
 

  

 

 

ATA NÚMERO 13-2022, REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PONTE DE SOR DE 29-06-2022.------------------------------------------------------------------------------- 

N.º de Registo: 3999251.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Data: 06/07/2022 .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reunião: Reunião Ordinária do dia 29/06/2022.------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Rogério Eduardo Correia Silva Alves, Alda Odete Borges Martins Falé Monteiro Falca, Luís Manuel Jordão Serra, 

Nuno Miguel Pereira Nunes Alvarenga e Sérgia Marina Andrade Bettencourt Martins.-----------------------------------

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

-----Faltas: Faltou o Senhor Vereador Francisco Manuel Lopes Alexandre, que se encontrava doente, 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 dois assuntos na Ordem de Trabalhos, respeitantes às propostas com os 

números 10302 e 10328, datadas de 28-06-2022, e relativas aos Processos número 2022/300.50.601/2 e 

2022/ 300.50.601/3, respetivamente, sobre a Autorização da Empresa Tagusgás, S.A., para executar a Rede 

de Gás Natural, na Estrada da Tramaga e em Foros do Domingão, respetivamente, tendo a Câmara 

Municipal, deliberado, por unanimidade, aceitar a introdução dos referidos assuntos 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.--------------------------------------------- 
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1. TESOURARIA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

Ponto 1.1. N.º de Registo 10199 Data 24/06/2022 
 

Processo 2022/150.20.404/17 
 

  

Assunto:   

Situação Financeira do Município - Resumo Diário de Tesouraria número cento e 

dezoito  barra dois mil e vinte e dois (118/2022), de vinte e três de junho de dois mil 

e vinte dois (23/06/2022).------------------------------------------------------------------------------ 

 
Serviço 
Proponente: 

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

 

Proposta: 

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

Tesouraria número cento e dezoito barra dois mil e vinte e dois (118/2022), do dia vinte e 

três de junho de dois mil e vinte e dois (23/06/2022), sendo que em resumo, o total de 

Disponibilidades é de 2.789.489,22 €, as Operações Orçamentais é de 2.560.711,15 € e as 

Operações não Orçamentais é de 228.778,07 €.------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERAÇÃO 

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

Resumo Diário de Tesouraria número cento e dezoito (118), do dia vinte e três de junho de dois 

mil e vinte e dois (23/06/2022), sendo que em resumo o total de Disponibilidades é de 

2.811.166,89 € (dois milhões e oitocentos e onze mil e cento e sessenta e seis euros e oitenta e 

nove cêntimos), as Operações Orçamentais é de 2.580.843,89 € (dois milhões e quinhentos e 

oitenta mil e oitocentos e quarenta e três euros e oitenta e nove cêntimos) e as Operações não 

Orçamentais é de 230.323,00 € (duzentos e trinta mil e trezentos e vinte e três euros).--------------- 

 

Ponto 1.2. N.º de Registo 10240 Data 27/06/2022 
 

Processo 2022/350.30.008/12 
 

  

Assunto:   Libertação Parcial de Cauções - Torre de Informação de Voo e Hangar C.----------------- 

 
Serviço 
Proponente: 

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

 

Proposta: Tomar conhecimento da libertação das garantias bancárias.------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 
A Câmara Municipal tomou conhecimento da libertação das garantias bancárias, relativas à Torre 

de Informação de Voo e Hangar C.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ponto 2.1. 
N.º de 
Registo 

9285 Data 08/06/2022 Processo 2022/450.10.215/39 

  

Assunto:   
Licença Especial de Ruido,  para realização de uma sardinhada no dia doze (12) de 

junho de dois mil e vinte e dois (2022) / Xarlitox – Distribuição, Lda.-------------------- 
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Serviço Proponente: 11215 - DFP - TAXAS E LICENÇAS.------------------------------------------------------------------------ 

 
Proposta: 

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

Alves, que consistiu em autorizar a emissão da Licença Especial de Ruído, destinada à 

realização de uma sardinhada no dia doze (12) de junho de dois mil e vinte e dois (2022), no 

período compreendido entre as dezoito horas (18H:00H) e as vinte e quatro horas (24H:00), 

na Praça da República, Loja 3 em Ponte de Sor, 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 e a 

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

Rogério Eduardo Correio Silva Alves, que consistiu em autorizar a emissão da Licença Especial de 

Ruído, destinada à realização de uma sardinhada no dia doze (12) de junho de dois mil e vinte e 

dois (2022), no período compreendido entre as dezoito horas (18H:00H) e as vinte e quatro horas 

(24H:00), na Praça da República, Loja 3 em Ponte de Sor, 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 

10030 Data 22/06/2022 Processo 2022/450.10.221/12 

  

