
 

  

 

 

ATA NÚMERO 11-2022, REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PONTE DE SOR, REALIZADA NO DIA 01-06-2022.-------------------------------------------------------- 

N.º de Registo: 3950281.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Data: 02/06/2022.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reunião: Reunião Ordinária do dia 01/06/2022.------------------------------------------------------------------------------------ 

-----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 Falca, Luís Manuel Jordão Serra e Sérgia Marina Andrade Bettencourt Martins.------------------------------

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

-----Faltas: Faltou o Senhor Vereador Nuno Miguel Pereira Nunes Alvarenga, devido a motivos profissionais, 

razão pela qual a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida falta .----------------------------

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

-----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 

8741, datada de 31-05-2022, relativa ao Processo número 2022/300.10.005/539, sobre o “ Relatório do Júri 

para a venda da cortiças das propriedades municipais de Sagolguinha, Torre das Vargens, Vale de Açor e 

Ponte de Sor, referente ao ano de dois mil e vinte e dois (2022), tendo a Câmara Municipal, deliberado, por 

unanimidade, aceitar a introdução do referido assunto na Ordem de Trabalhos.----------------------------------------

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

-----Não havendo mais 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 8509 Data 27/05/2022 
 

Processo 2022/150.20.404/15 
 

  

Assunto:   

Situação Financeira do Município - Resumo Diário de Tesouraria número cem  barra 

dois mil e vinte e dois (100/2022), de vinte e seis de maio de dois mil e vinte dois 

(26/05/2022).----------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Serviço 
Proponente: 

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

 

Proposta: 

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

Tesouraria número cem barra dois mil e vinte e dois (100/2022), do dia vinte e seis de maio 

de dois mil e vinte e dois (26/05/2022), sendo que em resumo, o total de Disponibilidades é 

de 2.896.255,47 €, as Operações Orçamentais é de 2.676.170,22 € e as Operações não 

Orçamentais é de 220.085,25 €.---------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERAÇÃO 

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

Resumo Diário de Tesouraria número cem (100), do dia vinte e seis de maio de dois mil e vinte e 

dois (26/05/2022), sendo que em resumo o total de Disponibilidades é de 2.896.255,47 € (dois 

milhões e oitocentos e noventa e seis mil e duzentos e cinquenta e cinco euros e quarenta e sete 

cêntimos), as Operações Orçamentais é de 2.676.170,22 € (dois milhões e seiscentos e setenta e 

seis mil e cento e setenta euros e vinte e dois cêntimos) e as Operações não Orçamentais é de 

220.085,25 € (duzentos e vinte mil e oitenta e cinco euros e vinte e cinco cêntimos).------------------ 

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

Ponto 2.1. 
N.º de 
Registo 

8234 Data 23/05/2022 Processo 2022/450.10.215/26 

  

Assunto:   

Pedido de Licença Especial de Ruido,  para a realização de jantar convívio com 

animação nos dias vinte e um (21) e vinte e dois (22) de maio de dois mil e vinte e 

dois (2022) / Solago Investimentos Turísticos, S.A.-------------------------------------------- 

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

 
Proposta: 

Ratificar a decisão do Senhor Vice - Presidente da Câmara Municipal, a qual consistiu em 

autorizar a emissão de Licença Especial de Ruído, à Solago Investimentos Turísticos, S.A., 

para a realização de um jantar convívio com animação, durante o horário compreendido 

entre as vinte e duas horas (22H:00) e as vinte e quatro horas (24H:00) do dia vinte e um 

(21) e as zero horas (00H:00) e as quatro horas (04H:00), do dia vinte e dois (22) de maio do 

corrente ano, na Estrada Nacional 2, KM 459, em Montargil, mediante o pagamento da taxa 

prevista no Regulamento e Tabela de Taxas Municipais do Município de Ponte de Sor.--------- 
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DELIBERAÇÃO 

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

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

Presidente, Rogério Eduardo Correia Silva Alves, a qual consistiu em autorizar a emissão da 

Licença Especial de Ruído, à Solago Investimentos Turísticos, S.A., para a realização de um jantar 

convívio com animação durante o horário compreendido entre as vinte e duas horas (22H:00) e as 

vinte e quatro horas (24H:00) do dia vinte e um (21) e as zero horas (00H:00) e as quatro horas 

(04H:00), do dia vinte e dois (22) na Estrada Nacional 2, KM 459, em Montargil, mediante o 

pagamento da taxa prevista no Regulamento e Tabela de Taxas Municipais do Município de Ponte 

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

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

 

Ponto 2.2. 
N.º de 
Registo 

8284 Data 24/05/2022 Processo 2022/450.10.215/21 

  

Assunto:   

Pedido de Licença Especial de Ruido,  para a realização de jantar convívio com 

animação nos dias doze (12) e treze (13) de maio de dois mil e vinte e dois (2022) / 

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

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

 
Proposta: 

Ratificar a decisão do Senhor Vice - Presidente da Câmara Municipal, a qual consistiu em 

autorizar a emissão de Licença Especial de Ruído, à Solago Investimentos Turísticos, S.A., 

para a realização de um jantar convívio com animação, durante o horário compreendido 

entre as vinte e duas horas (22H:00) e as vinte e quatro horas (24H:00) do dia doze (12) e as 

zero horas (00H:00) e as quatro horas (04H:00), do dia treze (13) de maio do corrente ano, 

na Estrada Nacional 2, KM 459 em Montargil, mediante o pagamento da taxa prevista 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, a 

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

Presidente, Rogério Eduardo Correia Silva Alves, a qual consistiu em autorizar a emissão da 

Licença Especial de Ruído, à Solago Investimentos Turísticos, S.A., para a realização de um jantar 

convívio com animação, durante o horário compreendido entre as vinte e duas horas (22H:00) e 

as vinte e quatro horas (24H:00) do dia doze (12) e as zero horas (00H:00) e as quatro horas 

(04H:00), do dia treze (13) de maio do corrente ano, na Estrada Nacional 2, KM 459 em Montargil, 

mediante o pagamento da taxa prevista no Regulamento e Tabela de Taxas Municipais do 

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

Aprovado por unanimidade, com seis votos a favor.--------------------------------------------------------------- 
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Ponto 2.3. 
N.º de 
Registo 

8266 Data 23/05/2022 Processo 2022/450.10.215/25 

  

Assunto:   
Acampamento Ocasional na Barragem de Montargil / Associação de Motards de 

Montargil.------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 
Proposta: 

Ratificar a decisão do Senhor Vice-Presidente da Câmara, em autorizar a realização de um 

Acampamento Ocasional à Motardgil - Associação de Motards de Montargil,  durante os 

dias treze (13) a quinze (15) de maio de dois mil e vinte e dois (2022), mediante o 

pagamento da taxa prevista 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, Rogério Eduardo Correia Silva Alves, em autorizar a realização de um 

Acampamento Ocasional à Motardgil - Associação de Motards de Montargil,  durante os dias 

treze (13) a quinze (15) de maio de dois mil e vinte e dois (2022), mediante o pagamento da taxa 

prevista no Regulamento e Tabela de Taxas Municipais do Município de Ponte de Sor.----------------- 

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

 

Ponto 2.4. 
N.º de 
Registo 

8279 Data 24/05/2022 Processo 2022/450.10.215/24 

  

Assunto:   

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

aniversário de treze (13) a quinze (15) de maio de dois mil e vinte e dois (2022) / 

Motardgil - Associação de Motards de Montargil.-------------------------------------------- 

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

 
Proposta: 

Ratificar a decisão do Senhor Vice - Presidente da Câmara Municipal, a qual consistiu na 

emissão da Licença Especial de Ruido, à Motardgil - Associação de Motards de Montargil, 

destinada à realização da Festa de Aniversário, nos seguintes horários: - dia treze (das 

dezassete horas (17H:00) às vinte e quatro horas (24H:00), dia catorze (14) das zero horas 

(00H:00) às vinte e quatro horas (24H:00) e dia quinze (15) das zero horas (00H:00) às vinte 

horas (20H:00), mediante o pagamento da taxa prevista no Regulamento e Tabela de Taxas 

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

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

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

Presidente da Câmara, Rogério Eduardo Correia Silva Alves, a qual consistiu na emissão da 

Licença Especial de Ruido, à Motardgil - Associação de Motards de Montargil, destinada à 

realização da Festa de Aniversário, nos seguintes horários: - dia treze (das dezassete horas 

(17H:00) às vinte e quatro horas (24H:00), dia catorze (14) das zero horas (00H:00) às vinte e 

quatro horas (24H:00) e dia quinze (15) das zero horas (00H:00) às vinte horas (20H:00), mediante 

o pagamento da taxa prevista no Regulamento e Tabela de Taxas Municipais do Município de 

