
 

  

 

 

ATA NÚMERO 06-2022, REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PONTE DE SOR, REALIZADA NO DIA 24-03-2022.-------------------------------------------------------- 

N.º de Registo: 3858791.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Data: 29/03/2022.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Reunião: Reunião Ordinária do dia 24/03/2022.------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Rogério Eduardo Correia Silva Alves, Francisco Manuel Lopes Alexandre, Alda Odete Borges Martins Falé 

Monteiro e Sérgia Marina Andrade Bettencourt Martins.-------------------------------------------------------------------------

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

-----Faltas: Faltaram o Senhor Vereador Luís Manuel Jordão Serra, devido a motivos pessoais, e o Senhor 

Vereador Nuno Miguel Pereira Nunes Alvarenga, por motivos pessoais e profissionais, razão pela qual a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, justificar as referidas faltas.-----------------------------------------------------------

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

-----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, e para a qual a mesma foi convocada.-----------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

Municipal, a introdução de mais um assunto na Ordem de Trabalhos, respeitante à proposta  com  o número 

4354, datada de 21-03-2022, relativa ao Processo número 2022/650.20.304/8, sobre o Apoio à População 

Deslocada da Ucrânia, tendo a Câmara Municipal, deliberado, por unanimidade, aceitar a introdução do 

referido assunto na Ordem de Trabalhos.--------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto 1.1. N.º de Registo 4146 Data 18/03/2022 
 

Processo 2022/150.20.404/8 
 

  

Assunto:   

Situação Financeira do Município - Resumo Diário de Tesouraria número cinquenta  

e três barra dois mil e vinte e dois (53/2022), de dezassete de março de dois mil e 

vinte dois (17/03/2022).-------------------------------------------------------------------------------- 

 
Serviço 
Proponente: 

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

 

Proposta: 

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

Tesouraria número cinquenta e três barra dois mil e vinte e dois (53/2022), do dia dezassete 

de março de dois mil e vinte e dois (17/03/2022), sendo que em resumo, o total de 

Disponibilidades é de 3.237.303,07 €, as Operações Orçamentais é de 3.002.572,50 € e as 

Operações não Orçamentais é de 234.730,57 €.------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERAÇÃO 

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

Resumo Diário de Tesouraria número cinquenta e três (53), do dia dezassete de março de dois 

mil e vinte e dois (17/03/2022), sendo que em resumo o total de Disponibilidades é de 

3.237.303,07 € (três milhões e duzentos e trinta e sete mil e trezentos e três euros e sete 

cêntimos), as Operações Orçamentais é de 3.002.572,50 € (três milhões e dois mil e quinhentos e 

setenta e dois euros e cinquenta cêntimos) e as Operações não Orçamentais é de 234.730,57 € 

(duzentos e trinta e quatro mil e setecentos e trinta euros e cinquenta e sete cêntimos).------------- 

 

Ponto 1.2. N.º de Registo 4108 Data 17/03/2022 
 

Processo 2022/100.10.001/1 
 

  

Assunto:   
Cessão de Créditos ao EUROBIC - Factoring Empreitada de Construção de Hangar C e 

Torre de Informação de Voo.--------------------------------------------------------------------------- 

 
Serviço 
Proponente: 

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

 

Proposta: 

Autorizar a Cessão de Créditos da Empresa Nova Gente – Empreitadas, S.A., para o Eurobic, 

referente à Construção do Hangar C e Torre de Informação de Voo, de acordo com a 

informação prestada.----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

documentação anexada e a proposta apresentada, deliberou autorizar a Cessão de Créditos da 

Empresa Nova Gente – Empreitadas, S.A., para o Eurobic referente à Construção do Hangar C e 

Torre de Informação de Voo, de acordo com a informação técnica prestada.------------------------------ 

Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.------------------------------------------------------------- 
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Ponto 1.3. N.º de Registo 4323 Data 21/03/2022 
 

Processo 2022/100.10.001/2 
 

  

Assunto:   
Cessão de Créditos – Factoring - Construção de Hangar B, Hangar C e Torre de 

Informação de Voo.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Serviço 
Proponente: 

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

 

Proposta: 

Autorizar a Cessão de Créditos - Factoring, da Empresa Nova Gente para o EUROBIC, 

referente à revisão de preços das Empreitadas de Construção do Hangar B (3.285,78 €), 

Hangar C (331.863,96 €) e Torre de Informação de Voo (93.337,63 €).------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

autorizar a Cessão de Créditos da Empresa Nova Gente – Empreitadas, S.A., para o Eurobic 

referente à  revisão de preços das Empreitadas de Construção do Hangar B (3.285,78 €), Hangar C 

(331.863,96 €) e Torre de Informação de Voo (93.337,63 €).---------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 1.4. N.º de Registo 4277 Data 21/03/2022 Processo 2022/300.10.005/615 

 
 
 

Assunto:   

Primeira (1.ª) Alteração das GOP – Grandes Opções do Plano e Primeira (1.ª) 

Alteração do Orçamento da Câmara Municipal,  para o ano de dois mil e vinte e 

dois (2022).------------------------------------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 

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

Proposta: 

Apreciar e Aprovar a Primeira (1.ª) Alteração das GOP – Grandes Opções do Plano e 

Primeira (1.ª) Alteração do Orçamento da Câmara Municipal para o ano de dois mil e vinte e 

dois (2022).---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

anexada e a proposta apresentada, deliberou, aprovar a Primeira (1.ª) Alteração das GOP – 

Grandes Opções do Plano e Primeira (1.ª) Alteração do Orçamento da Câmara Municipal para o 

ano de dois mil e vinte e dois (2022).---------------------------------------------------------------------------------- 

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

2. SERVIÇO: DAF – TAXAS E LICENÇAS.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto 2.1. 
N.º de 
Registo 

3885 Data 15/03/2022 Processo 2022/450.10.215/6 

  

Assunto:   

Pedido de emissão de Licença Especial de Ruido, para a realização de Festa de 

Aniversário, no dia doze (12) de março de dois mil e vinte e dois (2022) / Marisa 

Maria Barradas Gonçalves.-------------------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 11215 - DFP - TAXAS E LICENÇAS.------------------------------------------------------------------------ 

 
Proposta: 

Ratificar a decisão do Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Rogério Eduardo 

Correia Silva Alves, a qual consistiu em autorizar a emissão da Licença Especial de Ruido, a 

Marisa Maria Barradas Gonçalves, para a realização de Festa de Aniversário, a efetuar no 

dia doze (12) de março do corrente ano, das dezassete horas (17H:00) às vinte e quatro 

horas (24H:00), na Rua Vinte e Cinco (25) de Abril, numero dezoito (18), em Ervideira, 

mediante o pagamento previsto no Regulamento e Tabela de Taxas Municipais do 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

documentação anexada e a proposta apresentada, deliberou, ratificar a decisão do Senhor Vice-

Presidente da Câmara Municipal, Rogério Eduardo Correia Silva Alves, a qual consistiu em 

autorizar a emissão da Licença Especial de Ruido, a Marisa Maria Barradas Gonçalves, para a 

realização de Festa de Aniversário, realizado no dia doze (12) de março do corrente ano, das 

dezassete horas (17H:00) às vinte e quatro horas (24H:00), na Rua Vinte e Cinco (25) de Abril, 

numero dezoito (18), em Ervideira, mediante o pagamento previsto no Regulamento e Tabela de 

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

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

 

Ponto 2.1. 
N.º de 
Registo 

4205 Data 21/03/2022 Processo 2022/450.10.441.01/25 

  

Assunto:   Marcação de data do Mercado do mês de abril de dois mil e vinte e dois (2022).---- 

Serviço Proponente: 11215 - DFP - TAXAS E LICENÇAS.------------------------------------------------------------------------ 

 
Proposta: 

Ratificar a decisão do Senhor Vereador Luis Manuel Jordão Serra, em manter a data da 

realização do mercado mensal de abril de dois mil e vinte e dois (2022), para o dia dezoito 

(18) do mesmo mês e ano, que é feriado municipal, atendendo a que de acordo com o 

estabelecido no número quatro (4) do artigo terceiro (3.º), do Regulamento Municipal de 

Funcionamento das Feiras e Mercados do Concelho de Ponte de Sor, sempre que a data do 

mercado mensal coincida com um dia feriado, que é o caso, deveria passar para a segunda - 

feira seguinte, só que no entanto este ano, o dia de segunda – feira  seguinte, ocorreria no 
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dia vinte e cinco (25) de abril que também é feriado nacional, razão pela qual a decisão foi 

de manter o referido Mercado no dia dezoito (18) de abril do corrente ano.---------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

prestada e a proposta apresentada, deliberou, ratificar a decisão do Senhor Vereador Luis Manuel 