Assunto:   

Licença de Recinto Improvisado, para realização das Festas Anuais de julho,  de um 

(1) a quatro (4) de julho de dois mil e vinte e dois (2022) / Sociedade Recreativa e 

Cultural de Foros do Domingão.------------------------------------------------------------------- 

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

 
Proposta: 

Autorizar a emissão da Licença de Recinto Improvisado, à Sociedade Recreativa e Cultural 

de Foros do Domingão, para a realização das Festas Anuais de julho, a decorrer de um (1) a 

quatro (4) de julho de dois mil e vinte e dois (2022), com o seguinte horário: dia um (1) das 

oito horas (08H:00) às vinte e quatro horas (24H:00); dia dois (2) das zero horas (00H:00) às 

quatro horas (04H:00) e das oito horas (08H:00) às vinte e quatro horas (24H:00); dia três 

(3) das zero horas (00H:00) às quatro horas (04H:00) e das oito horas (08H:00) às vinte e 

quatro horas (24H:00) e dia quatro (4) das zero horas (00H:00) às quatro horas (04H:00), na 

Rua da Sociedade Recreativa, número nove (9) em Foros do Domingão, 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 e a 



 

4 

 

proposta apresentada, deliberou, autorizar a emissão da Licença de Recinto Improvisado, à 

Sociedade Recreativa e Cultural de Foros do Domingão, para a realização das Festas Anuais de 

julho, a decorrer de um (1) a quatro (4) de julho de dois mil e vinte e dois (2022), com o seguinte 

horário: dia um (1) das oito horas (08H:00) às vinte e quatro horas (24H:00); dia dois (2) das zero 

horas (00H:00) às quatro horas (04H:00) e das oito horas (08H:00) às vinte e quatro horas 

(24H:00); dia três (3) das zero horas (00H:00) às quatro horas (04H:00) e das oito horas (08H:00) 

às vinte e quatro horas (24H:00) e dia quatro (4) das zero horas (00H:00) às quatro horas (04H:00), 

na Rua da Sociedade Recreativa, número nove, (9) em Foros do Domingão, 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 2.3. 
N.º de 
Registo 

10005 Data 22/06/2022 Processo 2022/450.10.215/45 

  

Assunto:   

Licença Especial de Ruído, para realização das Festas Anuais de julho,  de um (1) a 

quatro (4) de julho de dois mil e vinte e dois (2022) / Sociedade Recreativa e 

Cultural de Foros do Domingão.------------------------------------------------------------------- 

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

 
Proposta: 

Autorizar a emissão da Licença Especial de Ruído, à Sociedade Recreativa e Cultural de Foros 

do Domingão, para a realização das Festas Anuais de julho, a decorrer de um (1) a quatro (4) 

de julho de dois mil e vinte e dois (2022), com o seguinte horário: dia um (1) das oito horas 

(08H:00) às vinte e quatro horas (24H:00); dia dois (2) das zero horas (00H:00) às quatro 

horas (04H:00) e das oito horas (08H:00) às vinte e quatro horas (24H:00); dia três (3) das 

zero horas (00H:00) às quatro horas (04H:00) e das oito horas (08H:00) às vinte e quatro 

horas (24H:00) e dia quatro (4) das zero horas (00H:00) às quatro horas (04H:00), na Rua da 

Sociedade Recreativa, número nove (9) em Foros do Domingão, 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 e a 

proposta apresentada, deliberou, autorizar a emissão da Licença Especial de Ruído, à Sociedade 

Recreativa e Cultural de Foros do Domingão, para a realização das Festas Anuais de julho, a 

decorrer de um (1) a quatro (4) de julho de dois mil e vinte e dois (2022), com o seguinte horário: 

dia um (1) das oito horas (08H:00) às vinte e quatro horas (24H:00); dia dois (2) das zero horas 

(00H:00) às quatro horas (04H:00) e das oito horas (08H:00) às vinte e quatro horas (24H:00); dia 

três (3) das zero horas (00H:00) às quatro horas (04H:00) e das oito horas (08H:00) às vinte e 
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quatro horas (24H:00) e dia quatro (4) das zero horas (00H:00) às quatro horas (04H:00), na Rua 

da Sociedade Recreativa, número nove (9) em Foros do Domingão, 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 

9970 Data 22/06/2022 Processo 2022/450.10.215/44 

  

Assunto:   

Licença Especial de Ruido, para realização das Festas de Verão de vinte e quatro 

(24) a vinte e sete (27) de junho de dois mil e vinte e dois (2022) / Associação 

Comunitária Recreativa e Cultural Valdoarquense.------------------------------------------- 