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

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

 

Ponto 2.5. 
N.º de 
Registo 

8278 Data 24/05/2022 Processo 2022/450.10.215/22 

  

Assunto:   
Pedido de emissão de Licença Especial de Ruido para realização de Festa de 

Aniversário / Filipa Alexandra Guerra Pires.--------------------------------------------------- 

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

 
Proposta: 

Ratificar a decisão do Senhor Vice – Presidente da Câmara, que consistiu em autorizar a 

emissão da Licença Especial de Ruido, a Filipa Alexandre Guerra Pires, para a realização de 

Festa de Aniversário, no dia vinte e oito (28) de maio de dois mil e vinte e dois (2022) das 

quinze horas (15H:00) às vinte e quatro horas (24H:00), na Rua vinte e cinco (25) de Abril, 

número dezoito (18), em Ervideira, mediante o pagamento da taxa prevista no Regulamento 

de 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, Rogério Eduardo Correia Silva Alves, a qual consistiu na emissão da 

Licença Especial de Ruido, a Filipa Alexandre Guerra Pires, para a realização de Festa de 

Aniversário, no dia vinte e oito (28) de maio de dois mil e vinte e dois (2022) das quinze horas 

(15H:00) às vinte e quatro horas (24H:00), na Rua vinte e cinco (25) de Abril, número dezoito (18), 

em Ervideira, mediante o pagamento da taxa prevista no Regulamento de Tabela de Taxas 

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

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

 

Ponto 2.6. 
N.º de 
Registo 

8280 Data 24/05/2022 Processo 2022/450.10.215/23 
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Assunto:   

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

Aniversário, nos dias catorze (14) e quinze (15) de maio do corrente ano / Maria 

José da Silva Lopes Vital.----------------------------------------------------------------------------- 

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

 
Proposta: 

Ratificar a decisão do Senhor Vice - Presidente da Câmara Municipal, a qual consistiu na 

emissão da Licença Especial de Ruido, a Maria José da Silva Lopes Vital, destinada à 

realização de Festa de Aniversário, a realizar de catorze (14) a quinze (15) de maio do 

corrente ano, no seguinte horário: dia catorze (das dezassete horas (17H:00) às vinte e 

quatro horas (24H:00) e dia quinze (15) das zero horas (00H:00) às três horas (03H:00), no 

Monte dos Toucinhos, Barroqueira, numero cinquenta e oito (58), mediante o pagamento 

da taxa prevista 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, Rogério Eduardo Correia Silva Alves, a qual consistiu na emissão da 

Licença Especial de Ruido, a Maria José da Silva Lopes Vital, destinada à realização de Festa de 

Aniversário, a realizar de catorze (14) a quinze (15) de maio do corrente ano, no seguinte horário: 

dia catorze (das dezassete horas (17H:00) às vinte e quatro horas (24H:00) e dia quinze (15) das 

zero horas (00H:00) às três horas (03H:00), no Monte dos Toucinhos, Barroqueira, numero 

cinquenta e oito (58), mediante o pagamento da taxa prevista no Regulamento e Tabela de Taxas 

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

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

 

Ponto 2.7. 
N.º de 
Registo 

8548 Data 30/05/2022 Processo 2022/450.10.215/28 

  

Assunto:   

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

Futsal de vinte e sete (27) a vinte e nove (29) de maio de dois mil e vinte e dois 

(2022) / Guventude – Associação de Jovens de Galveias.----------------------------------- 

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

 
Proposta: 

Ratificar a decisão do Senhor Vice - Presidente da Câmara Municipal, a qual consistiu na 

emissão da Licença Especial de ruido à Guventude - Associação de Jovens de Galveias, 

destinada à realização de um torneio de futsal, durante os dias vinte e sete (27) a vinte e 

nove (29) de maio nos seguintes horários: dia vinte e sete (27) das dezanove horas (19H:00) 

às vinte e quatro horas (24H:00); dia vinte e oito das zero horas (00H:00) à uma hora 
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(01H:00H) e das dezanove horas (19H:00) às vinte e quatro (24H:00) horas, dia vinte e nove 

(29) das zero horas (00H:00) à uma hora (01H:00) e das dezanove horas (19H:00) às vinte e 

quatro (24H:00) no Polidesportivo junto à Estrada Nacional 244, em Galveias, mediante o 

pagamento da taxa prevista 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 na emissão 

da Licença Especial de ruido à Guventude Associação de Jovens de Galveias, destinada à 

realização de um torneio de futsal durante os dias vinte e sete (27) a vinte e nove (29) de maio 

nos seguintes horários: dia vinte e sete (27) das dezanove horas (19H:00) às vinte e quatro horas 

(24H:00); dia vinte e oito das zero horas (00H:00) à uma hora (01H:00H) e das dezanove horas 

(19H:00) às vinte e quatro (24H:00) horas, dia vinte e nove (29) das zero horas (00H:00) à uma 

hora (01:00H) e das dezanove horas (19H:00) às vinte e quatro (24H:00) no Polidesportivo junto à 

Estrada Nacional 244, em Galveias, mediante o pagamento da taxa prevista no Regulamento e 

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

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

 

Ponto 2.8. 
N.º de 
Registo 

8571 Data 30/05/2022 Processo 2022/450.10.215/31 

  

Assunto:   

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

Futsal de onze (11) a doze (12) de junho de dois mil e vinte e dois (2022) / 

Guventude / Associação de Jovens de Galveias.----------------------------------------------- 

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

 
Proposta: 

Ratificar a decisão do Senhor Vice - Presidente da Câmara Municipal, a qual consistiu na 

emissão da Licença Especial de Ruido à Guventude Associação de Jovens de Galveias, 

destinada à realização de um torneio de futsal durante os dias onze (11) e doze (12) de 

junho nos seguintes horários: dia onze (11) das dezanove horas (19H:00) às vinte e quatro 

horas (24H:00); dia doze (12) das zero horas (00H:00) à uma hora (01H:00) e das dezanove 

horas (19H:00) às vinte e quatro (24H:00) horas, no Polidesportivo junto à Estrada Nacional 

244, em Galveias, mediante o pagamento da taxa prevista 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 
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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 na emissão 

da Licença Especial de Ruido à Guventude Associação de Jovens de Galveias, destinada à 

realização de um torneio de futsal durante os dias onze (11) e doze (12) de junho nos seguintes 

horários: dia onze (11) das dezanove horas (19H:00) às vinte e quatro horas (24H:00); dia doze 

(12) das zero horas (00H:00) à uma hora (01H:00) e das dezanove horas (19H:00) às vinte e quatro 

(24H:00) horas, no Polidesportivo junto à Estrada Nacional 244, em Galveias, mediante o 

pagamento da taxa prevista no Regulamento e Tabela de Taxas Municipais do Município de Ponte 

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

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

 

Ponto 2.9. 
N.º de 
Registo 

8575 Data 30/05/2022 Processo 2022/450.10.215/30 

  

Assunto:   

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

Futsal de quinze (15) a dezoito (18) de junho de dois mil e vinte e dois (2022) / 

Guventude / Associação de Jovens de Galveias.----------------------------------------------- 

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

 
Proposta: 

Autorizar a emissão da Licença Especial de Ruido à Guventude - Associação de Jovens de 

Galveias, destinada à realização de um torneio de futsal, durante os dias quinze (15) a 

dezoito (18) de junho nos seguintes horários: dia quinze (15) das dezanove horas (19H:00) 

às vinte e quatro horas (24H:00); dia dezasseis (16) das zero horas (00H:00) à uma hora 

(01H:00) e das dezanove horas (19H:00) às vinte e quatro (24H:00) horas; dia dezassete (17) 

das zero horas (00H:00) à uma hora (01H:00) e das dezanove horas (19H:00) às vinte e 

quatro (24H:00) horas e dia dezoito (18) das zero horas (00H:00) à uma hora (01H:00) e das 

dezanove horas (19H:00) às vinte e quatro (24H:00) horas, no Polidesportivo junto à Estrada 

Nacional 244, em Galveias, mediante o pagamento da taxa prevista 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, autorizar a emissão da Licença 

Especial de Ruido à Guventude - Associação de Jovens de Galveias, destinada à realização de um 

torneio de futsal, durante os dias quinze (15) a dezoito (18) de junho nos seguintes horários: dia 

quinze (15) das dezanove horas (19H:00) às vinte e quatro horas (24H:00); dia dezasseis (16) das 

zero horas (00H:00) à uma hora (01H:00) e das dezanove horas (19H:00) às vinte e quatro 

