinte, era feito até à sexta-feira da semana 

anterior, o que causava que se o Médico de Saúde Pública só validasse essa situação no sábado, então a 

vacinação só ocorreria na outra semana seguinte, razão pela qual se estava a solicitar à Segurança Social que 

efetuasse um forcing no sentido de uma mais rápida atuação relativamente ao Lar de Montargil, não tendo 

este Lar sido vacinado antes, devido a ter havido duas funcionárias que tinham testado positivo para o 

Covid-19, não deixando no entanto de realçar que felizmente só tinham sido essas duas funcionárias e não os 

utentes, só que estes também tiveram todos que efetuar os testes de PCR e por isso toda essa situação  

atrasou a referida vacinação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto aos outros Lares do Concelho que tinham surtos identificados, os mesmos não podiam ainda ser 

vacinados, até haver uma validação da Saúde Pública.--------------------------------------------------------------------------- 

Prosseguiu, afirmando que nesse sentido ficavam a faltar serem vacinados os Lares Nossa Senhora do 

Amparo, da Ponte e de São Francisco, todos da Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Sor e o Lar da 

Associação de Desenvolvimento de Acção Social, de Tramaga, nos quais ainda existiam surtos ativos de 

Covid-19, razão pela que se tinha que esperar que os mesmos terminassem.---------------------------------------------

-----Voltou a intervir o Senhor Vereador Vitor Manuel Feliciano Morgado, para falar sobre a Educação, mais 

concretamente sobre as Escolas, do mesmo modo como a questão das aulas à distância e consequentemente 

com a questão dos computadores, questionando por isso se já tinha havido distribuição de computadores 

por parte da Câmara Municipal, assim como qual tinha sido o público alvo e os respetivos critérios de 

distribuição.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Respondeu novamente o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Hugo Luís Pereira Hilário, dizendo que 

esta situação era uma repetição daquilo que tinha acontecido, aquando do primeiro confinamento no ano 

passado, onde todos os alunos desde o Primeiro (1.º) Ciclo até ao Secundário, que não tinham 
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computadores, e que posteriormente tendo a Câmara Municipal tivesse manifestado junto dos Senhores 

Diretores de Turma que indicassem a necessidade dos referidos computadores, no sentido de que a Câmara 

Municipal emprestasse computadores a todos os alunos, do mesmo modo que o Agrupamento de Escolas 

também tinha emprestado computadores, atendendo a que também possuía alguns de sua propriedade. No 

entanto, nesta altura ainda não se sabia se os computadores iriam chegar para todos, atendendo a que na 

altura do outro confinamento os alunos do Primeiro (1.º) Ciclo não tinham ficado confinados, tendo os 

respetivos computadores sido distribuídos pelos outros Ciclos, mas podia adiantar que o objetivo era haver 

computadores para todos, principalmente os que não tivessem e que os viessem a solicitar, sendo que tais 

computadores pertenciam e estavam relacionados com o Projeto Educativo, e nesse caso seriam sempre 

emprestados em tempo de aulas, com regras e normas que os pais dos alunos tinham obviamente que 

assinar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Depois fez nova intervenção o Senhor Vereador Vitor Manuel Feliciano Morgado, apresentando uma 

terceira questão, mais concretamente referindo que tinha visto a realização de umas possíveis obras nos 

passadiços da Zona Ribeirinha, sendo que por isso tinha procurado nas atas e não tinha encontrado o 

assunto respeitante a essas obras, gostando por isso de saber a que obras se referiam e que estavam a 

acontecer na margem direita da Ribeira do Sor.------------------------------------------------------------------------------------

-----Voltou a responder o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Hugo Luís Pereira Hilário, referindo que 

essas obras estavam contempladas no concurso respeitante à Empreitada de Reabilitação da Zona 

Ribeirinha, concurso esse que tinha sido lançado anteriormente e que até também se relacionava com um 

espaço multidisciplinar, que iria ser criado no antigo Campo de Ténis existente naquela zona, assim como 

tais passadiços tinham a ver com a repavimentação dos mesmos, visto que eles se encontravam danificados 

pelas raízes das próprias árvores e  também pelo seus consequente desgaste pelo tempo.---------------------------

-----Também usou da palavra o Senhor Vereador Rogério Eduardo Correia Silva Alves, sobre este assunto, 

afirmando que nestas obras também iria haver muita substituição do mobiliário urbano existente, com o 

respetivo fornecimento de novo mobiliário, do mesmo modo que a situação também incluía o alargamento 

do Solário da Piscina Municipal para a zona da relva, assim como o Parque Infantil tinha sido completamente 

remodelado. Também informou que no espaço do antigo campo de ténis, iria somente ser aproveitadas as 

bancadas que lá estavam, e construir-se ali um Anfiteatro Informal para diversos espetáculos, tendo em 

atenção que noutros locais da cidade, já existiam diversos espaços desportivos para o efeito.---------------------- 

-----Interveio em seguida o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Francisco Manuel Lopes Alexandre, dizendo 

que lhe tinha sido entregue um pedido da Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Sor, relativo ao 

alojamento da equipa de dez (10) voluntários do Projeto ComVidas, que iriam substituir alguns funcionários 

que se encontravam doentes pelo surto do Covid, e no intuito para de apoiar os utentes da referida 

Instituição, assunto esse que até já tinha uma proposta elaborada, questionando se a mesma poderia ser 

incluída na Ordem de Trabalhos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Respondeu o Senhor Presidente da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário, referindo que tinha conhecimento 
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sobre esse assunto, e  nesse sentido tinha conversado com a Senhora Vereadora Alda Odete Borges Martins 

Falé Monteiro Falca, e tinham decidido que como este assunto se integrava e estava relacionado com o 

Covid-19, sendo que nesses casos os Municípios tinham poder para tomar essas decisões, se devia efetuar a 

devida requisição para o referido alojamento dos voluntários no período indicado, e posteriormente quando 

todas as despesas referentes ao Processo estivessem efetuadas assim como apurado o seu montante, seria 

dado conhecimento à Câmara Municipal ou até para a devida ratificação caso fosse essa a situação, não 

havendo por isso necessidade de se incluir tal assunto na Ordem de Trabalhos.-----------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

Ponto 1.1. N.º de Registo 777 Data 29/01/2021 
 

Processo 2021/150.20.404/3 
 

  