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 Associação Comunitária Recreativa e Cultural 

Valdoarquense, destinada à realização das Festas de Verão a realizar de vinte e quatro (24) 

a vinte e sete (27) de junho de dois mil e vinte e dois (2022), no seguinte horário: dia vinte e 

quatro (24), das dezassete horas (17H:00) às vinte e quatro horas (24H:00); dia vinte e cinco 

(25),  das zero horas (00H:00) às quatro horas (04H:00) e das dezassete horas (17H:00) às 

vinte e quatro horas (24H:00); dia vinte e seis (26), das zero horas (00H:00) às quatro horas 

(04H:00) e das dezassete horas (17H:00) às vinte e quatro horas (24H:00) e dia vinte e sete 

(27), das zero horas (00H:00) às quatro horas (04H:00), na Rua da Escola, S/N, em Vale do 

Arco, 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 e a 

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

Rogério Eduardo Correio Silva Alves, a qual consistiu na emissão da Licença Especial de Ruido, à 

Associação Comunitária Recreativa e Cultural Valdoarquense, destinada à realização das Festas de 

Verão a realizar de vinte e quatro (24) a vinte e sete (27) de junho de dois mil e vinte e dois 

(2022), no seguinte horário: dia vinte e quatro (24), das dezassete horas (17H:00) às vinte e 

quatro horas (24H:00); dia vinte e cinco (25),  das zero horas (00H:00) às quatro horas (04H:00) e 

das dezassete horas (17H:00) às vinte e quatro horas (24H:00); dia vinte e seis (26), das zero horas 

(00H:00) às quatro horas (04H:00) e das dezassete horas (17H:00) às vinte e quatro horas (24H:00) 

e dia vinte e sete (27), das zero horas (00H:00) às quatro horas (04H:00), na Rua da Escola, S/N, 

em Vale do Arco, mediante o pagamento da taxa prevista no Regulamento e Tabela de Taxas 

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



 

6 

 

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

 

Ponto 2.5. 
N.º de 
Registo 

9928 Data 22/06/2022 Processo 2022/450.10.221/13 

  

Assunto:   

Licença de Recinto Improvisado, para realização das Festas de Verão de vinte e 

quatro (24) a vinte e sete (27) de junho de dois mil e vinte e dois (2022) / 

Associação Comunitária Recreativa e Cultural Valdoarquense.---------------------------- 

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 de Recinto Improvisado, à Associação Comunitária Recreativa e Cultural 

Valdoarquense, destinada à realização das Festas de Verão a realizar de vinte e quatro (24) 

a vinte e sete (27) de junho de dois mil e vinte e dois (2022), no seguinte horário: dia vinte e 

quatro (24), das dezassete horas (17H:00) às vinte e quatro horas (24H:00); dia vinte e cinco 

(25),  das zero horas (00H:00) às quatro horas (04H:00) e das dezassete horas (17H:00) às 

vinte e quatro horas (24H:00); dia vinte e seis (26), das zero horas (00H:00) às quatro horas 

(04H:00) e das dezassete horas (17H:00) às vinte e quatro horas (24H:00) e dia vinte e sete 

(27), das zero horas (00H:00) às quatro horas (04H:00), na Rua da Escola, S/N, em Vale do 

Arco, 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 e a 

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

Rogério Eduardo Correio Silva Alves, a qual consistiu na emissão da Licença de recinto 

Improvisado, à Associação Comunitária Recreativa e Cultural Valdoarquense, destinada à 

realização das Festas de Verão a realizar de vinte e quatro (24) a vinte e sete (27) de junho de dois 

mil e vinte e dois (2022), no seguinte horário: dia vinte e quatro (24), das dezassete horas 

(17H:00) às vinte e quatro horas (24H:00); dia vinte e cinco (25),  das zero horas (00H:00) às 

quatro horas (04H:00) e das dezassete horas (17H:00) às vinte e quatro horas (24H:00); dia vinte e 

seis (26), das zero horas (00H:00) às quatro horas (04H:00) e das dezassete horas (17H:00) às vinte 

e quatro horas (24H:00) e dia vinte e sete (27), das zero horas (00H:00) às quatro horas (04H:00), 

na Rua da Escola, S/N, em Vale do Arco, 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 2.6. 
N.º de 
Registo 

10041 Data 23/06/2022 Processo 2022/450.10.215/41 
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Assunto:   

Licença Especial de Ruido para realização de baile, nos dias dezoito (18) e 

dezanove (19) 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, para a 

realização de um baile, nos dias dezoito (18) e dezanove (19) de junho de dois mil e vinte e 

dois (2022), no seguinte horário: dia dezoito (18) das dezanove horas (19H:00) às vinte e 

quatro horas (24H:00) e dia dezanove (19) das zero (00H:00) horas às quatro (04H:00) horas 

na Estrada Nacional, número duzentos e quarenta e quatro (N.º 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 e a 