Jordão Serra, em manter a data da realização do mercado mensal de abril de dois mil e vinte e 

dois (2022), para o dia dezoito (18) do mesmo mês e ano, que é feriado municipal, atendendo a 

que de acordo com o estabelecido no número quatro (4) do artigo terceiro (3.º), do Regulamento 

Municipal de Funcionamento das Feiras e Mercados do Concelho de Ponte de Sor, sempre que a 

data do mercado mensal coincida com um dia feriado, que é o caso, deveria passar para a 

segunda - feira seguinte, só que no entanto este ano, o dia de segunda – feira  seguinte, ocorreria 

no dia vinte e cinco (25) de abril que também é feriado nacional, razão pela qual a decisão foi de 

manter a data da realização do referido Mercado no dia dezoito (18) de abril do corrente ano.----- 

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

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

Ponto 3.1. 
N.º de 
Registo 

3633 Data 10/03/2022 Processo 2022/850.20.003/9 

  

Assunto:   
Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de dois mil e vinte e três (2023) – Apoio 

Logístico / ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses.------------------- 

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

Proposta: 
Ao conhecimento e apreciação da Câmara Municipal.---------------------------------------------------- 

   
 

 

DELIBERAÇÃO 

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

proposta apresentada, deliberou, informar a ANMP – Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, que o Município de Ponte de Sor, está disponível para a cedência do apoio logístico 

que for possível e necessário, para a realização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), a ter 

lugar durante o ano de dois mil e vinte e três (2023).------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 3.2. 
N.º de 
Registo 

4204 Data 18/03/2022 Processo 2022/900.20.601.01/1 

  

Assunto:   

Convite para a realização do décimo nono (19.º) Encontro Internacional das 

Cidades e das Instituições do Festival Sete Sóis Sete Luas, em Odemira (Portugal) / 

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

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

Autorizar o Senhor Presidente da Câmara e a Senhora Vereadora da Cultura, a participar, 

em representação do Município de Ponte de Sor, no Décimo Nono (19.º) Encontro de 

Cidades da Associação Cultural Sete Sóis Sete Luas, a ocorrer em Odemira, nos dias treze 

(13), catorze (14) e quinze (15) de maio de dois mil e vinte e dois (2022).-------------------------- 

   
 

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o convite enviado e a 

proposta apresentada, deliberou, autorizar o Senhor Presidente da Câmara e os Senhores 

Vereadores, a participar, em representação do Município de Ponte de Sor, no Décimo Nono (19.º) 

Encontro de Cidades da Associação Cultural Sete Sóis Sete Luas, a ocorrer em Odemira, nos dias 

treze (13), catorze (14) e quinze (15) de maio de dois mil e vinte e dois (2022).--------------------------- 

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

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

Ponto 4.1. 
N.º de 
Registo 

3786 Data 14/03/2022 Processo 2022/450.30.003/84 

  

Assunto:   

Certidão de Constituição de Compropriedade, do prédio denominado Maxoqueira, 

sito em Galveias, da Freguesia de Galveias, Concelho de Ponte de Sor, inscrito na 

matriz cadastral sob o Artigo 509, da Secção A.------------------------------------------------ 

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), 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 o pedido efetuado, toda a 

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

1- Emitir Parecer favorável, à Constituição de Compropriedade do prédio pretendida (duas quotas 

indivisas, cada uma de um quarto), 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 cinco votos a favor.------------------------------------------------------------- 

 

Ponto 4.2. 
N.º de 
Registo 

3832 Data 14/03/2022 Processo 2018/450.10.204/128 
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Assunto:   

Declaração de Caducidade do Licenciamento, referente à construção de moradia 

familiar com dois (2) pisos, no Lugar de Faia, em Montargil, da Freguesia de 

Montargil, Concelho de Ponte de Sor, referente ao Processo número 18/2017.------- 

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

Proposta: 
Declarar a caducidade nos termos dos números 2 e 5, do artigo 71.º, do Decreto - Lei n.º 

555/99, de 16/12, com a redação introduzida pelo Decreto - Lei n.º 136 /2014, de 9/9.-------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

jurídica anexadas e a proposta apresentada, deliberou, declarar a caducidade do Processo 

número 18/2017, nos termos dos números 2 e 5, do artigo 71.º, do Decreto - Lei n.º 555/99, de 

16/12, com a redação introduzida pelo Decreto - Lei n.º 136 /2014, de 9/9.------------------------------- 

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

 

Ponto 4.3. 
N.º de 
Registo 

4067 Data 17/03/2022 Processo 2019/450.10.204/212 

  

Assunto:   

Pedido para não declarar a Caducidade do Licenciamento, referente à Alteração e 

Ampliação de edifício destinado a habitação e anexo, sito na Azinhaga do Senhor 

das Almas, número 18, em Galveias, referente ao Processo número 211/2019.------ 

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

Proposta: 
Não declarar a caducidade do Licenciamento e conceder ao Requerente o prazo de um ano, 

para requerer a emissão do respetivo Alvará e pagar as taxas devidas.------------------------------ 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, não declarar a caducidade do 

Licenciamento e conceder ao Requerente o prazo de um ano, para requerer a emissão do 

respetivo Alvará e pagar as taxas devidas.---------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 4.4. 
N.º de 
Registo 

4215 Data 21/03/2022 Processo 2021/450.10.204/128 

  

Assunto:   

Caducidade do Licenciamento referente à construção de edifício de dois (2) pisos, 

destinado a habitação e garagem, sito na Rua da India, Lote n.º 23-D, em Pinhal do 

Domingão - Ponte de Sor, referente ao Processo número 125/2006.--------------------- 
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Serviço Proponente: 131121 – DPGU – APOIO ADMINISTRATIVO.--------------------------------------------------------- 

Proposta: 
Não declarar a caducidade do Licenciamento em causa, e conceder ao Requerente o prazo  

pretendido de seis meses, para conclusão das obras.----------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, não declarar a caducidade do 

Licenciamento e conceder ao Requerente o prazo de seis meses, para conclusão das obras.---------- 

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

 

Ponto 4.5. 
N.º de 
Registo 

4266 Data 21/03/2022 Processo 2022/300.40.503/5 

  

Assunto:   

Reabilitação Urbana Benefícios Fiscais / Vistoria para determinação do nível de 

conservação do imóvel, sito na Rua Mouzinho de Albuquerque, n.º 22, em Ponte 

de Sor, da União de Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor, Concelho 

de Ponte de Sor (artigo 110).----------------------------------------------------------------------- 

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

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

respetiva Declaração e notificar o Requerente do parecer técnico.------------------------------------ 

 

DELIBERAÇÃO 

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

documentação anexada e a proposta apresentada, deliberou, aprovar a Ficha de Avaliação, com o 

nível de conservação correspondente a emitir a respetiva Declaração e notificar o Requerente do 

Parecer Técnico.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Ponto 4.6. 
N.º de 
Registo 

4071 Data 17/03/2022 Processo 2022/500.10.301/155 

  

Assunto:   

Vistoria para verificação do estado de conservação e das condições de segurança 

do muro do prédio, sito na Rua João de Deus, n.º 16, em Ervideira, da União de 

Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor, Concelho de Ponte de Sor - 

Auto de Vistoria registado com o número 161, de 07/01/2022.--------------------------- 

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

Proposta: Deferir a pretensão do Requerente e ceder a título de reposição da situação anteriormente 
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existente, os materiais necessários à reconstrução do muro com 20 m de cumprimento e 

com 1,5m de altura, que se desmoronou aquando da construção do arruamento (Rua de 

São Pedro - Ervideira).---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica – jurídica prestada e a proposta apresentada, deliberou, deferir a pretensão 

do Requerente e ceder a título de reposição da situação anteriormente existente, os materiais 

necessários à reconstrução do muro com 20 m de cumprimento e com 1,5m de altura, que se 

desmoronou aquando da construção do arruamento (Rua de São Pedro - Ervideira).------------------- 

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

 

Ponto 4.7. 
N.º de 
Registo 

4233 Data 21/03/2022 Processo 2018/500.10.408/3 

  

Assunto:   
Obras de demolição e remoção de entulho, de prédios confinantes na Rua da 

Alegria, em Vale de Açor.----------------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

Atendendo ao exposto pelos proprietários dos prédios, confinantes na Rua da Alegria, em 

Vale de Açor, deverá ser deliberado o seguinte:-----------------------------------------------------------

1- Autorizar os proprietários dos prédios em causa, a executarem as obras de demolição e 

remoção de entulho em toda a área dos prédios, devendo as mesmas estarem concluídas 

até final do mês de abril de dois mil e vinte e dois (2022);----------------------------------------------

2- Deverão apresentar comprovativo da execução das obras, nos Serviços de Obras 

Particulares do Município;---------------------------------------------------------------------------------------

3- Informar o Empreiteiro de que, os proprietários assumiram os trabalhos de demolição e 

remoção de entulho em toda a área dos prédios, pelo que já não serão necessários os seus 

serviços.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

anexada, assim como o exposto pelos proprietários dos prédios em questão, e a proposta 