Assunto:   
Situação Financeira do Município Resumo Diário de Tesouraria número 19/2021, de 

vinte e oito de janeiro de dois mil e vinte e um (28/01/2021).-------------------------------- 

 
Serviço 
Proponente: 

 
11217 - DFP – TESOURARIA.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Proposta: 

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

Tesouraria número 19/2021, do dia 28/01/2021, sendo que em resumo, o total de 

Disponibilidades é de 3.669.644,09 €, as Operações Orçamentais é de 3.424.709,00 € e as 

Operações não Orçamentais é de 244.935,09 €.------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERAÇÃO 

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

Resumo Diário de Tesouraria número dezanove (19), do dia vinte e oito de janeiro de dois mil e 

vinte e um (28/01/2021), sendo que em resumo o total de Disponibilidades é de 3.669.644,09 € 

(três milhões e seiscentos e sessenta e nove mil e seiscentos e quarenta e quatro euros e nove 

cêntimos), as Operações Orçamentais é de 3.424.709,00 € (três milhões e quatrocentos e vinte e 

quatro mil e setecentos e nove euros e zero cêntimos) e as Operações não Orçamentais é de 

244.935,09 € (duzentos e quarenta e quatro mil e novecentos e trinta e cinco euros e nove 

cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto 1.2. N.º de Registo 724 Data 28/01/2021 
 

Processo 2021/150.20.404/2 
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Assunto:   
Declaração de Compromissos Plurianuais, Pagamentos e Recebimentos em Atraso, à 

data de trinta e um (31) de dezembro de dois mil e vinte (2020).---------------------------- 

 
Serviço 
Proponente: 

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

 

Proposta: 

Para tomar conhecimento da Declaração emitida, enviar a mesma para conhecimento da 

Assembleia Municipal, assim como publicitar no site do Município e ainda que a referida 

Declaração integre a Prestação de Contas de dois mil e vinte (2020).---------------------------------- 
 

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, remeter a Declaração de Compromissos 

Plurianuais, Pagamentos e Recebimentos em Atraso, à data de trinta e um (31) de dezembro de 

dois mil e vinte (2020), para conhecimento da Assembleia Municipal, assim como posteriormente 

publicitar a mesma no site do Município e ainda que a referida Declaração integra a Prestação de 

Contas de dois mil e vinte (2020).--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 1.3. N.º de Registo 832 Data 01/02/2021 
 

Processo 2021/850.10.002/1 
 

  

Assunto:   

Reforço de Taxas de Cofinanciamento em pedidos de pagamento até trinta (30) de 

abril / Comissão Interministerial de Acordo  de Pareceria – CIC Portugal 2020.----------

-- 

 
Serviço 
Proponente: 

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

 

Proposta: 
Para Conhecimento da Câmara.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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

 

Ponto 1.4. N.º de Registo 816 Data 01/02/2021 
 

Processo 2021/350.30.004/1 
 

  

Assunto:   Abertura de conta bancária especifica para os  Census-21.------------------------------------ 

 
Serviço 
Proponente: 

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

 

Proposta: 
Autorizar a abertura de uma conta especifica para os Census-21.--------------------------------------- 

 

 

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

deliberou, autorizar a abertura de uma conta específica para os Census-21.------------------------------ 
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Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.------------------------------------------------------------- 

2. SERVIÇO: DFP – TAXAS E LICENÇAS.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 2.1 
N.º de 
Registo 

1717 Data 20/01/2021 Processo 2021/900.10.001.02/1 

  

Assunto:   Solicitação de Parecer para filmagens na Barragem de Montargil / S.P. Televisão.--- 

Serviço Proponente: 11213 - DFP - TAXAS E LICENÇAS.------------------------------------------------------------------------ 

 
Proposta: 

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

Alexandre, a qual consistiu em dar parecer favorável à S.P. Televisão, a fim de realizarem 

filmagens na Barragem de Montargil, no dia vinte e nove (29) de janeiro de dois mil e vinte 

e um (2021), entre as treze horas (13H:00) e as dezoito horas (18H:00), para a realização de 

uma cena para a nova Telenovela da SIC.-------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

Francisco Manuel Lopes Alexandre, a qual consistiu em dar Parecer favorável à S.P. Televisão, a 

fim de realizarem as filmagens na Barragem de Montargil, no dia vinte e nove (29) de janeiro de 

dois mil e vinte e um (2021), entre as treze horas (13H:00) e as dezoito horas (18H:00), para a 

realização de uma cena para a nova Telenovela da SIC.----------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 2.2 
N.º de 
Registo 

644 Data 25/01/2021 Processo 2021/450.10.213/4 

  

Assunto:   

Ocupação do espaço público para a Empresa “O Meu Doutor”, realizar a 

Campanha de Reabilitação Auditiva, em Ponte de Sor / Grupo de Saúde “O Meu 

Doutor”.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 11213 - DFP - TAXAS E LICENÇAS.------------------------------------------------------------------------ 

 
Proposta: 

Autorizar a ocupação do espaço público, por parte da Clínica “O Meu Doutor”, a fim de 

realizarem a Campanha de Reabilitação Auditiva, no dia vinte e seis (26) de fevereiro 

próximo, durante o horário compreendido entre as dez horas e trinta minutos (10H:30) e as 

dezassete horas (17H:00), em Ponte de Sor, no Cruzamento entre a Avenida da Liberdade 

com a Rua do Teatro Cinema, sem o possível ponto de luz e também com isenção do 

pagamento da taxa, nos termos da deliberação da Câmara Municipal do passado dia sete (7) 

do mês de janeiro do corrente ano.--------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO 

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

proposta apresentada, deliberou, autorizar a ocupação do espaço público, por parte da Clínica “O 

Meu Doutor”, a fim de realizarem a Campanha de Reabilitação Auditiva, no dia vinte e seis (26) 

de fevereiro próximo, durante o horário compreendido entre as dez horas e trinta minutos 

(10H:30) e as dezassete horas (17H:00), em Ponte de Sor, no Cruzamento entre a Avenida da 

Liberdade com a Rua do Teatro Cinema, sem o possível ponto de luz e também com isenção do 

pagamento da taxa, nos termos da deliberação do passado dia sete (7) do mês de janeiro do 

corrente ano, e desde que se cumpram todas as regras de segurança relativas à pandemia Covid-