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

Rogério Eduardo Correio Silva Alves, a qual consistiu na emissão da Licença Especial de Ruido, à 

Guventude Associação de Jovens de Galveias, para a realização de um baile, nos dias dezoito (18) 

e dezanove (19) de junho de dois mil e vinte e dois (2022), no seguinte horário: dia dezoito (18) 

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

(00H:00) horas às quatro (04H:00) horas na Estrada Nacional, número duzentos e quarenta e 

quatro (N.º 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 2.7. 
N.º de 
Registo 

9955 Data 23/06/2022 Processo 2022/450.10.215/42 

  

Assunto:   

Licença Especial de Ruido, para realização de Batizado, nos dias dezoito (18) a 

dezanove (19) de junho de dois mil e vinte e dois (2022) / Sara Raquel Areias 

Prazeres .-------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 Senhora Sara Raquel Areias Prazeres, destinada à 

realização de Batizado nos dias dezoito (18) e dezanove (19) do corrente ano, no seguinte 

horário: dia dezoito (18) das doze horas (12H:00) às vinte e quatro horas (24H:00) e dia 
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dezanove (19) das zero horas (00H:00) às duas horas (02H:00), na Rua José Afonso, em Vale 

de Açor, 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 e a 

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

Rogério Eduardo Correio Silva Alves, a qual consistiu na emissão da Licença Especial de Ruido, à 

Senhora Sara Raquel Areias Prazeres, destinada à realização de Batizado nos dias dezoito (18) e 

dezanove (19) do corrente ano, no seguinte horário: dia dezoito (18) das doze horas (12H:00) às 

vinte e quatro horas (24H:00) e dia dezanove (19) das zero horas (00H:00) às duas horas (02H:00), 

na Rua José Afonso, em Vale de Açor, 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 

9869 Data 21/06/2022 Processo 2022/450.10.221/11 

  

Assunto:   

Licença de Recinto Improvisado, para a realização de Sardinhada de São João com 

Baile, nos dias vinte e cinco (25)  e vinte e seis (26) de junho de dois mil e vinte e 

dois (2022) / Grupo Desportivo Cultural de  Tramaga.--------------------------------------- 

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

 
Proposta: 

Ratificar a decisão do Senhor Vice-Presidente, em autorizar a emissão da Licença de Recinto 

Improvisado, ao Grupo Desportivo e Cultural de Tramaga, para a realização de Sardinhada 

de São João e Baile, nos dias vinte e cinco (25) e vinte e seis (26) de junho com o seguinte 

horário: dia vinte e cinco (25) das oito horas (08H:00) às vinte e quatro horas (24H:00) e dia 

vinte e seis (26) das zero horas (00H:00) às quatro horas (04H:00) na Rua da Cooperativa, 

numero vinte e dois (22) em Tramaga, 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 e a 

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

Rogério Eduardo Correio Silva Alves, a qual consistiu na emissão da Licença de Recinto 

Improvisado, ao Grupo Desportivo e Cultural de Tramaga, para a realização de Sardinhada de São 

João e Baile, nos dias vinte e cinco (25) e vinte e seis (26) de junho com o seguinte horário: dia 

vinte e cinco (25) das oito horas (08H:00) às vinte e quatro horas (24H:00) e dia vinte e seis (26) 

das zero horas (00H:00) às quatro horas (04H:00) na Rua da Cooperativa, numero vinte e dois (22) 
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em Tramaga, 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 

9879 Data 21/06/2022 Processo 2022/450.10.215/43 

  

Assunto:   

Licença Especial de Ruído, para a realização de Sardinhada de São João com Baile, 

nos dias vinte e cinco (25)  e vinte e seis (26) de junho de dois mil e vinte e dois 

(2022) / Grupo Desportivo Cultural de  Tramaga.--------------------------------------------- 

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

 
Proposta: 

Ratificar a decisão do Senhor Vice-Presidente, em autorizar a emissão da Licença Especial de 

Ruído, ao Grupo Desportivo e Cultural de Tramaga, para a realização de Sardinhada de São 

João e Baile, nos dias vinte e cinco (25) e vinte e seis (26) de junho com o seguinte horário: 

dia vinte e cinco (25) das oito horas (08H:00) às vinte e quatro horas (24H:00) e dia vinte e 

seis (26) das zero horas (00H:00) às quatro horas (04H:00) na Rua da Cooperativa, numero 

vinte e dois (22) em Tramaga, 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 e a 