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

1- Autorizar os proprietários dos prédios em causa, a executarem as obras de demolição e 

remoção de entulho em toda a área dos prédios, devendo as mesmas estarem concluídas até 

final do mês de abril de dois mil e vinte e dois (2022);------------------------------------------------------------

2- Deverão apresentar comprovativo da execução das obras, nos Serviços de Obras Particulares 
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do Município;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- Informar o Empreiteiro de que, os proprietários assumiram os trabalhos de demolição e 

remoção de entulho em toda a área dos prédios, pelo que já não serão necessários os seus 

serviços.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4- Revogar a deliberação tomada sobre o assunto, na reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Ponte de Sor, realizada no dia nove (9) de fevereiro de dois mil e vinte e dois (2022).------------------ 

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

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

Ponto 5.1. 
N.º de 
Registo 

3472 Data 09/03/2022 Processo 2022/300.40.508/4 

  

Assunto:   
Pedido de Licença de Abertura de Passeio, em via pública, na Avenida Manuel 

Pires Filipe, n.º 14, em  Ponte de Sor.------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 132121 – DPOMA – APOIO ADMINISTRATIVO.------------------------------------------------------ 

Proposta: 

Autorizar a emissão de Licença de Abertura de Passeio, em via pública, na Avenida Manuel 

Pires Filipe, n.º 14, em Ponte de Sor, à Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Sor, 

salvaguardando-se a correta reposição dos pavimentos, sendo que os trabalhos irão ser 

efetuados pela Empresa A. F. & Marcos, Lda.---------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, autorizar  emissão de Licença 

de Abertura de Passeio, em via pública, na Avenida Manuel Pires Filipe, n.º 14, em Ponte de Sor, 

à Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Sor, salvaguardando-se a correta reposição dos 

pavimentos, sendo que os trabalhos irão ser efetuados pela Empresa A. F. & Marcos, Lda.----------- 

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

 

Ponto 5.2. 
N.º de 
Registo 

3406 Data 08/03/2022 Processo 2022/300.40.001/1 

  

Assunto:   Quinta (5.ª) Alteração ao Loteamento Municipal Industrial n.º 1/2006.----------------- 

Serviço Proponente: 132121 – DPOMA – APOIO ADMINISTRATIVO.------------------------------------------------------ 

Proposta: 

Considerando que várias Empresas de vários ramos de atividade, contactaram o Município 

para se instalarem na Zona Industrial e sendo essas atividades e inerente criação de postos 

de trabalho muito importante para o desenvolvimento económico municipal e contribuição 

para a criação de emprego, e não existindo lotes suficientes, entende-se, que a Câmara 
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Municipal deverá deliberar no sentido de se proceder à Alteração do Loteamento Municipal 

N.º 1/2006, que consistirá na divisão do Lote n.º 4, com a área de 55.100,00 m2, em cinco (5) 

lotes, no redimensionamento do Lote n.º 6 e no prolongamento da Rua B, conforme 

desenho e memória descritiva que se anexarão.----------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

proposta apresentada, e considerando que várias empresas de vários ramos de atividade 

contactaram o Município para se instalarem na Zona Industrial e sendo essas atividades, 

inerentes à criação de postos de trabalho, muito importante para o desenvolvimento económico 

municipal e contribuição para a criação de emprego, e não existindo lotes suficientes, deliberou, 

proceder à Alteração do Loteamento Municipal N.º 1/2006, que consistirá na divisão do Lote n.º 4, 

com a área de 55.100,00 m2, em cinco (5) lotes, no redimensionamento do lote n.º 6 e no 

prolongamento da Rua B, conforme desenho e memória descritiva que ficarão anexos ao 

Processo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Ponto 5.3. 
N.º de 
Registo 

3705 Data 11/03/2022 Processo 2022/300.40.508/5 

  

Assunto:   
Abertura de Vala na Via Pública, na Avenida da Liberdade, em Ponte de Sor / E  

Redes – Distribuição de Eletricidade, S.A.------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 132121 – DPOMA – APOIO ADMINISTRATIVO.------------------------------------------------------ 

Proposta: 

Autorizar a execução dos trabalhos de abertura de Vala na Via Pública, na Avenida da 

Liberdade, em Ponte de Sor, à Empresa E Redes - Distribuição de Eletricidade, 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 e a proposta apresentada, deliberou, autorizar a execução dos 

trabalhos de abertura de Vala na Via Pública, na Avenida da Liberdade, em Ponte de Sor, à 

Empresa E Redes - Distribuição de Eletricidade, S.A., salvaguardando-se a correta reposição dos 

pavimentos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Ponto 5.4. 
N.º de 
Registo 

6455 Data 18/03/2022 Processo 2022/300.50.800/5 
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Assunto:   
Aumento de Potência Elétrica da Escola do Primeiro (1.º) Ciclo, de Foros de Arrão / 

E  Redes – Distribuição de Eletricidade, S.A.---------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 132121 – DPOMA – APOIO ADMINISTRATIVO.------------------------------------------------------ 

Proposta: 

1- Aprovar o orçamento apresentado pela E Redes – Distribuição de Eletricidade, S.A., no 

valor de 96,15 €;----------------------------------------------------------------------------------------------------

2- Autorizar a execução dos trabalhos;-----------------------------------------------------------------------

3- Considerar que a despesa tem cabimento no orçamento da Câmara Municipal, na rubrica 

02/020225, com o cabimento número 1776 e número sequencial 35786.-------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Aprovar o orçamento apresentado pela E Redes – Distribuição de Eletricidade, S.A., no valor de 

96,15 €;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- Autorizar a execução dos trabalhos;--------------------------------------------------------------------------------

3- Considerar que a despesa tem cabimento no orçamento da Câmara Municipal, na rubrica 

02/020225, com o cabimento número 1776 e número sequencial 35786.---------------------------------- 

4- Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.--------------------------------------------------------- 

 

Ponto 5.5. 
N.º de 
Registo 

4053 Data 17/03/2022 Processo 2022/300.50.601/1 

  

Assunto:   

Pedido de autorização para execução de ramal domiciliário de gás natural, na Rua 

da Constituição 2 de Abril de 1976, n.º 22, em Ponte de Sor / Tagusgás, S.A. 

(Subempreiteiro - Ultragás, S.A.).------------------------------------------------------------------ 

Serviço Proponente: 132121 – DPOMA – APOIO ADMINISTRATIVO.------------------------------------------------------ 

Proposta: 

Autorizar a execução de ramal domiciliário de gás natural, na Rua da Constituição 2 de Abril 

de 1976, n.º 22, em Ponte de Sor, pela Empresa Tagusgás, S.A. (Subempreiteiro - Ultragás, 

S.A.), devendo a reposição dos pavimentos ser efetuada em perfeitas condições.---------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

documentação anexada e a proposta apresentada, deliberou, autorizar a execução de ramal 

domiciliário de gás natural, na Rua da Constituição 2 de Abril de 1976, n.º 22, em Ponte de Sor, 

pela Empresa Tagusgás, S.A. (Subempreiteiro - Ultragás, S.A.), devendo a reposição dos 

pavimentos ser efetuada em perfeitas condições.----------------------------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.------------------------------------------------------------- 
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Ponto 5.6. 
N.º de 
Registo 

4053 Data 15/03/2022 Processo 2022/300.10.001/11 

  

Assunto:   

Ata do Júri sobre Esclarecimentos da Consulta Prévia Simplificada, para a 

Empreitada de "Centro de Negócios da Indústria Aeronáutica/Aeroespacial 2.ª Fase 

Arranjos Exteriores, Arruamento de Acesso ao Hangar C e Trabalhos 

Complementares".------------------------------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 132121 – DPOMA – APOIO ADMINISTRATIVO.------------------------------------------------------ 

Proposta: 

Ratificar a decisão do Senhor Vice-Presidente da Câmara, Rogério Eduardo Correia Silva 

Alves, que aprovou a Ata do Júri sobre Esclarecimentos da Consulta Prévia Simplificada, para 

a Empreitada de “Centro de Negócios da Indústria Aeronáutica/Aeroespacial - 2.ª Fase 

Arranjos Exteriores, Arruamento de Acesso ao Hangar C e Trabalhos Complementares”.------- 

 

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, 

Rogério Eduardo Correia Silva Alves, que aprovou a Ata do Júri sobre Esclarecimentos da Consulta 

Prévia Simplificada, para a Empreitada de “Centro de Negócios da Indústria 

Aeronáutica/Aeroespacial - 2.ª Fase Arranjos Exteriores, Arruamento de Acesso ao Hangar C e 

Trabalhos Complementares”.---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Ponto 5.7. 
N.º de 
Registo 

4195 Data 18/03/2022 Processo 2022/200.30.001.02/11 

  

Assunto:   