19.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Ponto 3.1 
N.º de 
Registo 

1679 Data 19/01/2021 Processo 2020/150.10.100/1 

  

Assunto:   
Apreciação Parlamentar – Decreto – Lei n.º 102-D/2020 - XIV - Gestão de Resíduos 

/ Grupo Parlamentar do PCP.----------------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 1001 - GAPP - GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA E PROTOCOLO.--------------------------- 

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

 
 

 

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

 

Ponto 3.2 
N.º de 
Registo 

728 Data 28/01/2021 Processo 2020/300.30.008/4 

  

Assunto:   
Projeto de Lei n.º 620/XIV/2.ª - Procede à Reposição de Freguesias / Grupo 

Parlamentar “Os Verdes”.--------------------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 1001 - GAPP - GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA E PROTOCOLO.--------------------------- 

Proposta: 
Dar conhecimento à Câmara Municipal.---------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

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

 

Ponto 3.3 
N.º de 
Registo 

485 Data 19/01/2021 Processo 2021/300.30.008/1 

  

Assunto:   Ajustamentos à faturação / Valnor, S.A.--------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 1001 - GAPP - GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA E PROTOCOLO.--------------------------- 

Proposta: 
Dar conhecimento à Câmara Municipal.---------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO A Câmara Municipal tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto 3.4 
N.º de 
Registo 

1685 Data 19/01/2021 Processo 2021/300.30.008/1 

  

Assunto:   
Caldeiras de Aquecimento de Água – Agradecimento / Associação de 

Solidariedade Social de Ponte de Sor (A.S.S.P.S).---------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 1001 - GAPP - GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA E PROTOCOLO.--------------------------- 

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

 
 

 

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

 

Ponto 3.5 
N.º de 
Registo 

714 Data 27/01/2021 Processo 2021/300.30.008/3 

  

Assunto:   Alterações legislativas com impacto nos Municípios.---------------------------------------- 

Serviço Proponente: 1001 - GAPP - GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA E PROTOCOLO.--------------------------- 

Proposta: 
Dar conhecimento à Câmara Municipal.---------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

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

 

Ponto 3.6 
N.º de 
Registo 

735 Data 28/01/2021 Processo 2020/150.10.100/71 

  

Assunto:   
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios do Município de Ponte de 

Sor (PMDFCIMPS).------------------------------------------------------------------------------------ 

Serviço Proponente: 1001 - GAPP - GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA E PROTOCOLO.--------------------------- 

Proposta: 

1. Tomar conhecimento do Relatório de Consulta Pública do Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios (PMDFCI);-------------------------------------------------------------------------- 

2. Apreciação e Aprovação do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios do 

Município de Ponte de Sor (PMDFCIMPS);------------------------------------------------------------------- 

3. Submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, o Plano Municipal de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios do Município de Ponte de Sor (PMDFCIMPS);-------------- 

4. Submeter à publicação o (PMDFCIMPS), na II.ª Série, do Diário da República, na página 

eletrónica do Município e lugares de estilo, depois da sua aprovação pela Assembleia 

Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o Relatório da Consulta 

Pública assim como de toda a restante documentação anexada e a proposta apresentada, 

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

1- Tomar conhecimento do Relatório de Consulta Pública do Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios (PMDFCI);---------------------------------------------------------------------------------- 

2- Aprovar o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios do Município de Ponte de 

Sor (PMDFCIMPS);----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3- Submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, o Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios do Município de Ponte de Sor (PMDFCIMPS);------------------------------------ 

4- Submeter à publicação o (PMDFCIMPS), na II.ª Série, do Diário da República, na página 

eletrónica do Município e lugares de estilo, depois da sua aprovação pela Assembleia Municipal.-- 

Aprovado por maioria, com o voto de abstenção do Senhor Vereador Vitor Manuel Feliciano 

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

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

Ponto 4.1 
N.º de 
Registo 

457 Data 18-01-2021 Processo 2020/300.50.001/2 

  

Assunto:   Troço de Caminho entre as Estradas da Barroqueira e do Alto da Barroqueira.-------- 

Serviço Proponente: 
132121 - DPOMA - DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE – APOIO 

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

Proposta: 
À Câmara Municipal  para autorização da contrapartida, no valor estimado de 2.850,00 € + 

IVA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração as informações técnica e 

jurídica prestadas, o pedido efetuado pelo proprietário da parcela de terreno em causa e a 

proposta apresentada, deliberou, aprovar e autorizar a cedência da contrapartida, no valor 

estimado de 2.850,00 € acrescido do IVA à taxa legal em vigor.----------------------------------------------- 

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

 

Ponto 4.2 
N.º de 
Registo 

484 Data 19-01-2021 Processo 2018/300.10.001/16 

  

Assunto:   
Empreitada de Requalificação das Entradas de Montargil e Jardim das Afonsas – 

Liberação de Caução / Vibeiras - Sociedade Comercial de Plantas, S.A.------------------ 
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Serviço Proponente: 
132121 - DPOMA - DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE – APOIO 

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

Proposta: Autorizar a Liberação de Caução.------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

de Vistoria em causa, deliberou, autorizar a Liberação da Caução, à Empresa Vibeiras – Sociedade 

Comercial de Plantas, S.A., relativa à Empreitada de Requalificação das Entradas de Montargil e 

Jardim das Afonsas, em Montargil.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 4.3 
N.º de 
Registo 

642 Data 25-01-2021 Processo 2020/300.50.601/2 

  

Assunto:   
Autorização para colocação de Armário de UTR em espaço público, em Ponte de 

Sor /Tagusgás, S.A.------------------------------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 
132121 - DPOMA - DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE – APOIO 

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

Proposta: 

Autorizar a Empresa Tagusgás, S.A., a colocar um Armário de UTR (Unidades Terminais 

Remotas), num espaço público, em Ponte de Sor, devendo a reposição dos pavimentos ser 

efetuada em perfeitas condições.------------------------------------------------------------------------------ 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, autorizar a Empresa Tagusgás, 

S.A., a colocar um Armário de UTR (Unidades Terminais Remotas), num espaço público, indicado 

em planta anexa, em Ponte de Sor, devendo a reposição dos pavimentos ser efetuada em 

perfeitas condições.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Ponto 4.4 
N.º de 
Registo 