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

Rogério Eduardo Correio Silva Alves, a qual consistiu na emissão da Licença Especial de Ruído, ao 

Grupo Desportivo e Cultural de Tramaga, para a realização de Sardinhada de São João e Baile, nos 

dias vinte e cinco (25) e vinte e seis (26) de junho com o seguinte horário: dia vinte e cinco (25) 

das oito horas (08H:00) às vinte e quatro horas (24H:00) e dia vinte e seis (26) das zero horas 

(00H:00) às quatro horas (04H:00) na Rua da Cooperativa, numero vinte e dois (22) em Tramaga, 

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 

10036 Data 22/06/2022 Processo 2022/450.10.215/40 

  

Assunto:   

Licença Especial de Ruido, para realização de Baile dos Santos Populares de 

dezassete (17) a dezoito (18) de junho de dois mil e vinte e dois (2022) / 

Associação Comunitária Nossa Senhora dos Prazeres, de Vale de Açor.----------------- 
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Serviço Proponente: 11215 - DFP - TAXAS E LICENÇAS.------------------------------------------------------------------------ 

 
Proposta: 

Ratificar a decisão do Senhor Vice-Presidente, em autorizar a emissão da Licença Especial de 

Ruído, à Associação Comunitária Nossa Senhora dos Prazeres, destinada à realização de 

Baile dos Santos Populares, nos dias dezassete (17) e dezoito (18) de junho de dois mil e 

vinte e dois (2022), no seguinte horário: dia dezassete (17), das dezasseis horas (16H:00) às 

vinte e quatro horas (24H:00) e dia dezoito (18) das zero horas (00H:00) às duas horas 

(02:00H), na Rua 25 de Abril, em Vale de Açor, 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 e a 

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

Rogério Eduardo Correio Silva Alves, a qual consistiu na emissão da Licença Especial de Ruído, à 

Associação Comunitária Nossa Senhora dos Prazeres, destinada à realização de Baile dos Santos 

Populares, nos dias dezassete (17) e dezoito (18) de junho de dois mil e vinte e dois (2022), no 

seguinte horário: dia dezassete (17), das dezasseis horas (16H:00) às vinte e quatro horas (24H:00) 

e dia dezoito (18) das zero horas (00H:00) às duas horas (02:00H), na Rua 25 de Abril, em Vale de 

Açor, 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.--------------------------------------------------------------- 

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

Ponto 3.1 
N.º de 
Registo 

10216 Data 27/06/2022 Processo 2022/300.30.008/25 

  

Assunto:   

Pedido cedência do Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor, no dia vinte (20) de 

junho do corrente ano, no período entre as dezassete horas (17H:00) e a uma 

hora e trinta minutos do dia seguinte  (01H30), para a realização de uma reunião 

de caracter político / Federação Distrital de Portalegre do Partido Socialista.--------- 

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

Proposta: Autorizar, à ratificação da Câmara.---------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, ratificar a decisão de autorizar 

a cedência do Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor, no dia vinte (20) de junho do corrente 

ano, no período entre as dezassete horas (17H:00) e a uma hora e trinta minutos do dia seguinte  

(01H30), para a realização de uma reunião de caracter político, por parte da Federação Distrital 

de Portalegre do Partido Socialista.------------------------------------------------------------------------------------ 
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Aprovado por unanimidade, com seis votos a favor.-------------------------------------------------------------- 

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

Ponto 4.1. 
N.º de 
Registo 

9915 Data 22/06/2022 Processo 2012/450.10.213/72 

  

Assunto:   
Lugar de Estacionamento destinado a Pessoas com Mobilidade Reduzida, na Rua 

da Liberdade, número vinte e dois (22), em Ervideira.--------------------------------------- 

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

Proposta: 
À Câmara para análise e decisão. Mais se refere que o lugar de estacionamento a criar, será 

num espaço que já é habitualmente utilizado como estacionamento.-------------------------------- 

 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, aprovar a criação de um lugar 

de Estacionamento destinada a Pessoas com Mobilidade Reduzida, na Rua da Liberdade, número 

vinte e dois (22), em Ervideira.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 4.2 
N.º de 
Registo 

9988 Data 22/06/2022 Processo 2022/500.10.301/75 

  

Assunto:   
Veículo abandonado na Via Pública Matrícula com a matrícula 14-71-IU e marca 

Toyota Corolla, na Rua Manuel Marques Adegas, em Ponte de Sor.---------------------- 

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

Proposta: 

Notificar o proprietário do veículo abandonado na Rua Manuel Marques Adegas, em Ponte 

de Sor, com a matrícula 14-71-IU, de marca Toyota Corolla, para remoção do mesmo no 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

prestada e a proposta apresentada, deliberou, notificar o proprietário do veículo abandonado na 