(24H:00) horas; dia dezassete (17) das zero horas (00H:00) à uma hora (01H:00) e das dezanove 
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horas (19H:00) às vinte e quatro (24H:00) horas e dia dezoito (18) das zero horas (00H:00) à uma 

hora (01H:00) e das dezanove horas (19H:00) às vinte e quatro (24H:00) horas, no Polidesportivo 

junto à Estrada Nacional 244, em Galveias, mediante o pagamento da taxa prevista no 

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

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

 

Ponto 2.10. 
N.º de 
Registo 

8576 Data 30/05/2022 Processo 2022/450.10.215/32 

  

Assunto:   

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

Futsal de três (3) a cinco (5) de junho de dois mil e vinte e dois (2022) / Guventude 

- Associação de Jovens de Galveias.-------------------------------------------------------------- 

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

 
Proposta: 

Autorizar a emissão da Licença Especial de Ruido à Guventude - Associação de Jovens de 

Galveias, destinada à realização de um torneio de futsal, durante os dias três (3) a cinco (5) 

de junho nos seguintes horários: dia três (3) das dezanove horas (19H:00) às vinte e quatro 

horas (24H:00); dia quatro (4) das zero horas (00H:00H) à uma hora (01H:00) e das 

dezanove horas (19H:00) às vinte e quatro (24H:00) horas, dia cinco (5) das zero horas 

(00H:00) à uma hora (01H:00) e das dezanove horas (19H:00) às vinte e quatro (24H:00) no 

Polidesportivo junto à Estrada Nacional 244, em Galveias, mediante o pagamento da taxa 

prevista 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, autorizar a emissão da Licença 

Especial de Ruido à Guventude - Associação de Jovens de Galveias, destinada à realização de um 

torneio de futsal, durante os dias três (3) a cinco (5) de junho nos seguintes horários: dia três (3) 

das dezanove horas (19H:00) às vinte e quatro horas (24H:00); dia quatro (4) das zero horas 

(00H:00H) à uma hora (01H:00) e das dezanove horas (19H:00) às vinte e quatro (24H:00) horas, 

dia cinco (5) das zero horas (00H:00) à uma hora (01H:00) e das dezanove horas (19H:00) às vinte 

e quatro (24H:00) no Polidesportivo junto à Estrada Nacional 244, em Galveias, mediante o 

pagamento da taxa prevista no Regulamento e Tabela de Taxas Municipais do Município de Ponte 

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

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

 

Ponto 2.11. 
N.º de 
Registo 

8569 Data 30/05/2022 Processo 2022/450.10.213/69 
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Assunto:   

Pedido de colocação de pendões de quinze (15) a dezassete (17) de julho, para 

promover a XXVIII Mostra de Artesanato, Gastronomia e Atividades Económicas /  

Município de Gavião.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
Proposta: 

Autorizar a colocação de pendões por parte do Município do Gavião, para promover a XXVIII 

Mostra de Artesanato, Gastronomia e Atividades Económicas, nos dias quinze (15) a 

dezassete (17) de julho de dois mil e vinte e dois (2022), os quais deverão ser removidos 

durante a semana seguinte ao término do referido evento, pela Empresa contratada para os 

colocar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

pendões por parte do Município do Gavião, para promover a XXVIII Mostra de Artesanato, 

Gastronomia e Atividades Económicas, nos dias quinze (15) a dezassete (17) de julho de dois mil e 

vinte e dois (2022), os quais deverão ser removidos durante a semana seguinte ao término do 

referido evento, pela Empresa contratada para os colocar.------------------------------------------------------ 

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

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

Ponto 3.1 
N.º de 
Registo 

8542 Data 27/05/2022 Processo 2022/300.40.502/6 

  

Assunto:   Conservação e Proteção de Recursos Naturais, Espécies e Paisagens / Municípia.--- 

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

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

 

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

 

Ponto 3.2 
N.º de 
Registo 

8574 Data 30/05/2022 Processo 2022/300.30.008/19 

  

Assunto:   
Livro de condolências - Senhora Shireen Abu Akleh / Missão Diplomática da 

Palestina.------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Proposta: À apreciação  da Câmara Municipal.--------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 
A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, aprovar a assinatura do livro de 

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

 

Ponto 3.3 
N.º de 
Registo 

8564 Data 30/05/2022 Processo 2022/300.40.502/10 

  

Assunto:   
Diretiva Integrada de Vigilância e Deteção de Incêndios Rurais de dois mil e vinte e 

dois (2022) / GNR – Guarda Nacional Republicana.-------------------------------------------  

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

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

 

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

 

Ponto 3.4 
N.º de 
Registo 

8577 Data 30/05/2022 Processo 2022/300.30.008/20 

  

Assunto:   
Orçamento de Estado de dois mil e vinte e dois (2022) - Propostas na 

Especialidade da Área Poder Local / Grupo Parlamentar do PCP.------------------------- 

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

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

 

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

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

Ponto 4.1. 
N.º de 
Registo 

8365 Data 25/05/2022 Processo 2018/500.10.408/3 

  

Assunto:   

Informação sobre trabalhos efetuados (demolição e limpeza do terreno) de 

prédios confinantes com a Rua da Alegria, em Vale de Açor, da União de Freguesias 

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

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

Proposta: 
Tomar conhecimento da informação prestada pelos Serviços de Fiscalização Municipais, que 

refere que a demolição dos edifícios e respetiva limpeza do terreno foram executados.-------- 

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação prestada pelos Serviços de Fiscalização 

Municipais, que refere que a demolição dos edifícios e respetiva limpeza do terreno, confinantes 

com a Rua da Alegria, em Vale de Açor, da União de Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale 

de Açor, Concelho de Ponte de Sor, foram executados.----------------------------------------------------------- 

 

Ponto 4.2. N.º de 8503 Data 27/05/2022 Processo 2021/150.10.600/1 
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Registo 

  

Assunto:   

Estratégia Local de Habitação - Constituição de Direito de Superfície sobre o 

prédio, sito na Rua Gomes Freire de Andrade, n.º 6, 8 e 10, em Ponte de Sor, em 

que o proprietário é a Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Sor.---------------------- 

Serviço Proponente: 13111 – DPGU - INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL E PLANEAMENTO URBANO. 

Proposta: 

No âmbito da Estratégia Local de Habitação, propõe se a Celebração de Contrato de Direito 

de Superfície sobre o prédio sito na Rua Gomes Freire de Andrade, n.º s 6, 8 e 10, em Ponte 

de Sor (Antigo Hospital Velho), pelo prazo de 25 anos, de forma gratuita, obrigando-se o 

Município à Reabilitação do Edifício, usá-lo para os fins sociais pretendidos e a entregá-lo no 

final dos vinte e cinco (25) anos em bom estado de conservação e devoluto.---------------------- 

 

 

DELIBERAÇÃO 

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

proposta apresentada, deliberou, aprovar a  Celebração de Contrato de Direito de Superfície 

sobre o prédio sito na Rua Gomes Freire de Andrade, n.º s 6, 8 e 10, em Ponte de Sor (Antigo 

Hospital Velho), pelo prazo de 25 anos, de forma gratuita, obrigando-se o Município à 

Reabilitação do Edifício, usá-lo para os fins sociais pretendidos e a entregá-lo no final dos vinte e 

cinco (25) anos em bom estado de conservação e devoluto.---------------------------------------------------- 

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

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

Ponto 5.1. 
N.º de 
Registo 

8418 Data 26/05/2022 Processo 2022/450.10.213/68 

  

Assunto:   

Colocação de Lugar de Estacionamento destinado a Pessoas com Mobilidade 

Reduzida, na Rua Garibaldino de Andrade, em Ponte de Sor, junto ao Portão de 

acesso ao Jardim de Infância da Santa Casa da Misericórdia.------------------------------- 

Serviço Proponente: 13214 – DPOMA – MOBILIDADE TRÂNSITO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA.------------------- 

Proposta: 
À Câmara para aprovação da colocação da Sinalização: - Sinal a colocar: H1a - Sinal de 

Estacionamento Autorizado, com painel adicional modelo 11 d.-------------------------------------- 

 

 

DELIBERAÇÃO 

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

proposta apresentada, deliberou, aprovar a colocação da Sinalização Vertical, com um Sinal  H1a - 

Sinal de Estacionamento Autorizado, com painel adicional modelo 11 d, destinado a Pessoas com 
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Mobilidade Reduzida, na Rua Garibaldino de Andrade, em Ponte de Sor, junto ao Portão de 

acesso ao Jardim de Infância da Santa Casa da Misericórdia.--------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 5.2. 
N.º de 
Registo 

8227 Data 23/05/2022 Processo 2020/300.10.001/43 

  

Assunto:   
Empreitada de "Centro de Acolhimento de Serviço a Munícipes - Recuperação de 

Edifícios" / Cansyfree, Lda. - Acionamento de Caução / Aprovação de Conta Final.-- 

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

Proposta: 