Consulta Prévia Simplificada para a Empreitada de "Centro de Negócios da 

Indústria Aeronáutica/Aeroespacial 2.ª Fase Arranjos Exteriores, Arruamento de 

Acesso ao Hangar C e Trabalhos Complementares" – Adjudicação / Aprovação de 

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

Serviço Proponente: 132121 – DPOMA – APOIO ADMINISTRATIVO.------------------------------------------------------ 

Proposta: 

1- Adjudicar a Empreitada de “Centro de Negócios da Indústria Aeronáutica/Aeroespacial - 

2.ª Fase - Arranjos Exteriores, Arruamento de Acesso ao Hangar C e Trabalhos 

Complementares”, à Empresa URBIGAV CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA, S.A., pelo valor de 

593.000,00 €, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor;-------------------------------------------------

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

 



 

14 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Adjudicar a Empreitada de “Centro de Negócios da Indústria Aeronáutica/Aeroespacial - 2.ª 

Fase - Arranjos Exteriores, Arruamento de Acesso ao Hangar C e Trabalhos Complementares”, à 

Empresa URBIGAV CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA, S.A., pelo valor de 593.000,00 €, 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 outorgar o referido 

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

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

 

Ponto 5.8. 
N.º de 
Registo 

4130 Data 17/03/2022 Processo 2022/950.20.001/9 

  

Assunto:   
Pedido de apoio para realização de Concurso Público Projeto de Requalificação do 

L.N.S.A. / Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Sor.--------------------------------------- 

Serviço Proponente: 132121 – DPOMA – APOIO ADMINISTRATIVO.------------------------------------------------------ 

Proposta: 

Autorizar os Serviços do Município, a prestarem o apoio requerido no âmbito da preparação 

e acompanhamento do Procedimento de Concurso Público, para a Empreitada de 

Requalificação do Lar de Nossa Senhora do Amparo, em Ponte de Sor.------------------------------ 

 

DELIBERAÇÃO 

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

proposta apresentada, deliberou, autorizar os Serviços do Município, a prestarem o apoio 

requerido no âmbito da preparação e acompanhamento do Procedimento de Concurso Público, 

para a Empreitada de Requalificação do Lar de Nossa Senhora do Amparo, em Ponte de Sor.-------- 

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

 

Ponto 5.9. 
N.º de 
Registo 

4198 Data 18/03/2022 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, Lda. / Sanção 

Contratual.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 132121 – DPOMA – APOIO ADMINISTRATIVO.------------------------------------------------------ 

Proposta: 
Aplicar a sanção contratual no montante de 24.282,24 €, à Empresa Índice R, Lda., por 

atraso na conclusão dos trabalhos da Empreitada de “Alteração e Ampliação do Edifício do 
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Centro Comunitário de Longomel destinado a Lar Residencial para Idosos”.------------------------ 

 

DELIBERAÇÃO 

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

anexada e a proposta apresentada, deliberou, aprovar a aplicação da sanção contratual no 

montante de 24.282,24 €, à Empresa Índice R, Lda., por atraso na conclusão dos trabalhos da 

Empreitada de “Alteração e Ampliação do Edifício do Centro Comunitário de Longomel destinado 

a Lar Residencial para Idosos”.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 5.10. 
N.º de 
Registo 

4339 Data 21/03/2022 Processo 2022/300.10.009/1 

  

Assunto:   
Cancelamento do Direito de Preferência / Autorização de venda do prédio urbano 

em Tramaga / Maria Manuela de Jesus Pereira.------------------------------------------------ 

Serviço Proponente: 132121 – DPOMA – APOIO ADMINISTRATIVO.------------------------------------------------------ 

Proposta: 

Autorizar a venda e prescindir do Direito de Preferência, por caducidade do mesmo, 

referente ao prédio urbano sito em Tramaga, registado na Conservatória do Registo Predial 

de Ponte de Sor sob o número 27/20100419, da Freguesia de Tramaga e inscrito na Matriz 

Predial com o número 5267.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

documentação anexada e a proposta apresentada, deliberou, autorizar a venda e prescindir do 

Direito de Preferência, por caducidade do mesmo, referente ao prédio urbano sito em Tramaga, 

registado na Conservatória do Registo Predial de Ponte de Sor sob o número 27/20100419, da 

Freguesia de Tramaga e inscrito na Matriz Predial com o número 5267.------------------------------------- 

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

 

Ponto 5.11. 
N.º de 
Registo 

6511 Data 21/03/2022 Processo 2022/300.50.201/26 

  

Assunto:   
Pedido de Autorização para a realização de obras em Espaço concessionado, no 

Hangar B do Aeródromo Municipal de Ponte de Sor / Avionicel, Lda.-------------------- 

Serviço Proponente: 132121 – DPOMA – APOIO ADMINISTRATIVO.------------------------------------------------------ 

Proposta: 

Aprovar a pretensão de realização de obras no espaço concessionado, no Hangar B do 

Aeródromo Municipal, devendo as mesmas ser precedidas de licenciamento nos termos do 

Decreto – Lei número 555/99, de 16/12, junto da Divisão de Planeamento e Gestão 
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Urbanística deste Município.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

DELIBERAÇÃO 

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

documentação anexada e a proposta apresentada, deliberou, aprovar a pretensão de realização 

de obras no espaço concessionado, no Hangar B do Aeródromo Municipal, por parte da Avionicel, 

Lda., devendo as mesmas ser precedidas de licenciamento, nos termos do Decreto – Lei número 

555/99, de 16/12, junto da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística deste Município.---------- 

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

 

Ponto 5.12. 
N.º de 
Registo 

4400 Data 22/03/2022 Processo 2021/300.10.001/17 

  

Assunto:   
Empreitada de "Reabilitação de Mercado de Galveias/Edifício Multiusos"/ Vomera 

Building Solutions, Unipessoal, Lda. -  Prorrogação de Prazo.------------------------------ 

Serviço Proponente: 132121 – DPOMA – APOIO ADMINISTRATIVO.------------------------------------------------------ 

Proposta: 

Autorizar a prorrogação de prazo para conclusão da Empreitada de “Reabilitação de 

Mercado de Galveias/Edifício Multiusos ”, adjudicada à Empresa Vomera Building Solutions, 

Unipessoal, Lda., até ao dia dezoito (18) de setembro de dois mil e vinte e dois (2022).-------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, autorizar a prorrogação de 

prazo para conclusão da Empreitada de “Reabilitação de Mercado de Galveias/Edifício 

Multiusos”, adjudicada à Empresa Vomera Building Solutions, Unipessoal, Lda., até ao dia dezoito 

(18) de setembro de dois mil e vinte e dois (2022).---------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 5.13. 
N.º de 
Registo 

4434 Data 22/03/2022 Processo 2021/300.10.001/72 

  

Assunto:   
Empreitada de "Centro Interpretativo de Molinologia de Foros de Arrão / Vomera 

Building Solutions, Unipessoal, Lda. -  Prorrogação de Prazo.------------------------------ 

Serviço Proponente: 132121 – DPOMA – APOIO ADMINISTRATIVO.------------------------------------------------------ 

Proposta: 

Autorizar a prorrogação de prazo para a conclusão da Empreitada de “Centro Interpretativo 

de Molinologia de Foros de Arrão Reabilitação do Edifício”, adjudicada à Empresa Vomera 

Building Solutions, Unipessoal, Lda., até ao dia doze (12) de setembro de dois mil e vinte e 

dois (2022).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

17 

 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, autorizar a prorrogação de 

prazo para conclusão da Empreitada de “Centro Interpretativo de Molinologia de Foros de Arrão 

Reabilitação do Edifício”, adjudicada à Empresa Vomera Building Solutions, Unipessoal, Lda., até 

ao dia doze (12) de setembro de dois mil e vinte e dois (2022)..----------------------------------------------- 

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

 

Ponto 5.14. 
N.º de 
Registo 

4410 Data 22/03/2022 Processo 2022/300.10.001/18 

  

Assunto:   
Consulta Prévia Simplificada, para Execução da Empreitada de "Centro de Negócios 

da Indústria Aeronáutica/Aeroespacial/2.ª Fase Portaria".--------------------- 

Serviço Proponente: 132121 – DPOMA – APOIO ADMINISTRATIVO.------------------------------------------------------ 

Proposta: 

- Autorizar a despesa e respetiva contratação, no montante de 319.584,87 € + IVA;-------------

- Aprovar as Peças do Procedimento; Convite, Caderno de Encargos, Projeto de Execução, 

PSS e Plano de Prevenção e Gestão de RCD;-----------------------------------------------------------------

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Autorizar a despesa e respetiva contratação, no montante de 319.584,87 € + IVA;-----------           

2- Aprovar as Peças do Procedimento; Convite, 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 e que a seguir se 

indicam:.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Júri:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

em Regime de Substituição (Que será substituído nas suas faltas e impedimento pelo Primeiro 

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

Primeiro (1.º) Vogal Efetivo: Sara Patrícia Galveias Lopes, Técnica Superior (Substitui o Presidente 