Rua Manuel Marques Adegas, em Ponte de Sor, com a matrícula 14-71-IU, de marca Toyota 

Corolla, para remoção do mesmo no prazo de trinta (30) dias.------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 4.3 
N.º de 
Registo 

10193 Data 24/06/2022 Processo 2022/500.10.301/78 
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Assunto:   
Veículo abandonado na Via Pública Matrícula com a matrícula 55-38-PC e marca 

Audi, na Rua do Pinhal, em Ponte de Sor.-------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 
Notificar o proprietário do veículo abandonado na Rua do Pinhal, em Ponte de Sor, com a 

matrícula 55-38-PC, de marca Audi, para remoção do mesmo no prazo de trinta (30) dias.---- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

prestada e a proposta apresentada, deliberou, notificar o proprietário do veículo abandonado na 

Via Pública Matrícula com a matrícula 55-38-PC e marca Audi, na Rua do Pinhal, em Ponte de Sor, 

para remoção do mesmo no prazo de trinta (30) dias.------------------------------------------------------------ 

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

 

Ponto 4.4. 
N.º de 
Registo 

10197 Data 24/06/2022 Processo 2022/500.10.301/79 

  

Assunto:   
Veículo abandonado na Via Pública Matrícula com a matrícula 33-80-VE e marca 

Volkswagen, na Rua do Pinhal, em Ponte de Sor.---------------------------------------------- 

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

Proposta: 

Notificar o proprietário do veículo abandonado na Rua do Pinhal, em Ponte de Sor, com a 

matrícula 33-80-VE, de marca Volkswagen, para remoção do mesmo no prazo de trinta (30) 

dias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

prestada e a proposta apresentada, deliberou, notificar o proprietário do veículo abandonado na 

Via Pública Matrícula com a matrícula 33-80-VE e marca Volkswagen, na Rua do Pinhal, em Ponte 

de Sor, para remoção do mesmo no prazo de trinta (30) dias.-------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 4.5. 
N.º de 
Registo 

10201 Data 24/06/2022 Processo 2022/300.10.001/26 

  

Assunto:   

Plano de Segurança e Saúde Empreitada de "Centro de Negócios da Indústria 

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

Hangar C e Trabalhos Complementares".-------------------------------------------------------- 

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

Aprovar o Plano de Segurança e Saúde desenvolvido pela Empresa URBIGAV Construções e 

Engenharia, S.A., para a Empreitada de "Centro de Negócios da Indústria 

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

Trabalhos Complementares" Complementares", nos termos do Decreto Lei n.º 273/2003, de 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

proposta apresentada, deliberou, aprovar o Plano de Segurança e Saúde desenvolvido pela 

Empresa URBIGAV Construções e Engenharia, S.A., para a Empreitada de "Centro de Negócios da 

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

Hangar C e Trabalhos Complementares" Complementares", nos termos do Decreto Lei n.º 

273/2003, de 29 de outubro.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 4.6. 
N.º de 
Registo 

10191 Data 24/06/2022 Processo 2022/300.10.001/28 

  

Assunto:   
Plano de Segurança e Saúde Empreitada de "Centro de Negócios da Indústria 

Aeronáutica - Compartimentação do Hangar B" / Novagente – Empreitadas, S.A.---- 

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

Proposta: 

Aprovar o Plano de Segurança e Saúde desenvolvido pela Empresa Novagente - Empreitadas, 

S.A., para a Empreitada de "Centro de Negócios da Indústria Aeronáutica – 

Compartimentação do Hangar B", nos termos do Decreto Lei n.º 273/2003, de 29 de 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

proposta apresentada, deliberou, aprovar o Plano de Segurança e Saúde desenvolvido pela 

Empresa Novagente - Empreitadas, S.A., para a Empreitada de "Centro de Negócios da Indústria 

Aeronáutica – Compartimentação do Hangar B", nos termos do Decreto Lei n.º 273/2003, de 29 de 

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

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

 

Ponto 4.7. 
N.º de 
Registo 

10303 Data 28/06/2022 Processo 2022/300.50.601/2 

  

Assunto:   Pedido de Parecer Prévio, para instalação de Rede de Gás Natural na Estrada da 
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Tramaga / Tagusgás, S.A.----------------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 
Autorizar a Empresa Tagusgás, S,A, a executar a Rede de Gás Natural na Estrada da Tramaga, 

salvaguardando-se a correta reposição dos pavimentos.------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

S,A, a executar a Rede de Gás Natural na Estrada da Tramaga, salvaguardando-se a correta 

reposição dos pavimentos.------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Ponto 4.8. 
N.º de 
Registo 