670 Data 26-01-2021 Processo 2020/450.10.210/1 

  

Assunto:   
Autorização para descarga de Águas Residuais Industriais / SEDACOR - Sociedade 

Exportadora de Artigos de Cortiça, Lda.---------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 
13213 - DPOMA - DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE – 

AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.---------------------------------- 
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Proposta: 

1- Aprovar o cálculo da tarifa variável de águas residuais, a faturar à Empresa SEDACOR -

Sociedade Exportadora de Artigos de Cortiça, Lda., fixando em 30% do volume total de água 

entrada no circuito, com origem em captações próprias, aplicando as regras gerais para a 

água com origem na rede pública;----------------------------------------------------------------------------- 

2- Determinar o acerto da faturação nesta conformidade.----------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

documentação anexada e a proposta apresentada, deliberou:------------------------------------------------ 

1- Aprovar o cálculo da tarifa variável de águas residuais, a faturar à Empresa SEDACOR -

Sociedade Exportadora de Artigos de Cortiça, Lda., fixando em 30% do volume total de água 

entrada no circuito, com origem em captações próprias, aplicando as regras gerais para a água 

com origem na rede pública;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Determinar o acerto da faturação nesta conformidade.------------------------------------------------------ 

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

 

Ponto 4.5 
N.º de 
Registo 

721 Data 28-01-2021 Processo 2021/300.500.800/2 

  

Assunto:   
Ampliação de Rede IP, na Rua 5 de Outubro, em Tramaga, da União de Freguesias 

de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açôr.-------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 
132121 - DPOMA - DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE – APOIO 

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

Proposta: 

1- Aceitar o Orçamento da Empresa EDP Distribuição Energia, S.A., para Ampliação de Rede 

IP, na Rua 5 de Outubro, em Tramaga, no valor de 573,50 € + 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 1174 e o número sequencial 32253.----------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou:------------------------------------------ 

1- Aceitar o Orçamento da Empresa EDP Distribuição Energia, S.A., para Ampliação de Rede IP, na 

Rua 5 de Outubro, em Tramaga, no valor de 573,50 € + 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 1174 e o número sequencial 32253.------------------------------------- 
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Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.------------------------------------------------------------- 

 

Ponto 4.6 
N.º de 
Registo 

770 Data 29-01-2021 Processo 2020/300.10.001/82 

  

Assunto:   

Ata do Júri sobre erros e omissões do Caderno de Encargos, do Concurso Público 

com publicação de Anúncio no JOUE para a Empreitada de "Aeródromo Municipal 

de Ponte de Sor Construção de Arranjos Exteriores".---------------------------------------- 

Serviço Proponente: 
132121 - DPOMA - DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE – APOIO 

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

Proposta: 

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

Alexandre, que aprovou a Ata do Júri sobre erros e omissões do Caderno de Encargos, do 

Concurso público com publicação de Anúncio no JOUE, para a Empreitada de “Aeródromo 

Municipal de Ponte de Sor Construção de Arranjos Exteriores”.---------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Ata do Júri anexada e a 

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

Francisco Manuel Lopes Alexandre, que aprovou a Ata do Júri sobre erros e omissões do Caderno 

de Encargos, do Concurso público com publicação de Anúncio no JOUE, para a Empreitada de 

“Aeródromo Municipal de Ponte de Sor Construção de Arranjos Exteriores”.----------------------------- 

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

 

Ponto 4.7 
N.º de 
Registo 

803 Data 01-02-2021 Processo 2020/300.10.001/65 

  

Assunto:   

Empreitada de “Construção e Conservação de Arruamentos e Obras 

Complementares - Construção de Passeios em Foros de Arrão” – Plano de 

Segurança e Saúde / Pinto & Braz, Lda.---------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 
132121 - DPOMA - DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE – APOIO 

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

Proposta: 

Aprovar o Plano de Segurança e Saúde desenvolvido pela Empresa Pinto & Braz, Lda., para a 

Empreitada de “Construção e Conservação de Arruamentos e Obras Complementares - 

Construção de Passeios em Foros de Arrão”, nos termos do Decreto - Lei número 273/2003, 

de 29 de outubro.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração toda a documentação 
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anexada e a proposta apresentada, deliberou, aprovar o Plano de Segurança e Saúde 

desenvolvido pela Empresa Pinto & Braz, Lda., para a Empreitada de “Construção e Conservação 

de Arruamentos e Obras Complementares - Construção de Passeios em Foros de Arrão”, nos 

termos do Decreto – Lei número 273/2003, de 29 de outubro.------------------------------------------------ 

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

 

Ponto 4.8 
N.º de 
Registo 

801 Data 01-02-2021 Processo 2020/300.10.001/79 

  

Assunto:   

Empreitada de "Obras referentes a Ponte de Sor integradas na Candidatura ao 

POSEUR no âmbito da Empresa Intermunicipal Águas do Alto Alentejo - Ampliação 

e Fecho do Sistema Público de Abastecimento de Água, em Galveias - Construção 

da Rede de Distribuição de Ribeiro das Vinhas" / Adjudicação / Aprovação de 

Minuta de Contrato.---------------------------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 
132121 - DPOMA - DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE – APOIO 

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

Proposta: 

1- Adjudicar a Empreitada de "Obras referentes a Ponte de Sor integradas na Candidatura ao 

POSEUR, no âmbito da Empresa Intermunicipal Águas do Alto Alentejo - Ampliação e Fecho 

do Sistema Público de Abastecimento de Água, em Galveias - Construção da Rede de 

Distribuição de Ribeiro das Vinhas" Vinhas", à Empresa MOVITRANSPORTES PEDRO, LDA., 

pelo valor de 228.775,80 €, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor;-------------------------------

2- Aprovar a respetiva Minuta do Contrato a celebrar.---------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração toda a documentação 

anexada e a proposta apresentada, deliberou:--------------------------------------------------------------------- 

1- Adjudicar a Empreitada de "Obras referentes a Ponte de Sor integradas na Candidatura ao 

POSEUR, no âmbito da Empresa Intermunicipal Águas do Alto Alentejo - Ampliação e Fecho do 

Sistema Público de Abastecimento de Água, em Galveias - Construção da Rede de Distribuição de 

Ribeiro das Vinhas", à Empresa MOVITRANSPORTES PEDRO, LDA., pelo valor de 228.775,80 €, a 

que acresce o IVA à taxa legal em vigor;------------------------------------------------------------------------------