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

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

Fiscalização:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De forma a acompanhar a Empreitada, deverá ser nomeada equipa de Fiscalização que 

acompanhe os trabalhos previstos, aprovando-se a nomeação do Engenheiro Raul Serra e o 

Engenheiro Raul Lopes, os quais ficarão responsáveis pela Fiscalização da Obra.------------------------- 

Gestor do Contrato e Gestor do Projeto:------------------------------------------------------------------------------ 

Aprova-se de igual forma a nomeação do Engenheiro António Miguel Almeida Ministro, para 

Gestor do Contrato, para efeitos do disposto no artigo 290.º-A do CCP. e, para Gestor do Projeto 

nomeia-se o Engenheiro Nuno Medina e a Senhora Cristina Sanganha, Coordenadora Técnica.------ 

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

 

Ponto 5.15. 
N.º de 
Registo 

4423 Data 22/03/2022 Processo 2022/950.20.001/10 

  

Assunto:   Estacionamento na Rua do Norte, em Tramaga.----------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 132121 – DPOMA – APOIO ADMINISTRATIVO.------------------------------------------------------ 

Proposta: À Câmara para conhecimento e decisão.--------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o abaixo - assinado anexado 

dos moradores e residentes na Rua do Norte, em Tramaga, e depois de se analisar a situação, 

verificando-se que não existindo outra alternativa, aprova-se, provisoriamente, que o 

Estacionamento na Rua do Norte e também na Rua da Cooperativa, em Tramaga, ocorra 

parcialmente em cima do Passeio das referidas Ruas, com a colocação do correspondente Sinal e 

respetivo Painel Adicional, modelo 12c, até à conclusão da elaboração de um estudo da 

circulação rodoviária do referido Bairro.------------------------------------------------------------------------------ 

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

6. SERVIÇO: DEJD – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E DESPORTO.--------------------------------------------------- 

Ponto 6.1. 
N.º de 
Registo 

3767 Data 14/03/2022 Processo 2022/900.10.002/16 

  

Assunto:   
Convívio Nacional de Futsal Intermunicipal de dois mil e vinte e dois (2022) / 

Câmara Municipal de Leiria.------------------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 1221 – DEJD - SD - DESPORTO.----------------------------------------------------------------------- 
 

Proposta: 

Autorizar a participação do Município de Ponte de Sor, no Convívio Nacional de Futsal 

Intermunicipal de dois mil e vinte e dois (2022), promovido pela Câmara Municipal de 

Leiria.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração, a documentação anexada e 

a proposta apresentada, deliberou, autorizar a participação do Município de Ponte de Sor, no 

Convívio Nacional de Futsal Intermunicipal de dois mil e vinte e dois (2022), promovido pela 

Câmara Municipal de Leiria.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 6.2. 
N.º de 
Registo 

6359 Data 15/03/2022 Processo 2022/150.10.500/19 

  

Assunto:   

Aprovação da Minuta da Terceira (3.ª) Adenda ao Protocolo, para pagamento das 

refeições aos alunos / atletas integrados no Projeto do Centro Nacional de Treinos, 

à Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Sor, referente ao ano letivo de dois mil e 

vinte e um barra dois mil e vinte e dois (2021/2022).---------------------------------------- 

Serviço Proponente: 1221 – DEJD - SD - DESPORTO.----------------------------------------------------------------------- 
 

Proposta: 

Aprovação da Minuta da Terceira (3.ª) Adenda ao Protocolo, a qual se substancia no número 

dois (2) da Cláusula Segunda (2.ª), e na qual se prevê o aumento do valor das refeições a 

pagar pelo Município de Ponte de Sor à Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Sor.------------ 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Aprovar a Minuta da Terceira (3.ª) Adenda ao Protocolo, a qual se substancia no número dois 

(2) da Cláusula Segunda (2.ª), e na qual se prevê o aumento do valor das refeições, a pagar pelo 

Município de Ponte de Sor à Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Sor.--------------------------------- 

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

Terceira (3.º) Adenda ao Protocolo.------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Ponto 6.3. 
N.º de 
Registo 

4061 Data 17/03/2022 Processo 2022/150.10.500/18 

  

Assunto:   

Aprovação da Minuta da Segunda (2.ª) Adenda ao Protocolo, para pagamento das 

refeições aos alunos / atletas integrados no Projeto do Centro Nacional de Treinos, 

ao Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor, referente ao ano letivo de dois mil e 

vinte e um barra dois mil e vinte e dois (2021/2022).---------------------------------------- 

Serviço Proponente: 1221 – DEJD - SD - DESPORTO.----------------------------------------------------------------------- 
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Proposta: 

Aprovação da Minuta da Segunda (2.ª) Adenda ao Protocolo, a qual se substancia no 

número quatro (4) da Cláusula Segunda (2.ª), e na qual se prevê o aumento do valor das 

refeições a pagar pelo Município de Ponte de Sor ao Agrupamento de Escolas de Ponte de 

Sor, referente ao ano letivo de dois mil e vinte e um barra dois mil e vinte e dois 

(2021/2022).--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Aprovar a  Minuta da Segunda (2.ª) Adenda ao Protocolo, a qual se substancia no número 

quatro (4) da Cláusula Segunda (2.ª), e na qual se prevê o aumento do valor das refeições a pagar 

pelo Município de Ponte de Sor ao Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor, referente ao ano 

letivo de dois mil e vinte e um barra dois mil e vinte e dois (2021/2022);---------------------------------- 

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

Segunda (2.ª) Adenda ao Protocolo.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 6.4. 
N.º de 
Registo 

4207 Data 21/03/2022 Processo 2022/900.10.002/12 

  

Assunto:   
Torneio Inter-Regional de Velocidade / Associação de Natação do Interior Centro 

(ANIC).----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Serviço Proponente: 1221 – DEJD - SD - DESPORTO.----------------------------------------------------------------------- 
 

Proposta: 

- Aprovar a cedência das Piscinas Municipais Cobertas do Município de Ponte de Sor, no dia 

trinta (30) de abril de dois mil e vinte e dois (2022), para a realização do Torneio Inter-

Regional de velocidade;-------------------------------------------------------------------------------------------

- Aprovar o fornecimento de vinte e seis (26) refeições, seis (06) refeições (jantar) no dia 

vinte e nove (29) de abril de dois mil e vinte e dois (2022) e vinte (20) refeições (almoço) no 

dia trinta (30) de abril de dois mil e vinte e dois (2022), tendo cada refeição um custo 

unitário de onze euros e cinquenta cêntimos (11,50 €), tendo as vinte e seis (26) refeições 

um custo total de duzentos e noventa e nove euros (299,00 €);---------------------------------------

- Aprovar o alojamento de seis (06) pessoas nos Estúdios do Centro de Artes e Cultura de 

Ponte de Sor, de dia vinte e nove (29) de abril (sexta-feira) para trinta (30) de abril (sábado).- 

 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou:------------------------------------------ 
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- Aprovar a cedência das Piscinas Municipais Cobertas do Município de Ponte de Sor, no dia trinta 

(30) de abril de dois mil e vinte e dois (2022), para a realização do Torneio Inter-Regional de 

velocidade;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Aprovar o fornecimento de vinte e seis (26) refeições, seis (06) refeições (jantar) no dia vinte e 

nove (29) de abril de dois mil e vinte e dois (2022) e vinte (20) refeições (almoço) no dia trinta 

(30) de abril de dois mil e vinte e dois (2022), tendo cada refeição um custo unitário de onze 

euros e cinquenta cêntimos (11,50 €), tendo as vinte e seis (26) refeições um custo total de 

duzentos e noventa e nove euros (299,00 €);------------------------------------------------------------------------

- Aprovar o alojamento de seis (06) pessoas nos Estúdios do Centro de Artes e Cultura de Ponte 

de Sor, de dia vinte e nove (29) de abril (sexta-feira) para trinta (30) de abril (sábado).---------------- 

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

 

Ponto 6.5. 
N.º de 
Registo 

3292 Data 07/03/2022 Processo 2022/900.10.002/15 

  

Assunto:   
Convite para participar na Vigésima (20.ª) Edição dos Jogos Alto Alentejo / CIMAA - 

Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo.------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 1221 – DEJD - SD - DESPORTO.----------------------------------------------------------------------- 
 

Proposta: 

- Aprovar a participação do Município de Ponte de Sor, na Vigésima (20.ª) Edição dos Jogos 

do Alto Alentejo, e o pagamento da quotização de dois mil e quinhentos euros (2.500,00 €) 

referentes à inscrição neste Projeto;--------------------------------------------------------------------------- 

Autorizar que o Município de Ponte de Sor seja representado neste Ato, pelo Senhor Vice - 

Presidente do Município.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

a proposta apresentada, deliberou:------------------------------------------------------------------------------------ 