10328 Data 28/06/2022 Processo 2022/300.50.601/3 

  

Assunto:   
Pedido de Parecer Prévio, para instalação de Rede de Gás em Foros do Domingão / 

Tagusgás, S.A.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

Autorizar a Empresa Tagusgás, S,A, a expandir a Rede de Gás Natural à localidade de Foros 

do Domingão, salvaguardando-se a correta reposição dos pavimentos.------------------------------

Para além disso, e encontrando-se em execução a Rua do Olival, propõe-se que seja 

solicitada a construção da rede nesse arruamento antes da pavimentação do mesmo.---------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

S,A, a executar a Rede de Gás Natural à localidade de Foros do Domingão, salvaguardando-se a 

correta reposição dos pavimentos, sendo que para além disso, e encontrando-se em execução a 

Rua do Olival, deverá ser solicitada a construção da rede nesse arruamento antes da 

pavimentação do mesmo.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Ponto 5.1. 
N.º de 
Registo 

9912 Data 21/06/2022 Processo 2022/300.50.201/44 

  

Assunto:   

Cedência do Auditório do CAC – Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor,  para a 

cerimónia de entrega de prémios do Segundo (2.º) Semestre do Projeto “Para Ti, 

Se Não Faltares” /  Fundação Benfica.------------------------------------------------------------ 
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Serviço Proponente: 1221 – DEJD - SD - DESPORTO.----------------------------------------------------------------------- 
 

Proposta: 

À ratificação. Autorizar a cedência do Auditório do Centro de Artes e Cultura de Ponte de 

Sor, no dia vinte e oito (28) de junho de dois mil e vinte e dois (2022), entre as dezassete 

horas e trinta minutos (17H:30) e as dezanove horas (19H:00), para a realização da 

cerimónia de entrega de prémios do Segundo (2.º) Semestre do Projeto “Para Ti, Se Não 

Faltares!”, por parte da Fundação Benfica.------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, ratificar a decisão de autorizar 

a cedência do Auditório do Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor, no dia vinte e oito (28) de 

junho de dois mil e vinte e dois (2022), entre as dezassete horas e trinta minutos (17H:30) e as 

dezanove horas (19H:00), para a realização da cerimónia de entrega de prémios do Segundo (2.º) 

Semestre do Projeto “Para Ti, Se Não Faltares!”, por parte da Fundação Benfica, sendo que caso o 

evento não seja realizado nesta data, fica desde já igualmente autorizada a cedência do referido 

Auditório, para uma outra data a indicar.---------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 5.2. 
N.º de 
Registo 

7596 Data 12/05/2022 Processo 2022/900.10.002/7 

  

Assunto:   
Minuta do Protocolo “Campos de Treinos Desportivos” e “Campos de Férias 

Desportivas” / CFOOTNFS, UNIPESSOAL. LDA.-------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

- Aprovar Minuta do Protocolo de Colaboração entre a CFOOTNFS, UNIPESSOAL, LDA. e o 

Município de Ponte de Sor, relativo a “Campos de Treinos Desportivos” e “Campos de Férias 

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

- Aprovar a redução da taxa inerente à utilização do Pavilhão Gimnodesportivo de Ponte de 

Sor e do Campo de Futebol Sintético de Ponte de Sor de um euro (1,00 €) para cinquenta 

cêntimos (0,50 €) aos utilizadores e monitores por cada utilização dos Campos de Férias da 

CFOOTNFS, UNIPESSOAL, LDA.----------------------------------------------------------------------------------

- Aprovar a redução da taxa inerente à utilização da Piscina Municipal da Zona Ribeirinha de 

Ponte de Sor de dois euros (2,00 €) para um euro (1,00 €) aos utilizadores e monitores por 

cada utilização dos Campos de Férias da CFOOTNFS, UNIPESSOAL, LDA.----------------------------- 

 

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

anexada e a proposta apresentada, facto de estar em causa um evento de manifesto e relevante 
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interesse municipal, deliberou, nos termos do n.º 6, do artigo (7.º), do Regulamento e Tabela de 

Taxas Municipais, deliberou:---------------------------------------------------------------------------------------------  

1- Aprovar Minuta do Protocolo de Colaboração entre a CFOOTNFS, UNIPESSOAL, LDA., e o 

Município de Ponte de Sor relativo a “Campos de Treinos Desportivos” e “Campos de Férias de 

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

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

Protocolo de Colaboração;------------------------------------------------------------------------------------------------  

3- Aprovar a redução da taxa inerente à utilização do Pavilhão Gimnodesportivo de Ponte de Sor 

e do Campo de Futebol Sintético de Ponte de Sor de um euro (1,00 €) para cinquenta cêntimos 