1- Acionar a caução da Empreitada de “Centro de Acolhimento de Serviço a Munícipes 

Recuperação de Edifícios”, adjudicada à Empresa Cansyfree, Lda., no montante de 22.611,16 

€ + IVA, para pagamento da correção das anomalias dos trabalhos efetuados;--------------------

2- Aprovar a Conta Final da Empreitada.---------------------------------------------------------------------

- 

 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Acionar a caução da Empreitada de “Centro de Acolhimento de Serviço a Munícipes 

Recuperação de Edifícios”, adjudicada à Empresa Cansyfree, Lda., no montante de 22.611,16 € + 

IVA, para pagamento da correção das anomalias dos trabalhos efetuados;--------------------------------

2- Aprovar a Conta Final da Empreitada.------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

Ponto 5.3. 
N.º de 
Registo 

8498 Data 27/05/2022 Processo 2021/300.10.003/4 

  

Assunto:   
Lote de terreno número cinco (5), da Ampliação da Zona Industrial de Ponte de 

Sor, Situada a Norte da Linha do Caminho de Ferro / Serioustendency, Lda.----------- 

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

Proposta: 

Revogar a decisão tomada em reunião da Câmara Municipal realizada em 17.02.2021, de 

cedência à Empresa SERIOUSTENDENCY, LDA., do lote número cinco (5) da Ampliação da 

Zona Industrial de Ponte de Sor, situada a Norte da Linha do Caminho de Ferro, e reserva 

dos lotes seis (6), sete (7) e oito (8) da mesma Ampliação.---------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO 

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

documentação anexada e a proposta apresentada, deliberou, revogar a deliberação tomada em 

reunião da Câmara Municipal realizada em 17.02.2021, de cedência à Empresa 

SERIOUSTENDENCY, LDA., do lote número cinco (5) da Ampliação da Zona Industrial de Ponte de 

Sor, situada a Norte da Linha do Caminho de Ferro, e reserva dos lotes seis (6), sete (7) e oito (8) 

da mesma Ampliação, considerando-se a partir desta data que os lotes continuam disponíveis 

para novos investimentos.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

6. SERVIÇO: AF – INOVAÇÃO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto 6.1. 
N.º de 
Registo 

8543 Data 27/05/2022 Processo 2022/900.10.001/5 

  

Assunto:   
Cedência de Espaço Público para venda de farturas e afins nas Festas da Cidade de 

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

Serviço Proponente: 057 – AF – INOVAÇÃO.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Proposta: 

- Ratificar a decisão de autorizar a colocação de pontos de venda (roulottes) de farturas e 

afins, na Rua dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor, aos seguintes interessados e com 

ocupação do espaço público: - Rute Caniceira Rodrigues; - Laurinda Silva; -Etelvina Fontelas; 

- Manuel Prates;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Ratificar a decisão de autorizar a colocação, antes do último stand da Mostra de 

Artesanato, na Avenida Marginal, de uma carrinha de fabrico e venda de pão com chouriço 

da Empresa “Os Fernandes Pão com Chouriço”;----------------------------------------------------------- 

- Aprovar a candidatura da interessada Vanessa Gomes para venda de farturas, waffles e 

churros, sendo que a morada fiscal da mesma é em Santa Justa, Couço;--------------------------- 

- Aprovar a ocupação do espaço público (localizado na zona dos Djs) da Empresa Xarlie com 

bar próprio;----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Tomar conhecimento dos participantes na Mostra de Artesanato e Quiosques;--------------- 

- Não autorizar a colocação de divertimentos e outro tipo de venda de produtos alimentares 

na zona abrangida pelas Festas da Cidade;------------------------------------------------------------------ 

- Isentar os ocupantes do domínio público municipal supra referidos do pagamento da 

respetiva taxa, considerando o interesse municipal no evento (Festas da Cidade 2022), nos 

termos do número  seis (6), do artigo 7.º do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais.----- 
 

 

 

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

proposta apresentada, deliberou:-------------------------------------------------------------------------------------- 
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1- Ratificar a decisão de autorizar a colocação de pontos de venda (roulottes) de farturas e afins, 

na Rua dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor, aos seguintes interessados e com ocupação 

do espaço público: - Rute Caniceira Rodrigues; - Laurinda Silva; - Etelvina Fontelas; - Manuel 

Prates;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Ratificar a decisão de autorizar a colocação, antes do último stand da Mostra de Artesanato, 

na Avenida Marginal, de uma carrinha de fabrico e venda de pão com chouriço da Empresa “Os 

Fernandes Pão com Chouriço”;------------------------------------------------------------------------------------------ 

3-  Não se aprova a candidatura da interessada Vanessa Gomes para venda de farturas, waffles e 

churros, tendo em atenção que havendo limitação de espaço, é dada prioridade aos vendedores 

com morada fiscal no Concelho de Ponte de Sor;------------------------------------------------------------------ 

4- Aprovar a ocupação do espaço público (localizado na zona dos Djs) da Empresa Xarlie com bar 

próprio;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

5- Tomar conhecimento dos participantes na Mostra de Artesanato e Quiosques;---------------------- 

6- Não autorizar a colocação de divertimentos e outro tipo de venda de produtos alimentares na 

zona abrangida pelas Festas da Cidade;------------------------------------------------------------------------------- 

7- Isentar os ocupantes do domínio público municipal supra referidos do pagamento da respetiva 

taxa, considerando o interesse municipal no evento (Festas da Cidade 2022), nos termos do 

número  seis (6), do artigo 7.º, do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais.--------------------------- 

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

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

Ponto 7.1. 
N.º de 
Registo 

8167 Data 20/05/2022 Processo 2019/900.10.001/7 

  

Assunto:   Exposição “Joshua Benoliel, Repórter Parlamentar 1906 - 1924”.------------------------- 

Serviço Proponente: 12311 – DCT – CENTRO DE ARTES E CULTURA.------------------------------------------------------- 

Proposta: 

Aprovar a autorização de inauguração da Exposição “Joshua Benoliel, Repórter Parlamentar 

1906-1924”, da Divisão Museológica e para a Cidadania da Assembleia da República 

Portuguesa no Centro de Formação e Cultura Contemporânea, do Centro de Artes e Cultura 

de Ponte de Sor, no dia quinze (15) de setembro de dois mil e vinte e dois (2022), pelas 

dezassete horas (17H:00), ficando a mesma patente ao público até ao dia vinte e dois (22) 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

a proposta apresentada, deliberou, aprovar a autorização de inauguração da Exposição “Joshua 

Benoliel, Repórter Parlamentar 1906-1924”, da Divisão Museológica e para a Cidadania da 

Assembleia da República Portuguesa no Centro de Formação e Cultura Contemporânea, do 

Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor, no dia quinze (15) de setembro de dois mil e vinte e 
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dois (2022), pelas dezassete horas (17H:00), ficando a mesma patente ao público até ao dia vinte 

e dois (22) de outubro de dois mil e vinte e dois (2022).--------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 7.2. 
N.º de 
Registo 

8490 Data 26/05/2022 Processo 2022/850.10.003.01/31 

  

Assunto:   

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor / Pedido de 

apoio para a realização de reuniões da Liga dos Bombeiros Portugueses no 

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

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

Proposta: 

Aprovar a concessão de apoio à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ponte 

de Sor, para a realização de reuniões da Liga dos Bombeiros Portugueses no Concelho de 

Ponte de Sor, que se traduz na cedência da Sala de Leitura Geral e Auditório no Centro de 

Artes e Cultura de Ponte de Sor, no dia três (3) de junho de dois mil e vinte e dois (2022), 

entre as dezasseis horas (16H:00) e as vinte e uma horas (21H:00), assim como a cedência 

do Auditório e Sala de Exposições do Centro Cultural de Montargil, no dia quatro (4) de 

junho de dois mil e vinte e dois (2022), entre as dez horas (10H:0) e as treze horas (13H:00), 

e na disponibilização de recursos humanos e logísticos para apoio às diversas reuniões, 

assegurando o Município o pagamento das respetivas horas extraordinárias aos 

funcionários que vão apoiar as mesmas, assim como o pagamento dos beberetes 

disponibilizados no valor de 440,00 € (IVA incluído).------------------------------------------------------ 

 

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 Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor, para a realização de 

reuniões da Liga dos Bombeiros Portugueses no Concelho de Ponte de Sor, que se traduz na 

cedência da Sala de Leitura Geral e Auditório no Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor, no 

dia três (3) de junho de dois mil e vinte e dois (2022), entre as dezasseis horas (16H:00) e as vinte 

e uma horas (21H:00), assim como a cedência do Auditório e Sala de Exposições do Centro 