1- Aprovar a participação do Município de Ponte de Sor, na Vigésima (20.ª) Edição dos Jogos do 

Alto Alentejo, e o pagamento da quotização de dois mil e quinhentos euros (2.500,00 €) 

referentes à inscrição neste Projeto;----------------------------------------------------------------------------------- 

2- Autorizar que o Município de Ponte de Sor seja representado neste Ato, pelo Senhor Vice - 

Presidente do Município.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 6.6. 
N.º de 
Registo 

4126 Data 17/03/2022 Processo 2022/750.20.600/16 
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Assunto:   

Prémio de Mérito - Participação de quatro (4) alunos do Agrupamento de Escolas 

de Ponte de Sor, no Programa Universidade de Verão de dois mil e vinte e dois 

(2022), promovido pela Universidade de Coimbra.------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 122212 – DEJD - SEJ – RECURSOS EDUCATIVOS.------------------------------------------------- 
 

Proposta: 

Autorizar o pagamento de 880,00 € (oitocentos e oitenta euros), à Universidade de Coimbra, 

que corresponde a quatro (4) inscrições ao Programa Universidade de Verão dois mil e vinte 

e dois (2022), que consiste na atribuição de Prémios de Mérito aos quatro (4) alunos do 10.º 

ano de escolaridade do Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor, que obtiverem a melhor 

média final, do 2.º semestre, do ano letivo de dois mil e vinte e um barra dois mil e vinte e 

dois (2021/2022).--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

anexada e a proposta apresentada, deliberou, autorizar o pagamento de 880,00 € (oitocentos e 

oitenta euros), à Universidade de Coimbra, que corresponde a quatro (4) inscrições ao Programa 

Universidade de Verão dois mil e vinte e dois (2022), que consiste na atribuição de Prémios de 

Mérito aos quatro (4) alunos do 10.º ano de escolaridade do Agrupamento de Escolas de Ponte 

de Sor, que obtiverem a melhor média final, do 2.º semestre, do ano letivo de dois mil e vinte e 

um barra dois mil e vinte e dois (2021/2022).----------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 6.7. 
N.º de 
Registo 

4349 Data 21/03/2022 Processo 2022/150.10.500/23 

  

Assunto:   

Programa de Parcerias para o Impacto - Minuta de Protocolo de Colaboração a 

celebrar com o IPAV, para implementação do Projeto "ACADEMIA DE LÍDERES 

UBUNTU", no Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor.------------------------------------ 

Serviço Proponente: 122213 – DEJD - SEJ – APOIO AOS PROJETOS EDUCATIVOS E COMUNITÁRIOS.-------- 
 

Proposta: 

1. Aprovar a Minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de Ponte de 

Sor e o Instituto Padre António Vieira, que visa a implementação do Projeto “ACADEMIA DE 

LÍDERES UBUNTU”, no Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor, até dezembro de dois mil e 

vinte e dois (2022);-------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Autorizar o Senhor Presidente da Câmara, Hugo Luis Pereira Hilário, a outorgar o 

respetivo Protocolo de Colaboração.-------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração toda a documentação 
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anexada e a proposta apresentada, deliberou:--------------------------------------------------------------------- 

1- Aprovar a Minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de Ponte de Sor e 

o Instituto Padre António Vieira, que visa a implementação do Projeto “ACADEMIA DE LÍDERES 

UBUNTU”, no Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor, até dezembro de dois mil e vinte e dois 

(2022);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- Autorizar o Senhor Presidente da Câmara, Hugo Luis Pereira Hilário, a outorgar o respetivo 

Protocolo de Colaboração.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Ponto 7.1. 
N.º de 
Registo 

4354 Data 21/03/2022 Processo 2022/650.20.304/8 

  

Assunto:   Apoio à População Deslocada da Ucrânia.------------------------------------------------------- 

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

Proposta: Tomar conhecimento e concordar com a proposta apresentada.-------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

prestada e a proposta apresentada, deliberou,  aprovar a referida proposta de apoio urgente à 

População Deslocada da Ucrânia, no Concelho de Ponte de Sor, no âmbito do Projeto Município 

Solidário, assim como de acordo com os fundamentos constantes das referidas informação e 

proposta, autorizando-se também o pagamento das respetivas despesas, indicadas para o efeito.- 

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

 

Ponto 7.2. 
N.º de 
Registo 

3995 Data 16/03/2022 Processo 2022/650.20.603/14 

  

Assunto:   

Aprovação da Lista Definitiva do Concurso para atribuição de uma Habitação em 

Regime de Renda Apoiada, de tipologia T2, em Montargil / Aprovação de Minuta 

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

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

Proposta: 

1- Aprovar a Lista de Classificação Definitiva constante do documento interno número 3589 

de 10/03/2022, do Processo, relativa ao Concurso para Atribuição de uma Habitação de 

Tipologia T2, em Regime de Renda Apoiada, de acordo Programa do Concurso aprovado em 

10/09/2021;---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- Atribuir a Habitação ao candidato classificado em primeiro lugar;--------------------------------- 
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3- Aprovar a Minuta do Contrato de Arrendamento (que se encontra em anexo);-------------- 

4- Autorizar o Senhor Presidente da Câmara, a outorgar o Contrato de Arrendamento.--------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Aprovar a Lista de Classificação Definitiva constante do documento interno número 3589 de 

10/03/2022, do Processo, relativa ao Concurso para Atribuição de uma Habitação de Tipologia T2, 

em Regime de Renda Apoiada de acordo Programa do Concurso aprovado em 10/09/2021;---------

2- Atribuir a Habitação ao candidato classificado em primeiro lugar;----------------------------------------- 

3- Aprovar a Minuta do Contrato de Arrendamento (que se encontra em anexo);--------------------- 

4- Autorizar o Senhor Presidente da Câmara,  Hugo Luís Pereira Hilário, a outorgar o Contrato de 

Arrendamento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Ponto 7.3. 
N.º de 
Registo 

3768 Data 14/03/2022 Processo 2022/300.50.201/19 

  

Assunto:   
Concessão de apoio ao Eléctrico Futebol Clube, para a realização de Espetáculo das 

Classes de Dança, para assinalar o Dia Mundial da Dança.----------------------------- 

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

Proposta: 

Aprovar a concessão de apoio ao Eléctrico Futebol Clube, que se traduz na cedência do 

Teatro - Cinema, no dia vinte e nove (29) de abril, entre as vinte e uma horas (21H:00) e as 

vinte e três horas (23H:00), na disponibilização de Recursos Humanos para apoio à atividade 

e aos meios técnicos de multimédia, assegurando o Município o respetivo pagamento das 

horas extraordinárias, e na criação e impressão de cartazes para divulgação, no âmbito da 

realização de Espetáculo das Classes de Dança, para assinalar o Dia Mundial da Dança.-------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, aprovar a concessão de apoio 

ao Eléctrico Futebol Clube, que se traduz na cedência do Teatro - Cinema, no dia vinte e nove (29) 

de abril, entre as vinte e uma horas (21H:00) e as vinte e três horas (23H:00), na disponibilização 

de Recursos Humanos, para apoio à atividade e aos meios técnicos de multimédia, assegurando o 

Município o respetivo pagamento das horas extraordinárias, e na criação e impressão de cartazes 

para divulgação, no âmbito da realização de Espetáculo das Classes de Dança, para assinalar o Dia 

Mundial da Dança.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.------------------------------------------------------------- 

 

Ponto 7.4. 
N.º de 
Registo 

3854 Data 14/03/2022 Processo 2022/300.50.201/20 

  

Assunto:   

Concessão de apoio à EANA - Escola de Artes do Norte Alentejano, para a 

realização da Audição de Madeiras (flautas, saxofones e clarinetes) e respetivos 

Ensaios.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

Aprovar a concessão de apoio à EANA - Escola de Artes do Norte Alentejano,  que se traduz 

na cedência de utilização do Teatro - Cinema, no dia trinta (30) de março, nos horários 

indicados, e na disponibilização de recursos humanos e logísticos para apoio à atividade, 

assegurando o Município o pagamento das respetivas horas extraordinárias, no âmbito da 

realização da Audição de Madeiras (flautas, saxofones e clarinetes) e respetivos Ensaios.------ 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, aprovar a concessão de apoio à 

EANA - Escola de Artes do Norte Alentejano,  que se traduz na cedência de utilização do Teatro - 

Cinema, no dia trinta (30) de março, nos horários indicados, e na disponibilização de recursos 

humanos e logísticos para apoio à atividade, assegurando o Município o pagamento das 

respetivas horas extraordinárias, no âmbito da realização da Audição de Madeiras (flautas, 

saxofones e clarinetes) e respetivos Ensaios.------------------------------------------------------------------------ 

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

 

Ponto 7.5. 
N.º de 
Registo 

3993 Data 16/03/2022 Processo 2022/300.50.002/1 

  

Assunto:   
Concessão de apoio logístico, ao Rancho Folclórico da Casa do Povo de Ponte de 