2- Aprovar a respetiva Minuta do Contrato a celebrar.----------------------------------------------------------- 

3- Autorizar o Senhor Presidente da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário, a assinar o referido 

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

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

 

Ponto 4.9 N.º de 794 Data 29-01-2021 Processo 2021/300.400.508/4 
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Registo 

  

Assunto:   

Pedido de Autorização para Execução dos Trabalhos de Instalação de Rede de 

Comunicações Eletrónicas em Fibra Ótica, em diversos locais (Ervideira, Longomel 

e Galveias) do Concelho de Ponte de Sor / Dstelecom Alentejo e Algarve, S.A.-------- 

Serviço Proponente: 
132121 - DPOMA - DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE – APOIO 

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

Proposta: 

Autorizar a execução dos trabalhos de instalação de Rede de Comunicações Eletrónicas em 

Fibra Ótica, na Rua da Fonte, em Ervideira, Rua Capitães de Abril, em Ervideira, Bairro do 

Queimado, em Galveias e Rua do Ouro em Longomel, à Empresa DSTELECOM Alentejo 

Algarve, S.A., salvaguardando a correta reposição dos pavimentos.----------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada, toda a documentação anexada e a proposta apresentada, 

deliberou, autorizar a execução dos trabalhos de instalação de Rede de Comunicações 

Eletrónicas em Fibra Ótica, na Rua da Fonte, em Ervideira, Rua Capitães de Abril, em Ervideira, 

Bairro do Queimado, em Galveias e Rua do Ouro em Longomel, à Empresa DSTELECOM Alentejo 

Algarve, S.A., salvaguardando a correta reposição dos pavimentos.----------------------------------------- 

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

 

Ponto 4.10 
N.º de 
Registo 

827 Data 01-02-2021 Processo 2020/300.10.001/78 

  

Assunto:   

Relatório Preliminar/Final da apreciação das propostas do Concurso Público para a 

Empreitada de "Execução de Rua Projetada à Rua Mundet/Ónias em Ponte de 

Sor".-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Serviço Proponente: 
132121 - DPOMA - DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE – APOIO 

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

Proposta: 

Revogar a decisão de contratar a Empreitada de “Execução de Rua Projetada à Rua 

Mundet/Ónias em Ponte de Sor”, de acordo com o n.º 1, do Artigo 80.º, do Código dos 

Contratos Públicos.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o Relatório Preliminar/Final 

e a proposta apresentada, deliberou, revogar a decisão de contratar a Empreitada de “Execução 

de Rua Projetada à Rua Mundet/Ónias em Ponte de Sor”, de acordo com o n.º 1, do Artigo 80.º, 
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do Código dos Contratos Públicos.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 4.11 
N.º de 
Registo 

838 Data 01-02-2021 Processo 2020/300.10.001/78 

  

Assunto:   
Concurso Público para a Empreitada de "Execução de Rua Projetada à Rua 

Mundet/Ónias em Ponte de Sor".----------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 
132121 - DPOMA - DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE – APOIO 

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

Proposta: 

1. Autorização da despesa e respetiva contratação, no montante de 344.675,45 € + 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 o Gestor de Contrato propostos.------------ 

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração os documentos anexados ao 

Processo assim como a proposta apresentada, deliberou:------------------------------------------------------ 

1- A autorização da despesa e respetiva contratação, no montante de 344.675,45 € + IVA;-----------

2- A 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- A aprovação da Composição do Júri, Fiscalização e o Gestor de Contrato propostos, os quais 

terão a seguinte composição:--------------------------------------------------------------------------------------------  

4- Júri:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presidente: Nuno Jorge Perdigão Medina, Chefe de Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística, em Regime de Substituição (Que será substituído nas suas faltas e impedimentos 

pelo Primeiro (1.º) Vogal Efetivo);-------------------------------------------------------------------------------------- 

Primeiro (1.º) Vogal Efetivo: Raul Filipe Rodrigues Serra, Técnico Superior (Substitui o Presidente 

nas suas faltas e impedimentos);--------------------------------------------------------------------------------------- 

Segundo Vogal (2.º) Efetivo: Maria Adelaide Feitinha da Silva Rosa, Diretora de Departamento de 

Administração, Finanças e Desenvolvimento;----------------------------------------------------------------------- 

Primeiro (1.º) Vogal Suplente: Cristina Maria Lopes Sanganha, Coordenadora Técnica;---------------- 

Segundo (2.º) Vogal Suplente: Maria da Conceição Figueira Rodrigues, Técnica Superior.------------- 

4- De forma a acompanhar a execução dos trabalhos, a Fiscalização da Obra será efetuada pelos 

Senhores, Eng.º Nuno Jorge Perdigão Medina, Chefe de Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística, em Regime de Substituição e Eng.º Raul Filipe Rodrigues Serra, Técnico Superior;------ 

5- Nomear o Eng.º António Miguel Almeida Ministro, Diretor de Departamento de Ordenamento 



 

16 

 

do Território, Obas e Ambiente, em Regime de Substituição, para Gestor do Contrato, para efeitos 

do disposto no artigo 290.º- A do CCP;-------------------------------------------------------------------------------- 

6- Nomear os Gestores do Procedimento, que serão o Senhor Eng.º Nuno Jorge Perdigão Medina, 

Chefe de Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, em Regime de Substituição e a Senhora 

Cristina Maria Lopes Sanganha, Coordenadora Técnica.---------------------------------------------------------- 

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

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

Ponto 5.1 
N.º de 
Registo 

798 Data 29/01/2021 Processo 2019/500.10.301/45 

  

Assunto:   

Informação sobre apresentação de orçamento para demolição de Edifício 

(armazéns/adega), em perigo de derrocada, sito na Rua João de Deus, em 

Galveias.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

Serviço Proponente: 131121 - DPGU – APOIO ADMINISTRATIVO.---------------------------------------------------------- 

 
Proposta: 

- Que os Serviços procedam à Posse Administrativa do edifício em questão, de acordo com a 

legislação em vigor;------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-  Adjudicar a referida demolição a Abílio Mendes Carvalho, no montante de 7.960.00 € + 

IVA;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

02/06020305, a que corresponde o número de compromisso 1147 e o número sequencial 