Cultural de Montargil, no dia quatro (4) de junho de dois mil e vinte e dois (2022), entre as dez 

horas (10H:0) e as treze horas (13H:00), e na disponibilização de recursos humanos e logísticos 

para apoio às diversas reuniões, assegurando o Município o pagamento das respetivas horas 

extraordinárias aos funcionários que vão apoiar as mesmas, assim como o pagamento dos 

beberetes disponibilizados no valor de 440,00 € (IVA incluído).----------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade, com seis votos a favor.-------------------------------------------------------------- 
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Ponto 7.3. 
N.º de 
Registo 

8532 Data 27/05/2022 Processo 2022/300.50.201/34 

  

Assunto:   

Pedido de Cedência de Auditório do Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor, 

para a realização de reunião no dia oito de julho de dois mil e vinte e dois 

(08/07/2022) / Remax - Prestígio no Interior, Lda.--------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 12311 – DCT – CENTRO DE ARTES E CULTURA.------------------------------------------------------- 

Proposta: 

1- Autorizar o pedido de cedência do Auditório do Centro de Artes e Cultura, para dia oito 

(08) de julho de dois mil e vinte e dois (2022), entre as nove horas (09H:00) e as dezoito 

horas e trinta minutos (18H:30), para a realização de reunião pela Remax - Prestígio no 

Interior, Lda.;--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2- Autorizar o apoio logístico, nomeadamente os meios audiovisuais e eventuais horas 

extraordinárias.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Autorizar o pedido de cedência do Auditório do Centro de Artes e Cultura, para dia oito (08) de 

julho de dois mil e vinte e dois (2022), entre as nove horas (09H:00) e as dezoito horas e trinta 

minutos (18H:30), para a realização de reunião pela Remax - Prestígio no Interior, Lda.;-------------- 

2- Autorizar o apoio logístico, nomeadamente os meios audiovisuais e eventuais horas 

extraordinárias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 7.4. 
N.º de 
Registo 

8528 Data 27/05/2022 Processo 2022/900.10.001/11 

  

Assunto:   
Atualização do Protocolo com a Fundação das Casas de Fronteira e Alorna, e 

programação para o ano de dois mil e vinte e dois (2022).---------------------------------- 

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

Proposta: 

- Autorizar a atualização do Protocolo existente entre o Município de Ponte de Sor e a 

Fundação das Casas de Fronteira e Alorna, de acordo com os termos do Protocolo 

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

- Autorizar o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Sor, a assinar o referido 

Protocolo, em representação do Município de Ponte de Sor;------------------------------------------ 

- Autorizar a atribuição de uma comparticipação financeira à Fundação das Casas de 

Fronteira e Alorna, para a realização da programação cultural para o ano de dois mil e vinte 

e dois (2022), com a apresentação de três (3) eventos culturais (duas exposições e um 

concerto) no valor de 13.200,00 €, assim como os custos relativos a: a) cartazes, lettering de 
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parede, lonas e beberetes; b) transporte e seguro de peças, em caso disso, em território 

nacional; c) design, elaboração, maquetes, introdução de conteúdos, arte final e impressão 

de catálogos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Autorizar a atualização do Protocolo existente entre o Município de Ponte de Sor e a Fundação 

das Casas de Fronteira e Alorna, de acordo com os termos do Protocolo elaborado pelo Gabinete 

Jurídico;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2- Autorizar o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Sor, a assinar o referido 

Protocolo, em representação do Município de Ponte de Sor;-------------------------------------------------- 

3- Autorizar a atribuição de uma comparticipação financeira à Fundação das Casas de Fronteira e 

Alorna, para a realização da programação cultural para o ano de dois mil e vinte e dois (2022), 

com a apresentação de três (3) eventos culturais (duas exposições e um concerto) no valor de 

13.200,00 €, assim como os custos relativos a: a) cartazes, lettering de parede, lonas e beberetes; 

b) transporte e seguro de peças, em caso disso, em território nacional; c) design, elaboração, 

maquetes, introdução de conteúdos, arte final e impressão de catálogos.--------------------------------- 

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

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

Ponto 8.1. 
N.º de 
Registo 

8422 Data 26/05/2022 Processo 2022/650.20.603/12 

  

Assunto:   

Pedido para pagamento de rendas em atraso de forma fracionada, relativa à 

habitação em regime de renda apoiada pertença do Município, sita na Rua 

Maluda, n.º 3, 7400-202 Ponte de Sor, referente ao Processo 2022/650.20.603/12.- 

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

Proposta: 

Deferir o pedido do agregado familiar, para pagar quatro rendas que tem em dívida de forma 

fracionada, referente à habitação em regime de renda apoiada, sita na Rua Maluda n.º 3, em 

Ponte de Sor, pagando o agregado familiar o mês de renda atual mais metade de uma das 

rendas em divida, sendo que o acordo vigorará até que todas as rendas em atraso estejam 

liquidadas, relativas ao Processo 2022/650.20.603/12.--------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, deferir o pedido do agregado 

familiar, para pagar quatro rendas que tem em dívida de forma fracionada, referente à habitação 

em regime de renda apoiada, sita na Rua Maluda n.º 3, em Ponte de Sor, pagando o agregado 
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familiar o mês de renda atual mais metade de uma das rendas em divida, sendo que o acordo 

vigorará até que todas as rendas em atraso estejam liquidadas, relativas ao Processo 

2022/650.20.603/12.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Ponto 8.2. 
N.º de 
Registo 

8415 Data 26/05/2022 Processo 2022/650.20.603/11 

  

Assunto:   

Pedido para pagamento de rendas em atraso de forma fracionada, relativa à 

habitação em regime de renda apoiada pertença do Município, sita na Rua dos 

Bombeiros Voluntários, n.º 44, 7400-253 Ponte de Sor, referente ao Processo 

2022/650.20.603/11.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

Deferir o pedido do agregado familiar, para pagar a dívida respeitante às rendas em atraso 

que tem em dívida de forma fracionada, referente à habitação em regime de renda apoiada, 

sita na Rua dos Bombeiros Voluntários, n.º 44, em Ponte de Sor, pagando o agregado 

familiar o mês de renda atual, mais metade de uma das rendas em divida, sendo que o 

acordo vigorará até que todas as rendas em atraso estejam liquidadas, relativas ao Processo 

2022/650.20.603/11.----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, deferir o pedido do agregado 

familiar, para pagar a dívida respeitante às rendas em atraso que tem em dívida de forma 

fracionada, referente à habitação em regime de renda apoiada, sita na Rua dos Bombeiros 

Voluntários, n.º 44, em Ponte de Sor, pagando o agregado familiar o mês de renda atual, mais 

metade de uma das rendas em divida, sendo que o acordo vigorará até que todas as rendas em 

atraso estejam liquidadas, relativas ao Processo 2022/650.20.603/11.-------------------------------------- 

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

 

Ponto 8.3. 
N.º de 
Registo 

6118 Data 13/04/2022 Processo 2022/650.20.603/8 

  

Assunto:   
Mudança de habitação do agregado familiar, constante do Processo e mudança de 

titularidade de Contrato de Arrendamento - Processo 2022/650.20.603/8.------------ 

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

1- Deferir a mudança do agregado familiar da habitação de tipologia T3, onde atualmente 

reside na Rua dos Bombeiros Voluntários n.º 46, 7400-253 Ponte de Sor, para outra de 

tipologia T1, sita no Largo 25 de abril n.º 26 r/c, 7400-228 Ponte de Sor;---------------------------- 

2- Deferir a alteração do nome de titular do Contrato de Arrendamento e atualização do 

valor da renda da habitação de tipologia T1;---------------------------------------------------------------- 

3- Aprovar a Minuta do Contrato de Arrendamento, que se encontra em anexo e autorizar o 

Senhor Presidente da Câmara a assinar o mesmo.--------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Deferir a mudança do agregado familiar da habitação de tipologia T3, onde atualmente reside 

na Rua dos Bombeiros Voluntários n.º 46, 7400-253 Ponte de Sor, para outra de tipologia T1, sita 

no Largo 25 de abril n.º 26 r/c, 7400-228 Ponte de Sor;---------------------------------------------------------- 

2- Deferir a alteração do nome de titular do Contrato de Arrendamento e atualização do valor da 

renda da habitação de tipologia T1;----------------------------------------------------------------------------------- 

3- Aprovar a Minuta do Contrato de Arrendamento, que se encontra em anexo e autorizar o 

Senhor Presidente da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário, a outorgar o mesmo.--------------------------- 

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

 

Ponto 8.4. 
N.º de 
Registo 

8432 Data 26/05/2022 Processo 2022/650.20.603/5 

  

Assunto:   

Minuta de Contrato de Arrendamento, relativo a uma habitação em regime de 

renda apoiada, sita na Rua João de Deus n.º 31, 2.º Esquerdo, 7400-263 Ponte de 

Sor, referente ao Processo 2022/650.20.603/5.------------------------------------------------ 