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

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

Proposta: 

Aprovar a cedência de utilização do Teatro - Cinema no dia vinte e sete (27) de julho de dois 

mil e vinte e dois (2022), e o Anfiteatro na Zona Ribeirinha e Quiosque Bar, no dia trinta (30) 

de julho do mesmo ano, ao Rancho Folclórico da Casa do Povo de Ponte de Sor, no âmbito 

da realização do evento Festifolk, entre os dias vinte e seis (26) e trinta (30) de julho.---------- 

 

DELIBERAÇÃO A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado, toda a 
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documentação anexada, a informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, 

aprovar a cedência de utilização do Teatro - Cinema no dia vinte e sete (27) de julho de dois mil e 

vinte e dois (2022), e o Anfiteatro na Zona Ribeirinha e Quiosque Bar, no dia trinta (30) de julho 

do mesmo ano, ao Rancho Folclórico da Casa do Povo de Ponte de Sor, no âmbito da realização 

do evento Festifolk, entre os dias vinte e seis (26) e trinta (30) de julho do corrente ano.-------------- 

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

 

Ponto 7.6. 
N.º de 
Registo 

4029 Data 16/03/2022 Processo 2021/850.10.002.01/14 

  

Assunto:   
Pedido de adiantamento do pagamento de tranche mensal do mês de julho do 

corrente ano, ao Eléctrico Futebol Clube, de Ponte de Sor.--------------------------------- 

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

Proposta: 

Autorizar o adiantamento do pagamento correspondente à tranche mensal de julho de dois 

mil e vinte e dois (2022), ao Eléctrico Futebol Clube, de Ponte de Sor, no âmbito do Contrato 

- Programa de Desenvolvimento Desportivo, celebrado com Município de Ponte de Sor.------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, autorizar o adiantamento do 

pagamento correspondente à tranche mensal de julho de dois mil e vinte e dois (2022), ao 

Eléctrico Futebol Clube, de Ponte de Sor, no âmbito do Contrato - Programa de Desenvolvimento 

Desportivo, celebrado com Município de Ponte de Sor.---------------------------------------------------------- 

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

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

Ponto 8.1. 
N.º de 
Registo 

3991 Data 15/03/2022 Processo 2022/300.10.701/1 

  

Assunto:   
Contrato de Depósito de Obra de Arte do Artista João Louro, pertencente ao 

Senhor Paulo Pranto.---------------------------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 12311 - DCT – CULTURA.----------------------------------------------------------------------------------- 

Proposta: 

- Autorizar o depósito da Obra no Centro de Artes e Cultura, de acordo com os termos do 

Contrato elaborado pelo Gabinete Jurídico;----------------------------------------------------------------- 

- Autorizar a Senhora Vereadora Alda Falca, a assinar o referido Contrato, em representação 

do Município de Ponte de Sor;---------------------------------------------------------------------------------- 

- Autorizar o pagamento do seguro de transporte.-------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração toda a documentação 
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anexada e a proposta apresentada, deliberou:--------------------------------------------------------------------- 

1- Autorizar o depósito da Obra no Centro de Artes e Cultura, de acordo com os termos do 

Contrato elaborado pelo Gabinete Jurídico;------------------------------------------------------------------------- 

2- Autorizar a Senhora Vereadora Alda Falca, a assinar o referido Contrato, em representação do 

Município de Ponte de Sor;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Autorizar o pagamento do seguro de transporte.--------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 8.2. 
N.º de 
Registo 

4201 Data 18/03/2022 Processo 2021/300.50.201/51 

  

Assunto:   
Exposição Coletiva de Fotografia “Covid@Alentejo, olhares” / Direção Regional de 

Cultura do Alentejo.----------------------------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 12311 - DCT – CULTURA.----------------------------------------------------------------------------------- 

Proposta: 

1- Autorizar a realização da Exposição “Covid@Alentejo, olhares”, no dia vinte e seis (26) de 

março do corrente ano, pelas dezassete horas (17H:00), no Centro de Artes e Cultura;-------- 

2- Autorizar a despesa total de 520,00 €+IVA.-------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

a proposta apresentada, deliberou:------------------------------------------------------------------------------------ 

1- Autorizar a realização da Exposição “Covid@Alentejo, olhares”, no dia vinte e seis (26) de 

março do corrente ano, pelas dezassete horas (17H:00), no Centro de Artes e Cultura;---------------- 

2- Autorizar a despesa total de 520,00 €+IVA.----------------------------------------------------------------------- 

Aprovado poro unanimidade, com cinco votos a favor.---------------------------------------------------------- 

 

Ponto 8.3. 
N.º de 
Registo 

4312 Data 18/03/2022 Processo 2022/900.10.502/1 

  

Assunto:   
Atividades relativas à Semana da Interculturalidade, de quatro (4) a oito (8) abril 

de dois mil e vinte e dois (2022).------------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 057 – INOVAÇÃO – DAS - CLAIM.------------------------------------------------------------------------ 

Proposta: 

- Aprovar a Coorganização da Semana da Interculturalidade, nas atividades da Mostra 

Gastronómica e da Tertúlia Profissional;--------------------------------------------------------------------- 

- Considerar que a proposta tem cabimento na rubrica orçamental 02/040701, com o 

cabimento número 1823 e número sequencial 35824.--------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 
A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a documentação anexada e 

a proposta apresentada, deliberou:------------------------------------------------------------------------------------ 
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1- Aprovar a coorganização da Semana da Interculturalidade, nas atividades da Mostra 

Gastronómica e da Tertúlia Profissional;----------------------------------------------------------------------------- 

2- Considerar que a proposta tem cabimento na rubrica orçamental 02/040701, com o cabimento 

número 1823 e número sequencial 35824.--------------------------------------------------------------------------- 

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

9. SERVIÇO: DJA - DIVISÃO JURÍDICA - ADMINISTRATIVA.----------------------------------------------------------------------- 

Ponto 9.1. 
N.º de 
Registo 

4271 Data 21/03/2022 Processo 2019/500.10.002/2 

  

Assunto:   
Aprovação da Nomeação e Decisão de Adjudicação / Aquisição de Prestação de 

Serviços de Fiscal Único / Águas do Alto Alentejo, EIM., S.A.------------------------------- 

Serviço Proponente: 113 - DJA – SERVIÇO DE APOIO JURÍDICO.------------------------------------------------------------ 

Proposta: 

1- Aprovar a Nomeação e Decisão de Adjudicação da Prestação de Serviços de Fiscal Único 

da Águas do Alto Alentejo, EIM, S.A., a Isabel Paiva, Miguel Galvão & Associados, SROC, Lda. 

Lda., pelo valor de 13.500,00 € (treze mil e quinhentos euros) + IVA, à taxa legal em vigor;----

2- Submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do n.º 3, do 

artigo 26.º, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto.----------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

a proposta apresentada, deliberou:------------------------------------------------------------------------------------ 

1- Aprovar a Nomeação e Decisão de Adjudicação da Prestação de Serviços de Fiscal Único da 

Águas do Alto Alentejo, EIM, S.A., a Isabel Paiva, Miguel Galvão & Associados, SROC, Lda. Lda., 

pelo valor de 13.500,00 € (treze mil e quinhentos euros) + IVA, à taxa legal em vigor;------------------

2- Submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do n.º 3, do artigo 

26.º, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto.---------------------------------------------------------------------------- 

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

Não participou na apreciação e votação do assunto, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

Hugo Luís Pereira Hilário, tendo-se mesmo ausentado da sala, depois de se ter considerado 

impedido, devido a ser também Presidente do Conselho de Administração da Águas do Alto 

Alentejo, EIM, S.A.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10. DFP – GESTÃO DE PATRIMÓNIO.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 10.1. 
N.º de 
Registo 

3241 Data 07-03-2022 Processo 2022/300.10.005/539 

  

Assunto:   

Oferta Pública para a Venda da Cortiça a Extrair no ano de dois mil e vinte e dois 

(2022), das propriedades municipais sitas, em Sagolguinha, Vale de Açor, Torre das 

Vargens e Ponte de Sor.------------------------------------------------------------------------------ 
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Serviço Proponente: 11213 - DFP – GESTÃO DE PATRIMÓNIO.-------------------------------------------------------------- 

Proposta: 

1- Aprovar o Programa de Concurso e Caderno de Encargos para a venda da cortiça a extrair, 

no ano de dois mil e vinte e dois (2022), das propriedades municipais, sitas em Sagolguinha, 

Torre das Vargens, Vale de Açor e Ponte de Sor;-----------------------------------------------------------

2- Aprovar o início dos trâmites tendentes à Oferta Pública identificada no ponto anterior;---

3- Nomear a Comissão de Abertura e Análise das propostas que será constituída por:----------