32240 (MOV. 11 de 26/01/2021);------------------------------------------------------------------------------

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

parte dos proprietários do Edificio;----------------------------------------------------------------------------

- Caso não paguem voluntariamente, proceder-se-á à Execução Fiscal da quantia em dívida;- 

- Informar o Reclamante e os Proprietários do Edificio, das diligências que estão a ser 

efetuadas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a informação técnica 

– jurídica prestada e a proposta apresentada, deliberou:---------------------------------------------- 

 1- Que os Serviços procedam à Posse Administrativa do edifício 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 Abílio Mendes Carvalho, no montante de 7.960.00 € + 

IVA;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4- Considerar que a despesa tem cabimento no Orçamento da Câmara Municipal na 
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rubrica 02/06020305, a que corresponde o número de compromisso 1147 e o número 

sequencial 32240 (MOV. 11 de 26/01/2021);-------------------------------------------------------------- 

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

por parte dos proprietários do Edificio;--------------------------------------------------------------------- 

6- Caso não paguem voluntariamente, proceder-se-á à Execução Fiscal da quantia em 

dívida;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7- Informar o Reclamante e os Proprietários do Edificio, das diligências que estão a ser 

efetuadas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

6. SERVIÇO: DCT – DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO----------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 6.1 
N.º de 
Registo 

510 Data 20/01/2021 Processo 2020/950.20.300/1 

  

Assunto:   

Agradecimento ao Município do Doutor Carlos Vilela da Mota, relativa a 

questionário a ser integrado na sua Tese de Doutoramento intitulada, “Avaliação 

das Rotas Turísticas em Portugal Continental”.------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 12312 - DCT – TURISMO.----------------------------------------------------------------------------------- 

Proposta: Tomar conhecimento do Agradecimento do Doutor Carlos Vilela da Mota.------------------------ 

 

DELIBERAÇÃO 

 A Câmara Municipal tomou conhecimento do agradecimento do Doutor Carlos Vilela da Mota, 

relativo ao questionário a ser integrado na sua Tese de Doutoramento, intitulada, “Avaliação das 

Rotas Turísticas em Portugal Continental”.-------------------------------------------------------------------------- 

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

Ponto 7.1 
N.º de 
Registo 

487 Data 14/09/2020 Processo 2021/650.10.100/3 

  

Assunto:   
Bolsas de Estudo "Câmara Municipal de Ponte de Sor" para o Ano Letivo de dois 

mil e vinte barra dois mil e vinte e um (2020/2021) – Reclamações.--------------------- 

Serviço Proponente: 12111 - DAS – INTERVENÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL.-------------------------------------------- 

Proposta: 
Concordar com a proposta apresentada, mantendo a decisão de exclusão relativamente às 

Candidatas com os Processos números 650.10.100/92 e 650.10.100/45.--------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração as reclamações indicadas, 

assim como com a informação técnica do Júri e a proposta apresentada, deliberou, concordar 

com a referida proposta e manter a decisão de exclusão relativamente às Candidatas com os 

Processos números 650.10.100/92 e 650.10.100/45.------------------------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.------------------------------------------------------------- 
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Ponto 7.2 
N.º de 
Registo 

699 Data 27/01/2021 Processo 2020/850.10.003.01/71 

  

Assunto:   

Plano de Atividades para dois mil e vinte e um (2021) / Associação de Artesãos de 

Ponte de Sor  -  Apoio a Instituições Sem Fins Lucrativos do Concelho de Ponte de 

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

Serviço Proponente: 12115 - DAS – ASSOCIATIVISMO.------------------------------------------------------------------------ 

Proposta: 

1- Aceitar a candidatura da Associação de Artesãos de Ponte de Sor, pendente da entrega 

da Ata de aprovação em Assembleia Geral do Plano de Atividades e Orçamento para dois 

mil e vinte e um (2021), no primeiro trimestre de dois mil e vinte e um (2021), atendendo 

ao atual contexto pandémico;---------------------------------------------------------------------------------- 

2- Aprovar a Minuta de Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município de Ponte de 

Sor e a Associação de Artesãos de Ponte de Sor, que se traduz na atribuição de eventuais 

apoios pontuais a iniciativas consideradas de relevante interesse público e devidamente 

elencadas no respetivo Plano de Atividades para o ano de dois mil e vinte e um (2021) e no 

âmbito do Regulamento Municipal de Apoio a Instituições Sem Fins Lucrativos do Concelho 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

documentação anexada, a informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou:------ 

1- Aceitar a candidatura da Associação de Artesãos de Ponte de Sor, pendente da entrega da Ata 

de aprovação em Assembleia Geral do Plano de Atividades e Orçamento para dois mil e vinte e 

um (2021), no primeiro trimestre de dois mil e vinte e um (2021), atendendo ao atual contexto 

pandémico;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Aprovar a Minuta de Protocolo de Cooperação, a celebrar entre o Município de Ponte de Sor e 

a Associação de Artesãos de Ponte de Sor, que se traduz na atribuição de eventuais apoios 

pontuais a iniciativas consideradas de relevante interesse público e devidamente elencadas no 

respetivo Plano de Atividades para o ano de dois mil e vinte e um (2021 e no âmbito do 

Regulamento Municipal de Apoio a Instituições Sem Fins Lucrativos do Concelho de Ponte de 

Sor;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3- Autorizar o Senhor Presidente da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário, a subscrever o referido 

Protocolo de Cooperação.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 7.3 
N.º de 
Registo 

710 Data 27/01/2021 Processo 2020/850.10.003.01/59 
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Assunto:   

Plano de Atividades para dois mil e vinte e um (2021) / Associação Cultural Sete 

Sóis Sete Luas  -  Apoio a Instituições Sem Fins Lucrativos do Concelho de Ponte de 

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

Serviço Proponente: 12115 - DAS – ASSOCIATIVISMO.------------------------------------------------------------------------ 

Proposta: 

- Aprovar a Minuta de Protocolo de Cooperação, a celebrar entre o Município de Ponte de 

Sor e a Associação Cultural Sete Sóis Sete Luas, para prossecução e dinamização de 

atividades devidamente elencadas no Plano de Atividades para o ano de dois mil e vinte e 

um (202)1, no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio a Instituições Sem Fins Lucrativos 

do Concelho de Ponte de Sor, e que se traduz na atribuição de:--------------------------------------- 

a) 35.000,00 € (trinta e cinco mil euros), para prossecução das atividades referentes ao 