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

Proposta: 

1- Aprovar a Minuta do Contrato de Arrendamento que se encontra em anexo, relativa à 

habitação em regime de renda apoiada, sita na Rua João de Deus n.º 31, 2.º Esquerdo, 7400-

263 Ponte de Sor;---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

referente ao Processo 2022/650.20.603/5.------------------------------------------------------------------ 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Aprovar a Minuta do Contrato de Arrendamento que se encontra em anexo, relativa à 
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habitação em regime de renda apoiada, sita na Rua João de Deus n.º 31, 2.º Esquerdo, 7400-263 

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

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

Arrendamento, referente ao Processo 2022/650.20.603/5.----------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 8.5. 
N.º de 
Registo 

8529 Data 27/05/2022 Processo 2022/650.20.304/19 

  

Assunto:   
Regulamento Municipal de Inserção Social e Luta Contra a Pobreza / Pedido de 

Apoio para Pagamento de Gás e Eletricidade.-------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

Deferir o apoio respeitante ao pagamento de gás, referente aos meses de abril, no valor de 

33,70 € (trinta e três euros e setenta cêntimos) e maio, no valor de 37,50 € (trinta e sete 

euros e cinquenta cêntimos) e eletricidade referente aos meses de março, no valor 28,71 € 

(vinte e oito euros e setenta e um cêntimos) e abril, no valor de 27,93 € (vinte e sete euros 

noventa e três cêntimos), relativo ao agregado familiar constante do Processo 

2022/650.20.304/19, ao abrigo do Regulamento Municipal de Inserção Social e Luta Contra a 

Pobreza, sendo que a despesa tem cabimento no Orçamento da Câmara Municipal, com o 

número de  cabimento 2586 e o número sequencial 36420, da rubrica orçamental 

02/04080202.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, Deferir o apoio respeitante ao 

pagamento de gás, referente aos meses de abril, no valor de 33,70 € (trinta e três euros e setenta 

cêntimos) e maio, no valor de 37,50€ (trinta e sete euros e cinquenta cêntimos) e eletricidade 

referente aos meses de março, no valor 28,71 € (vinte e oito euros e setenta e um cêntimos) e 

abril, no valor de 27,93 € (vinte e sete euros noventa e três cêntimos), relativo ao agregado 

familiar constante do Processo 2022/650.20.304/19, ao abrigo do Regulamento Municipal de 

Inserção Social e Luta Contra a Pobreza, sendo que a despesa tem cabimento no Orçamento da 

Câmara Municipal, com o número de  cabimento 2586 e o número sequencial 36420, da rubrica 

orçamental 02/04080202.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Ponto 8.6. 
N.º de 
Registo 

8585 Data 30/05/2022 Processo 2022/900.10.002/24 
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Assunto:   Férias Ativas de dois mil e vinte e dois (2022) / Abertura de Conta Bancária.---------- 

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

Proposta: 
Autorizar a abertura de conta bancária para o Programa Férias Ativas de dois mil e vinte e 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

prestada e a proposta apresentada, deliberou, autorizar a abertura de conta bancária para o 

Programa Férias Ativas de dois mil e vinte e dois (2022).--------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 8.7. 
N.º de 
Registo 

8458 Data 26/05/2022 Processo 2022/200.30.001/3 

  

Assunto:   
Candidatura 1 ao Programa "Porta de Entrada" - Programa de Apoio ao 

Alojamento Urgente - Regime Excecional Ucrânia.-------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 121 – DAS – DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL.---------------------------------------------------------------- 

Proposta: 
Emitir Parecer favorável à Candidatura n.º 1, no âmbito do “Programa Porta de Entrada”, 

que se destina ao financiamento da renda de deslocados da Ucrânia.------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

proposta apresentada, deliberou, emitir Parecer favorável à Candidatura n.º. 1, no âmbito do 

“Programa Porta de Entrada”, que se destina ao financiamento da renda de deslocados da 

Ucrânia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Ponto 8.8. 
N.º de 
Registo 

8572 Data 30/05/2022 Processo 2022/200.30.001/4 

  

Assunto:   
Candidatura 2 ao Programa "Porta de Entrada" - Programa de Apoio ao 

Alojamento Urgente - Regime Excecional Ucrânia.-------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 121 – DAS – DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL.---------------------------------------------------------------- 

Proposta: 
Emitir parecer favorável à Candidatura n.º 2, no âmbito do “Programa Porta de Entrada”, 

que se destina ao financiamento da renda de deslocados da Ucrânia.------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO 

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

proposta apresentada, deliberou, emitir Parecer favorável à Candidatura n.º 2, no âmbito do 

“Programa Porta de Entrada”, que se destina ao financiamento da renda de deslocados da 

Ucrânia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 8.9. 
N.º de 
Registo 

7926 Data 18/05/2022 Processo 2022/300.50.201/39 

  

Assunto:   Concessão de apoio à EANA - Escola de Artes do Norte Alentejano.---------------------- 

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

Proposta: 

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

cedência do Teatro - Cinema, na disponibilização de recursos humanos para apoio nos meios 

técnicos de som e luz, assegurando o Município o respetivo pagamento de horas 

extraordinárias, no âmbito da realização das seguintes atividades para os dias e horários 

indicados: - Concerto Final de Ano - 2 de junho às 18H00;  - Audição Finalistas Curso Básico 

Guitarra  - 6 de junho às 18H30; -  Audição de Sopros Madeira - 8 de junho às 18H:00; -  

Recital de Classe de Conjunto - 9 de junho às 18H30; -  Audição de Guitarra - 13 de junho às 

18H:00; -  Recital de Sopros - 22 de junho às 18H:30.----------------------------------------------------- 

 

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 

Escola de Artes do Norte Alentejano que se traduz na cedência do Teatro – Cinema, assim como 

na disponibilização de recursos humanos para apoio nos meios técnicos de som e luz, 

assegurando o Município o respetivo pagamento de horas extraordinárias, no âmbito da 

realização das seguintes atividades para os dias e horários indicados: - Concerto Final de Ano - 2 

de junho às 18H00;  - Audição Finalistas Curso Básico Guitarra  - 6 de junho às 18H30; -  Audição 

de Sopros Madeira - 8 de junho às 18H:00; -  Recital de Classe de Conjunto - 9 de junho às 18H30; 

-  Audição de Guitarra - 13 de junho às 18H:00; -  Recital de Sopros - 22 de junho às 18H:30.--------- 

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

 

Ponto 8.10. 
N.º de 
Registo 

7946 Data 18/05/2022 Processo 2022/850.10.002/14 

  

Assunto:   Relatório e Contas de dois mil e vinte e um (2021) / Eléctrico Futebol Clube.---------- 

Serviço Proponente: 12115 – DAS - ASSOCIATIVISMO.------------------------------------------------------------------------ 
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Proposta: 
Tomar conhecimento da data da realização da reunião da Assembleia Geral, do Eléctrico 

Futebol Clube, no dia vinte e sete (27) de maio de dois mil e vinte e dois (2022).----------------- 

 

DELIBERAÇÃO 
A Câmara Municipal tomou conhecimento da data da realização da reunião da Assembleia Geral, 

do Eléctrico Futebol Clube, no dia vinte e sete (27) de maio de dois mil e vinte e dois (2022).-------- 
 

 

Ponto 8.11. 
N.º de 
Registo 

7989 Data 19/05/2022 Processo 2022/300.50.201/41 

  

Assunto:   Concessão de apoio à Associação Nova Cultura, de Montargil.---------------------------- 

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

Proposta: 

Aprovar a cedência de utilização do Auditório do Centro Cultural de Montargil e 

disponibilização dos respetivos meios técnicos à Associação Nova Cultura, para a realização 

de Espetáculo Musical do Coro da Universidade de Évora, em intercâmbio musical com o 

Coro de Câmara de Montargil, e com as participações da artista Mariana Lopez Camacho e 

do Grupo de Violinos de Montargil, no dia cinco (5) de junho do corrente ano, das quinze 

horas (15H:00) às dezanove horas e trinta minutos (19H:30).------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, aprovar a cedência de 

utilização do Auditório do Centro Cultural de Montargil e disponibilização dos respetivos meios 

técnicos à Associação Nova Cultura, para a realização de Espetáculo Musical do Coro da 

Universidade de Évora, em intercâmbio musical com o Coro de Câmara de Montargil, e com as 

participações da artista Mariana Lopez Camacho e do Grupo de Violinos de Montargil, no dia 

cinco (5) de junho do corrente ano, das quinze horas (15H:00) às dezanove horas e trinta minutos 

(19H30).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Ponto 8.12. 
N.º de 
Registo 