Presidente: Maria Adelaide Feitinha da Silva Rosa, Diretora de Departamento de 

Administração, Finanças e Desenvolvimento, 1.º Vogal Efetivo: Suse Isabel Pereira Barradas 

Horta, Chefe de Divisão Jurídica - Administrativa; 2º Vogal Efetivo: Justo da Cruz Carvalho 

Moura, Encarregado Geral Operacional; 1.º Vogal Suplente: António José Martins Lopes, 

Técnico Superior e 2.º Vogal Suplente: Inês da Luz Narciso, Técnica Superior.---------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Aprovar o Programa de Concurso e Caderno de Encargos para a venda da cortiça a extrair, no 

ano de dois mil e vinte e dois (2022), das propriedades municipais, sitas em Sagolguinha, Torre 

das Vargens, Vale de Açor e Ponte de Sor;----------------------------------------------------------------------------

2- Aprovar o início dos trâmites tendentes à Oferta Pública identificada no ponto anterior;----------

3- Nomear a Comissão de Abertura e Análise das propostas que será constituída por:----------

Presidente: Maria Adelaide Feitinha da Silva Rosa, Diretora de Departamento de Administração, 

Finanças e Desenvolvimento, 1.º Vogal Efetivo: Suse Isabel Pereira Barradas Horta, Chefe de 

Divisão Jurídica - Administrativa; 2º Vogal Efetivo: Justo da Cruz Carvalho Moura, Encarregado 

Geral Operacional; 1.º Vogal Suplente: António José Martins Lopes, Técnico Superior e 2.º Vogal 

Suplente: Inês da Luz Narciso, Técnica Superior.-------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 10.2. 
N.º de 
Registo 

4196 Data 18-03-2022 Processo 2022/300.10.005/616 

  

Assunto:   
Proposta para Venda de Pinheiro Manso e Bravo, da propriedade de Foros do 

Mocho – Sagolguinha.-------------------------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 11213 - DFP – GESTÃO DE PATRIMÓNIO.-------------------------------------------------------------- 

Proposta: 

1- Aprovar as Normas para a Venda de Pinheiro manso e bravo, da propriedade municipal, 

em Foros do Mocho – Sagolguinha;---------------------------------------------------------------------------

2- Aprovar o inicio dos trâmites tendentes à Oferta Pública identificada no ponto anterior;---
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3- Nomear a Comissão de abertura e Análise das propostas que será constituída por:----------

Presidente - Maria Adelaide Feitinha da Silva Rosa, Diretora do Departamento de 

Administração, Finanças e desenvolvimento; 1.º Vogal Efetivo (substitui a Presidente nas 

suas faltas e impedimentos): Suse Isabel Pereira Barradas Horta, Chefe de Divisão Jurídica – 

Administrativa; 2.º Vogal Efetivo - Justo da Cruz Carvalho Moura, Encarregado Geral 

Operacional, 1.º Vogal Suplente: António José Martins Lopes, Técnico Superior e 2.º Vogal 

Suplente - Inês da Luz Narciso, Técnica Superior.----------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Aprovar as Normas para a Venda de Pinheiro Manso e Bravo, da propriedade municipal, em 

Foros do Mocho – Sagolguinha;-----------------------------------------------------------------------------------------

2- Aprovar o inicio dos trâmites tendentes à Oferta Pública identificada no ponto anterior;----------

3- Nomear a Comissão de abertura e Análise das propostas que será constituída por:----------

Presidente - Maria Adelaide Feitinha da Silva Rosa, Diretora do Departamento de Administração, 

Finanças e desenvolvimento; 1.º Vogal Efetivo (substitui a Presidente nas suas faltas e 

impedimentos): Suse Isabel Pereira Barradas Horta, Chefe de Divisão Jurídica – Administrativa; 

2.º Vogal Efetivo - Justo da Cruz Carvalho Moura, Encarregado Geral Operacional, 1.º Vogal 

Suplente: António José Martins Lopes, Técnico Superior e 2.º Vogal Suplente - Inês da Luz Narciso, 

Técnica Superior.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 10.3. 
N.º de 
Registo 

4190 Data 18-03-2022 Processo 2022/300.10.005/615 

  

Assunto:   
Venda em Hasta Pública, de Pinheiros e Eucaliptos, da propriedade municipal, em 

Longomel.------------------------------------------------------------------------------------------------  

Serviço Proponente: 11213 - DFP – GESTÃO DE PATRIMÓNIO.-------------------------------------------------------------- 

Proposta: 

1- Aprovar as Normas para a Venda em Hasta Pública, de Pinheiros e Eucaliptos, da 

propriedade municipal, em Longomel;-----------------------------------------------------------------------

2- Aprovar o inicio dos trâmites tendentes à Oferta Pública identificada no ponto anterior;---

3- Nomear a Comissão de abertura e Análise das propostas que será constituída por:----------

Presidente - Maria Adelaide Feitinha da Silva Rosa, Diretora do Departamento de 

Administração, Finanças e desenvolvimento; 1.º Vogal Efetivo (substitui a Presidente nas 

suas faltas e impedimentos): Suse Isabel Pereira Barradas Horta, Chefe de Divisão Jurídica – 

Administrativa; 2.º Vogal Efetivo - Justo da Cruz Carvalho Moura, Encarregado Geral 
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Operacional, 1.º Vogal Suplente: António José Martins Lopes, Técnico Superior e 2.º Vogal 

Suplente - Inês da Luz Narciso, Técnica Superior.----------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Aprovar as Normas para a Venda de Pinheiros e Eucaliptos, da propriedade municipal, em 

Longomel;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- Aprovar o inicio dos trâmites tendentes à Oferta Pública identificada no ponto anterior;----------

3- Nomear a Comissão de abertura e Análise das propostas que será constituída por:----------

Presidente - Maria Adelaide Feitinha da Silva Rosa, Diretora do Departamento de Administração, 

Finanças e desenvolvimento; 1.º Vogal Efetivo (substitui a Presidente nas suas faltas e 

impedimentos): Suse Isabel Pereira Barradas Horta, Chefe de Divisão Jurídica – Administrativa; 

2.º Vogal Efetivo - Justo da Cruz Carvalho Moura, Encarregado Geral Operacional, 1.º Vogal 

Suplente: António José Martins Lopes, Técnico Superior e 2.º Vogal Suplente - Inês da Luz Narciso, 

Técnica Superior.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 10.4. 
N.º de 
Registo 

4189 Data 18-03-2022 Processo 2022/300.10.005/608 

  

Assunto:   
Oferta pública para a Venda de vinte e sete (27) sobreiros adultos e nove (9) 

jovens, da propriedade municipal, em Torre das Vargens.---------------------------------- 

Serviço Proponente: 11213 - DFP – GESTÃO DE PATRIMÓNIO.-------------------------------------------------------------- 

Proposta: 

1- Aprovar as Normas para a Venda de vinte e sete (27) sobreiros adultos e nove (9) jovens, 

da propriedade municipal, em Torre das Vargens;-------------------------------------------------------2- 

Aprovar o inicio dos trâmites tendentes à Oferta Pública identificada no ponto anterior;---3- 

Nomear a Comissão de abertura e Análise das propostas que será constituída por:----------

Presidente - Maria Adelaide Feitinha da Silva Rosa, Diretora do Departamento de 

Administração, Finanças e desenvolvimento; 1.º Vogal Efetivo (substitui a Presidente nas 

suas faltas e impedimentos): Suse Isabel Pereira Barradas Horta, Chefe de Divisão Jurídica – 

Administrativa; 2.º Vogal Efetivo - Justo da Cruz Carvalho Moura, Encarregado Geral 

Operacional, 1.º Vogal Suplente: António José Martins Lopes, Técnico Superior e 2.º Vogal 

Suplente - Inês da Luz Narciso, Técnica Superior.----------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração toda a documentação 
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anexada e a proposta apresentada, deliberou:---------------------------------------------------------------------- 

1- Aprovar as Normas para a Venda de vinte e sete (27) sobreiros adultos e nove (9) jovens, da 

propriedade municipal, em Torre das Vargens;---------------------------------------------------------------------

2- Aprovar o inicio dos trâmites tendentes à Oferta Pública identificada no ponto anterior;--------3- 

Nomear a Comissão de abertura e Análise das propostas que será constituída por:----------

Presidente - Maria Adelaide Feitinha da Silva Rosa, Diretora do Departamento de Administração, 

Finanças e desenvolvimento; 1.º Vogal Efetivo (substitui a Presidente nas suas faltas e 

impedimentos): Suse Isabel Pereira Barradas Horta, Chefe de Divisão Jurídica – Administrativa; 

2.º Vogal Efetivo - Justo da Cruz Carvalho Moura, Encarregado Geral Operacional, 1.º Vogal 

Suplente: António José Martins Lopes, Técnico Superior e 2.º Vogal Suplente - Inês da Luz Narciso, 

Técnica Superior.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade, com cinco 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 cinco (5) 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 doze horas e cinco 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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