Centrum Sete Sóis Sete Luas, de Ponte de Sor e Montargil;--------------------------------------------- 

b) 46.500,00 € (quarenta e seis mil e quinhentos euros), para a realização / promoção do 

Festival Sete Sóis Sete Luas no Concelho de Ponte de Sor;---------------------------------------------- 

c) 4.980,00 € (quatro mil, novecentos e oitenta euros), para suportar as despesas 

relacionadas com a logística dos artistas participantes no Centrum Sete Sóis Sete Luas e 

Festival de Ponte de Sor e Montargil e Festival Sete Sóis Sete Luas no Concelho de Ponte de 

Sor;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) 12.250,00 € (doze mil, duzentos e cinquenta euros), para suportar despesas com a 

contratação de staff de apoio.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

documentação anexada, a informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou:------ 

1- Aprovar a Minuta de Protocolo de Cooperação, a celebrar entre o Município de Ponte de Sor e 

a Associação Cultural Sete Sóis Sete Luas, para prossecução e dinamização de atividades 

devidamente elencadas no Plano de Atividades para o ano de dois mil e vinte e um (202)1, no 

âmbito do Regulamento Municipal de Apoio a Instituições Sem Fins Lucrativos do Concelho de 

Ponte de Sor, e que se traduz na atribuição de:-------------------------------------------------------------------- 

a) 35.000,00 € (trinta e cinco mil euros), para prossecução das atividades referentes ao Centrum 

Sete Sóis Sete Luas, de Ponte de Sor e Montargil;----------------------------------------------------------------- 

b) 46.500,00 € (quarenta e seis mil e quinhentos euros), para a realização / promoção do Festival 

Sete Sóis Sete Luas no Concelho de Ponte de Sor;----------------------------------------------------------------- 

c) 4.980,00 € (quatro mil, novecentos e oitenta euros), para suportar as despesas relacionadas 

com a logística dos artistas participantes no Centrum Sete Sóis Sete Luas e Festival de Ponte de 

Sor e Montargil e Festival Sete Sóis Sete Luas no Concelho de Ponte de Sor;------------------------------ 

d) 12.250,00 € (doze mil, duzentos e cinquenta euros), para suportar despesas com a contratação 

de staff de apoio.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2- Os apoios às atividades antes indicadas, ficam condicionados à sua realização no contexto da 

situação epidemiológica existente do Covid-19.-------------------------------------------------------------------  

3- Autorizar o Senhor Presidente da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário, a subscrever o referido 

Protocolo de Cooperação.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 7.4 
N.º de 
Registo 

719 Data 28/01/2021 Processo 2020/850.10.002.01/52 

  

Assunto:   

Plano de Atividades para dois mil e vinte e um (2021) / Escola de Música de 

Montargil  -  Apoio a Instituições Sem Fins Lucrativos do Concelho de Ponte de 

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

Serviço Proponente: 12115 - DAS – ASSOCIATIVISMO.------------------------------------------------------------------------ 

Proposta: 

Aprovar a Minuta de Protocolo de Cooperação, a celebrar entre o Município de Ponte de 

Sor e a Escola de Música de Montargil, que se traduz na atribuição de um apoio mensal de 

200,00 € (duzentos euros), para prossecução e dinamização de atividades devidamente 

elencadas no Plano de Atividades para o ano de dois mil e vinte e um (2021) e no âmbito do 

Regulamento Municipal de Apoio a Instituições Sem Fins Lucrativos do Concelho de Ponte 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

documentação anexada, a informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou:------ 

1- Aprovar a Minuta de Protocolo de Cooperação, a celebrar entre o Município de Ponte de Sor e 

a Escola de Música de Montargil, que se traduz na atribuição de um apoio mensal de 200,00 € 

(duzentos euros), para prossecução e dinamização de atividades devidamente elencadas no 

respetivo Plano de Atividades para o ano de dois mil e vinte e um (2021) e no âmbito do 

Regulamento Municipal de Apoio a Instituições Sem Fins Lucrativos do Concelho de Ponte de 

Sor;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2- O apoio às atividades antes indicadas, ficam condicionados à sua realização no contexto da 

situação epidemiológica existente do Covid-19.-------------------------------------------------------------------  

3- Autorizar o Senhor Presidente da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário, a subscrever o referido 

Protocolo de Cooperação.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 7.5 
N.º de 
Registo 

720 Data 28/01/2021 Processo 2020/850.10.003/67 
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Assunto:   
Pedido de apoio financeiro para Obras e Inscrições da Equipa de Futebol / Grupo 

Desportivo, Recreativo e Cultural de Vale de Açôr.------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 12115 - DAS – ASSOCIATIVISMO.------------------------------------------------------------------------ 

Proposta: 

1– Atribuir ao Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural de Vale de Açôr, o apoio monetário 

no valor total de 17.500,00 € (dezassete mil e quinhentos euros), para pagamento da 

Segunda (2.ª) Fase das obras do Campo de Futebol, bem como das Inscrições e Seguros dos 

jogadores de futebol de onze (11);---------------------------------------------------------------------------- 

2 – Aprovar a respetiva Minuta do Contrato-Programa.------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

documentação anexada, a informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou:------ 

1- Atribuir ao Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural de Vale de Açôr, o apoio monetário no 

valor total de 17.500,00 € (dezassete mil e quinhentos euros), para pagamento da Segunda (2.ª) 

Fase das obras do Campo de Futebol, bem como das Inscrições e Seguros dos jogadores de 

futebol de onze (11);-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2- O apoio às despesas com as Inscrições e Seguros dos jugadores antes indicadas, ficam 

condicionados à sua realização no contexto da situação epidemiológica existente do Covid-19.---- 

3- Aprovar a respetiva Minuta do Contrato-Programa, a estabelecer entre o Município de Ponte 

de Sor e o Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural de Vale de Açôr;---------------------------------------- 

4- Autorizar o Senhor Presidente da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário, a assinar o referido 

Contrato-Programa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Ponto 7.6 
N.º de 
Registo 

741 Data 28/01/2021 Processo 2020/850.10.003.01/5 

  

Assunto:   
Atribuição de apoio à Associação de Solidariedade Social de Ponte de Sor, de 