7646 Data 12/05/2022 Processo 2022/300.50.201/38 

  

Assunto:   Cedência do Quiosque do Anfiteatro.------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 
Avaliar a proposta do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Ponte de Sor, no sentido do 

Município ceder, anualmente, o Quiosque do Anfiteatro para exploração.-------------------------- 
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DELIBERAÇÃO 

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

proposta apresentada, deliberou, ceder durante o ano de dois mil e vinte e dois (2022), o 

Quiosque do Anfiteatro para exploração por parte do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Ponte 

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

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

 

Ponto 8.13. 
N.º de 
Registo 

8107 Data 20/05/2022 Processo 2022/300.50.203/5 

  

Assunto:   
Concessão de apoio à ASSPS - Associação de Solidariedade Social de Ponte de Sor – 

Casa dos Avós.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

Ratificar o Despacho do Senhor Vereador, Francisco Manuel Lopes  Alexandre, que autorizou 

a cedência de duas carrinhas de nove (9) lugares à ASSPS - Associação de Solidariedade 

Social de Ponte de Sor – Casa dos Avós, para a deslocação a Montargil, no dia vinte e cinco 

(25) de maio do corrente ano, no período da manhã, no âmbito do Dia da Espiga.--------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, ratificar o Despacho do Senhor 

Vereador, Francisco Manuel Lopes  Alexandre, que autorizou a cedência de duas carrinhas de 

nove (9) lugares à ASSPS - Associação de Solidariedade Social de Ponte de Sor – Casa dos Avós, 

para a deslocação a Montargil, no dia vinte e cinco (25) de maio do corrente ano, no período da 

manhã, no âmbito do Dia da Espiga.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 8.14. 
N.º de 
Registo 

8317 Data 24/05/2022 Processo 2022/850.10.003.01/37 

  

Assunto:   Concessão de apoio ao GEPS - Grupo Experimental de Ponte de Sor.-------------------- 

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

Proposta: 

Aprovar a concessão de apoio ao GEPS - Grupo Experimental de Ponte de Sor, que se traduz 

na disponibilização do Centro de Artes e Cultura e de funcionário para acompanhamento 

das atividades inseridas no Programa “Andebol e Cultura”, no dia dez (10) de junho do 

corrente ano, das nove horas (09H:00) às treze (13H:00), assegurando o Município o 
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pagamento das respetivas horas extraordinárias.---------------------------------------------------------- 

 

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 GEPS - Grupo Experimental de Ponte de Sor, que se traduz na disponibilização do Centro de 

Artes e Cultura e de um funcionário para acompanhamento das atividades inseridas no Programa 

“Andebol e Cultura”, no dia dez (10) de junho do corrente ano, das nove horas (09H:00) às treze  

horas (13H:00), assegurando o Município o pagamento das respetivas horas extraordinárias.------- 

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

 

Ponto 8.15. 
N.º de 
Registo 

8347 Data 25/05/2022 Processo 2022/850.10.003.01/21 

  

Assunto:   
Concessão de apoio à AFATI - Associação Forense dos Amigos da Terceira Idade de 

Foros de Arrão.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

Aprovar a concessão de um apoio financeiro, no valor de 3.759,22 € (três mil setecentos e 

cinquenta e nove euros e vinte e dois cêntimos), à AFATI - Associação Forense dos Amigos da 

Terceira Idade, de Foros de Arrão, para fazer face às despesas com aquisição de 

equipamento gerontológico, nomeadamente cadeirões, almofadas anti - escaras, cadeiras de 

rodas e marquesa.----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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 um 

apoio financeiro, no valor de 3.759,22 € (três mil setecentos e cinquenta e nove euros e vinte e 

dois cêntimos), à AFATI - Associação Forense dos Amigos da Terceira Idade, de Foros de Arrão, 

para fazer face às despesas com aquisição de equipamento gerontológico, nomeadamente 

cadeirões, almofadas anti - escaras, cadeiras de rodas e marquesa.------------------------------------------ 

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

 

Ponto 8.16. 
N.º de 
Registo 

8416 Data 26/05/2022 Processo 2022/850.10.003.01/40 

  

Assunto:   Concessão de apoio ao Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor.------------------------ 

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

Proposta: Aprovar a concessão de apoio ao Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor, que se traduz na 
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criação, através do Fablab, de cento e vinte (120) unidades de cada elemento representativo 

do Concelho em cortiça, para colocação nas "Capas de Finalistas" dos alunos do 4.º ano de 

escolaridade da Escola Básica João Pedro de Andrade.--------------------------------------------------- 

 

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 Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor, que se traduz na criação, através do Fablab, de cento 

e vinte (120) unidades de cada elemento representativo do Concelho em cortiça, para colocação 

nas "Capas de Finalistas" dos alunos do 4.º ano de escolaridade da Escola Básica João Pedro de 

Andrade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 8.17. 
N.º de 
Registo 

8492 Data 27/05/2022 Processo 2022/850.10.003.01/41 

  

Assunto:   Concessão de apoio ao Coral Polifónico de Ponte de Sor.------------------------------------ 

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

Proposta: 

Aprovar a atribuição de apoio financeiro ao Coral Polifónico de Ponte de Sor, até ao 

montante máximo de 2.120,00 € (dois mil e cento e vinte euros) e mediante a entrega dos 

respetivos documentos comprovativos de despesa, para fazer face às despesas com a 

realização do Encontro de Coros e comemoração do 25.º Aniversário da Associação, no dia 

dez (10) de julho 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, aprovar a atribuição de apoio 

financeiro ao Coral Polifónico de Ponte de Sor, até ao montante máximo de 2.120,00 € (dois mil e 

cento e vinte euros) e mediante a entrega dos respetivos documentos comprovativos de despesa, 

para fazer face às despesas com a realização do Encontro de Coros e comemoração do 25.º 

Aniversário da Associação, no dia dez (10) de julho de dois mil e vinte e dois (2022).------------------- 

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

9. DFP – GESTÃO DE PATRIMÓNIO.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 9.1. 
N.º de 
Registo 

8187 Data 23-05-2022 Processo 2022/300.50.201/40 

  

Assunto:   
Requerimento da arrendatária da loja número cinco (5), sita no Edifício do 

Mercado Municipal, em Ponte de Sor, solicitando a rescisão do respetivo 
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Contrato.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Proposta: 

1- Tomar conhecimento e aprovar a rescisão contratual da loja número cinco (5), sita no 

Edifício do Mercado Municipal, em Ponte de Sor, com efeitos a trinta e um (31) de agosto de 

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

2- Autorizar a devolução da caução, após o término do contrato de arrendamento (31-08-

2022) e após vistoria que confirme o bom estado do arrendado, na medida em que a caução 

tem como função salvaguardar o cumprimento de todas as obrigações do arrendatário (n.º 

23 art. 1076 do Código Civil).------------------------------------------------------------------------------------ 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Tomar conhecimento e aprovar a rescisão contratual da loja número cinco (5), sita no Edifício 

do Mercado Municipal, em Ponte de Sor, com efeitos a trinta e um (31) de agosto de dois mil e 

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

2- Autorizar a devolução da caução, após o término do contrato de arrendamento (31-08-2022) e 

após vistoria que confirme o bom estado do arrendado, na medida em que a caução tem como 

função salvaguardar o cumprimento de todas as obrigações do arrendatário (n.º 23 art. 1076 do 

Código Civil).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

Ponto 9.2. 
N.º de 
Registo 

8464 Data 26-05-2022 Processo 2022/300.10.003/14 

  

Assunto:   
Hasta Pública para a venda dos lotes de terreno do loteamento Municipal “Hortas 

da Foz”, em Ponte de Sor.---------------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

1- Atendendo a que a Câmara Municipal de Ponte de Sor, em sua reunião ordinária de trinta 

(30) de outubro de dois mil e dezanove (2019), deliberou, que: “Após a realização da 

presente hasta pública se permanecerem lotes por vender, serão marcadas hastas publicas 

sucessivas, até se concretizar a venda total dos lotes, se assim se julgar por conveniente para 

o interesse do Município”, a Câmara Municipal toma conhecimento que se realizará novo 

procedimento de hasta pública para a venda dos onze (11) lotes de terreno que 

permanecem por vender, de acordo com as condições já aprovadas;-------------------------------- 

2- Tomar conhecimento que o procedimento foi publicado nos termos legais.-------------------- 
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DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o procedimento foi publicado nos termos legais, 

atendendo a que a Câmara Municipal de Ponte de Sor, em sua reunião ordinária de trinta (30) de 

outubro de dois mil e dezanove (2019), deliberou, que: “Após a realização da presente hasta 

pública se permanecerem lotes por vender, serão marcadas hastas publicas sucessivas, até se 

concretizar a venda total dos lotes, se assim se julgar por conveniente para o interesse do 