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

Serviço Proponente: 12115 - DAS – ASSOCIATIVISMO.------------------------------------------------------------------------ 

Proposta: 

Aprovar a atribuição de um apoio financeiro no valor de 9.920,84 € (nove mil e novecentos 

e vinte euros e oitenta e quatro cêntimos), à Associação de Solidariedade Social, de Ponte 

de Sor, para fazer face às despesas tidas com o fornecimento de refeições aos utentes da 

Instituição.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, aprovar a atribuição de um 
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apoio financeiro no valor de 9.920,84 € (nove mil e novecentos e vinte euros e oitenta e quatro 

cêntimos), à Associação de Solidariedade Social, de Ponte de Sor, para fazer face às despesas 

tidas com o fornecimento de refeições aos utentes da Instituição.------------------------------------------- 

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

 

Ponto 7.7 
N.º de 
Registo 

833 Data 01/02/2021 Processo 2020/850.10.003.01/4 

  

Assunto:   
Plano de Atividades de dois mil e vinte e um (2021) / Núcleo Sportinguista de 

Galveias - Apoio a Instituições Sem Sins Lucrativos do Concelho de Ponte de Sor.--- 

Serviço Proponente: 12115 - DAS – ASSOCIATIVISMO.------------------------------------------------------------------------ 

Proposta: 

- Aceitar a candidatura do Núcleo Sportinguista de Galveias, pendente da entrega da Ata de 

aprovação em Assembleia Geral do Plano de Atividades e Orçamento para dois mil e vinte e 

um (2021), no primeiro trimestre de dois mil e vinte e um (2021), atendendo ao atual 

contexto pandémico;---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Aprovar a Minuta de Protocolo de Cooperação, a celebrar entre o Município de Ponte de 

Sor e o Núcleo Sportinguista de Galveias, que se traduz na atribuição de eventuais apoios 

pontuais a iniciativas consideradas de relevante interesse público e devidamente elencadas 

no respetivo Plano de Atividades para o ano de dois mil e vinte e um (2021), mediante 

avaliação casuística e deliberação do Executivo Municipal, no âmbito do Regulamento 

Municipal de Apoio a Instituições Sem Fins Lucrativos do Concelho de Ponte de Sor.----------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

documentação anexada, a informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou:------ 

1- Aceitar a candidatura do Núcleo Sportinguista de Galveias, pendente da entrega da Ata de 

aprovação em Assembleia Geral do Plano de Atividades e Orçamento para dois mil e vinte e um 

(2021), no primeiro trimestre de dois mil e vinte e um (2021), atendendo ao atual contexto 

pandémico;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2- Aprovar a Minuta de Protocolo de Cooperação, a celebrar entre o Município de Ponte de Sor e 

o Núcleo Sportinguista de Galveias, que se traduz na atribuição de eventuais apoios pontuais a 

iniciativas consideradas de relevante interesse público e devidamente elencadas no respetivo 

Plano de Atividades para o ano de dois mil e vinte e um (2021) mediante avaliação casuística e 

deliberação do Executivo Municipal e no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio a 

Instituições Sem Fins Lucrativos do Concelho de Ponte de Sor;------------------------------------------------ 

2- Autorizar o Senhor Presidente da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário, a subscrever o referido 

Protocolo de Cooperação.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.------------------------------------------------------------- 
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8. DRH-DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 8.1 
N.º de 
Registo 

799 Data 29-01-2020 Processo 2020/250.10.100/1 

  

Assunto:   
Provimento do Cargo de Direção Intermédia de 1.º Grau - Diretor de 

Departamento de Ordenamento do Território, Obras e Ambiente.---------------------- 

Serviço Proponente: 111121 - DRH – DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS.----------------------------------------------- 

Proposta: 

1- Aprovar a Proposta de Constituição do Júri do Procedimento Concursal, apresentada para 

Provimento do Cargo de Direção Intermédia de 1.º Grau, designado por Diretor de 

Departamento de Ordenamento do Território, Obras e Ambiente;----------------------------------- 

2- Submeter a referida Proposta à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal.---------- 

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração toda a documentação 

anexada e a proposta apresentada, deliberou:--------------------------------------------------------------------- 

1- Aprovar a Proposta de constituição do Júri do Procedimento Concursal, apresentada para 

Provimento do Cargo de Direção Intermédia de 1.º Grau, designado por Diretor de Departamento 

de Ordenamento do Território, Obras e Ambiente;--------------------------------------------------------------- 

2- Submeter a referida Proposta à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal.------------------ 

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

 

Ponto 8.2 
N.º de 
Registo 

800 Data 31-01-2020 Processo 2020/250.10.100/1 

  

Assunto:   

Provimento do Cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau – Chefe de Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística / Designação do Júri do Procedimento 

Concursal.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

Serviço Proponente: 111121 - DRH – DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS.----------------------------------------------- 

Proposta: 

1- Aprovar a Proposta de Constituição do Júri do Procedimento Concursal, apresentada para 

Provimento do Cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau, designado por Chefe de Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística;-------------------------------------------------------------------------- 

2- Submeter a referida Proposta à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal.----------

- 

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração toda a documentação 

anexada e a proposta apresentada, deliberou:--------------------------------------------------------------------- 

1- Aprovar a Proposta de constituição do Júri do Procedimento Concursal, apresentada para 

Provimento do Cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau, designado por Chefe de Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística;------------------------------------------------------------------------------------ 
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2- Submeter a referida Proposta à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal.------------------ 

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

-----Após analisada por todos os Senhores Vereadores e de acordo com o número três (3), do artigo 

quinquagésimo sétimo (57.º), da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze (75/2013), de doze (12) de 

setembro e também do número quatro (4), do artigo sexto (6.º), do Regimento da Câmara Municipal, Ata da 

respetiva reunião ordinária, é colocada à votação para produzir efeitos imediatos.--------------------------------------- 

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

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

a reunião, quando eram dez horas e trinta minutos, do que para constar se lavrou a presente Ata, e eu, António 

José Delgadinho Rodrigues, Coordenador Técnico, nomeado para o efeito, a redigi e vou assinar, junto com o 

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

O Presidente da Câmara 
 

 

 

 

 

 

Hugo Luís Pereira Hilário 
 

O Secretário 
 

 

 

 

 

 

António José Delgadinho Rodrigues 
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