Município”, razão pela qual se realizará novo procedimento de hasta pública para a venda dos 

onze (11) lotes de terreno que permanecem por vender, de acordo com as condições já 

aprovadas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto 9.3. 
N.º de 
Registo 

8741 Data 31-05-2022 Processo 2022/300.10.005/539 

  

Assunto:   

Relatório do Júri para a venda da cortiça das propriedades municipais de 

Sagolguinha, Torre das Vargens, Vale de Açor e Ponte de Sor, referente ao ano de 

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

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

Proposta: 

Tomar conhecimento e aprovar a adjudicação da cortiça das propriedades municipais de 

Sagolguinha, Torre das Vargens, Vale de Açor e Ponte de Sor, referente ao ano de dois mil e 

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

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o Relatório do Júri e a 

proposta apresentada, deliberou, adjudicar a venda da cortiça, das propriedades municipais de 

Sagolguinha, Torre das Vargens, Vale de Açor e Ponte de Sor, referente ao ano de dois mil e vinte 

e dois (2022), ao concorrente Socori – Sociedade de Cortiças de Rio Meão, S.A., pelo valor de 

127.536,00 €.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Pereira Hilário, atendendo a que se encontrava na altura ausente da sala, devido a motivos 

profissionais.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10. SAAA – SERVIÇO DE APOIO ÀS ATIVIDADES AERONÁUTICAS.-------------------------------------------------------------- 

Ponto 10.1 
N.º de 
Registo 

8308 Data 24/05/2022 Processo 2022/900.10.503/18 

  

Assunto:   
Aeródromo Municipal de Ponte de Sor - Evento “Volta APAU” – dezasseis (16) a 

dezanove (19) de junho de dois mil  e vinte e dois (2022).---------------------------------- 

Serviço Proponente: 1411 - SAAA – SERVIÇO DE APOIO ÀS ATIVIDADES AERONÁUTICAS--------------------------- 
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Proposta: 

- Aprovar a realização do evento “Volta APAU”, no Aeródromo Municipal, nos dias dezasseis 

(16) a dezanove (19) de junho de dois mil e vinte e dois (2022);---------------------------------------

- Autorizar a isenção de taxa de estacionamento em placa e a redução de 70% nas taxas de 

aterragem e descolagem;-----------------------------------------------------------------------------------------

- Autorizar o apoio logístico dos Serviços Operativos, no transporte de aproximadamente 

cinquenta (50) participantes, entre Aeródromo – Hotel - Aeródromo, nos dias dezasseis (16) 

a dezanove (19) de junho do corrente ano.------------------------------------------------------------------ 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Aprovar a realização do evento “Volta APAU”, no Aeródromo Municipal, nos dias dezasseis (16) 

a dezanove (19) de junho de dois mil e vinte e dois (2022);-----------------------------------------------------

2- Autorizar a isenção de taxa de estacionamento em placa e a redução de 70% nas taxas de 

aterragem e descolagem;--------------------------------------------------------------------------------------------------

3- Autorizar o apoio logístico dos Serviços Operativos, no transporte de aproximadamente 

cinquenta (50) participantes, entre Aeródromo – Hotel - Aeródromo, nos dias dezasseis (16) a 

dezanove (19) de junho do corrente ano.----------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 10.2 
N.º de 
Registo 

8413 Data 25/05/2022 Processo 2022/300.50.400/2 

  

Assunto:   
Aeródromo Municipal de Ponte de Sor – AVIONICEL, Lda. - Uso Reservado de Placa 

para Parqueamento de Aeronaves.---------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 1411 - SAAA – SERVIÇO DE APOIO ÀS ATIVIDADES AERONÁUTICAS--------------------------- 

Proposta: 

- Aprovar o Uso Reservado da Posição de Parqueamento n.º 15, da Placa NE03, a favor da 

AVIONICEL, Lda.;----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Informar a requerente que o uso reservado de Placa reserva ao Município de Ponte de Sor, 

enquanto Operador do Aeródromo Municipal, o direito de autorizar o parqueamento de 

outras aeronaves sempre que necessário, caso a referida posição de parqueamento ora 

atribuída, esteja desocupada.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 Uso Reservado da Posição de Parqueamento n.º 15, da Placa NE03, a favor da 
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AVIONICEL, Lda.;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- Informar a requerente que o uso reservado de Placa reserva ao Município de Ponte de Sor, 

enquanto Operador do Aeródromo Municipal, o direito de autorizar o parqueamento de outras 

aeronaves sempre que necessário, caso a referida posição de parqueamento ora atribuída, esteja 

desocupada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

11. DRH - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 11.1. 
N.º de 
Registo 

8538 Data 27-05-2022 Processo 2022/250.20.600/7 

  

Assunto:   
Transição de trabalhadores do Município para a Empresa Águas do Alto Alentejo, 

E.I.M., S.A. / Acordo de Cedência de Interesse Público.------------------------------------- 

Serviço Proponente: 111 - DRH – DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS.---------------------------------------------------- 

Proposta: 

1. Tomar conhecimento;-----------------------------------------------------------------------------------------  

2. Aprovar a Minuta do Acordo de Cedência de Interesse Público, a celebrar entre o 

Município de Ponte de Sor, a Empresa Águas do Alto Alentejo, E.I.M., S.A. e cada um dos 

trabalhadores que pretendem transitar, através deste mecanismo, para aquela Empresa.---- 
 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Aprovar a Minuta do Acordo de Cedência de Interesse Público, a celebrar entre o Município de 

Ponte de Sor, a Empresa Águas do Alto Alentejo, E.I.M., S.A. e cada um dos trabalhadores que 

pretendem transitar, através deste mecanismo, para aquela Empresa.-------------------------------------- 

2- Autorizar o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Rogério Eduardo Correia Silva Alves, a assinar o 

referido Acordo de Cedência de Interesse Publico.-------------------------------------------------------------- 

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

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

Pereira Hilário, depois de se ter considerado impedido, devido a ser também Presidente do 

Conselho de Administração da Empresa Águas do Alto Alentejo, E.I.M., S.A.------------------------------ 

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

Ponto 12.1 
N.º de 
Registo 

8611 Data 30/05/2022 Processo 2021/300.10.001/99 

  

Assunto:   
Acordo referente ao Contrato 31/21 de “Empreitada de Manutenção e 

Conservação de Reservatórios - Reabilitação do Reservatório de Ervideira.------------ 

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

Proposta: - Aprovar a Minuta de Acordo referente ao Contrato 31/21 de “Empreitada de Manutenção e 
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Conservação de Reservatórios - Reabilitação do Reservatório de Ervideira ”, a outorgar entre 

o Município de Ponte de Sor e a Águas do Alto Alentejo, EIM, S.A., e que tem como objeto 

os encargos financeiros com a referida empreitada de valor total de 42.811,42 € quarenta e 

dois mil, oitocentos e onze euros e quarenta e dois cêntimos, a que acresce o IVA à taxa 

legal em vigor, sendo este suportado pelo adquirente), nos seguintes termos:------------ - O 

Município suportará os trabalhos de manutenção e conservação do Reservatório no valor de 

9.397,32€ (nove mil, trezentos e noventa e sete euros e trinta e dois cêntimos);------- Águas 

do Alto Alentejo, EIM, S.A., suportará os custos inerentes aos trabalhos de 

reabilitação/renovação no valor de 33.414,10 € (trinta e três mil, quatrocentos e catorze 

euros e dez cêntimos).--------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

- Aprovar a Minuta de Acordo referente ao Contrato 31/21 de “Empreitada de Manutenção e 

Conservação de Reservatórios - Reabilitação do Reservatório de Ervideira ”, a outorgar entre o 

Município de Ponte de Sor e a Águas do Alto Alentejo, E.I.M., S.A., e que tem como objeto os 

encargos financeiros com a referida empreitada de valor total de 42.811,42 € quarenta e dois mil, 

oitocentos e onze euros e quarenta e dois cêntimos, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, 

sendo este suportado pelo adquirente), nos seguintes termos:------------------------------------------------ 

- O Município suportará os trabalhos de manutenção e conservação do Reservatório no valor de 

9.397,32€ (nove mil e trezentos e noventa e sete euros e trinta e dois cêntimos);-----------------------

- Águas do Alto Alentejo, E.I.M., S.A., suportará os custos inerentes aos trabalhos de 

reabilitação/renovação no valor de 33.414,10 € (trinta e três mil e quatrocentos e catorze euros e 

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

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

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

Pereira Hilário, depois de se ter considerado impedido, devido a ser também Presidente do 

Conselho de Administração da Empresa Águas do Alto Alentejo, E.I.M., S.A.------------------------------ 

-----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 seis (6) 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 quinze 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 
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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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