(0,50 €) aos utilizadores e monitores por cada utilização dos Campos de Férias da CFOOTNFS, 

UNIPESSOAL, LDA.;----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4- Aprovar a redução da taxa inerente à utilização da Piscina Municipal da Zona Ribeirinha de 

Ponte de Sor de dois euros (2,00 €) para um euro (1,00 €) aos utilizadores e monitores por cada 

utilização dos Campos de Férias da CFOOTNFS, UNIPESSOAL, LDA;------------------------------------------- 

5- A utilização do Teatro-Cinema não é possível;------------------------------------------------------------------- 

6- A utilização de todos os espaços quer para realização de atividades quer para visitas, depende 

da disponibilidade diária dos mesmos;-------------------------------------------------------------------------------- 

7- Relativamente aos equipamentos relacionados com a atividade da vela, e havendo um 

Protocolo estabelecido entre o Município, a Escola de Vela da Associação Nova Cultura de 

Montargil e o Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor, deverá a interessada concertar ou 

coordenar a sua utilização com o referido Clube de Vela e sobre autorização deste.-------------------- 

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

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

Ponto 6.1. 
N.º de 
Registo 

9358 Data 09/06/2022 Processo 2022/850.10.003/17 

  

Assunto:   
Proposta para celebração dos trinta (30) anos do Festival Sete Sois Sete Luas em 

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

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

Proposta: 

1- Autorizar a realização dos espetáculos incluídos na proposta, a realizar nos dias três (03)  

e nove (09) de setembro de dois mil e vinte e dois (2022), em Ponte de Sor e Montargil.------ 

2- Autorizar o pagamento de 13.500,00 € para a realização dos espetáculos, assim como 

eventual apoio logístico.------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Autorizar a realização dos espetáculos incluídos na proposta, a realizar nos dias três (03)  e 
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nove (09) de setembro de dois mil e vinte e dois (2022), em Ponte de Sor e Montargil.---------------- 

2- Autorizar o pagamento de 13.500,00 € para a realização dos espetáculos, assim como eventual 

apoio logístico.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 6.2. 
N.º de 
Registo 

9847 Data 21/06/2022 Processo 2022/150.10.500/33 

  

Assunto:   Declaração de Colaboração com a  Rede Portuguesa de Turismo Industrial.----------- 

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

Proposta: 

1- Autorizar a colaboração;-------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Autorizar a assinatura da Declaração pela Senhora Vereadora Alda Odete Borges Martins 

Falé Monteiro Falca.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Autorizar a colaboração;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Autorizar a assinatura da Declaração pela Senhora Vereadora Alda Odete Borges Martins Falé 

Monteiro Falca.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 6.3. 
N.º de 
Registo 

10097 Data 23/06/2022 Processo 2022/950.10.001/19 

  

Assunto:   Eléctrico Futebol Clube - Pedido de autorização para evento de Dança.----------------- 

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

Proposta: 

Autorização de cedência do Anfiteatro da Zona Ribeirinha de Ponte de Sor, bem como a 

utilização dos camarins do mesmo, para o dia dois (2) de julho de dois mil e vinte e dois 

(2022), para a realização de um evento de final de época da Secção de Dança, ao Eléctrico 

Futebol Clube, de Ponte de Sor, assim como os técnicos de luz e som do Município de Ponte 

de Sor, mediante o pagamento das respetivas horas extraordinárias.-------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, autorizar a cedência do 

Anfiteatro da Zona Ribeirinha de Ponte de Sor, bem como a utilização dos camarins do mesmo, 

para o dia dois (2) de julho de dois mil e vinte e dois (2022), para a realização de um evento de 

final de época da Secção de Dança, ao Eléctrico Futebol Clube, de Ponte de Sor, assim como os 
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técnicos de luz e som do Município de Ponte de Sor, mediante o pagamento das respetivas horas 

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

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

 

Ponto 6.4. 
N.º de 
Registo 

10096 Data 23/06/2022 Processo 2022/300.50.201/45 

  

Assunto:   Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor /Projeto Mostra D´Arte 21.22.--------------- 

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

Proposta: 

Autorização de cedência de um Espaço Expositivo no Centro de Artes e Cultura de Ponte de 

Sor, no início do próximo ano letivo, em data e local a combinar, para a realização da 

apresentação / exposição dos trabalhos realizados pela Turma 9.º-D, do Projeto Mostra 

D´arte 21.22.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, autorizar a cedência de um 

Espaço Expositivo no Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor, no início do próximo ano letivo, 

em data e local a combinar, para a realização da apresentação / exposição dos trabalhos 

realizados pela Turma 9.º D, do Projeto Mostra D´arte 21.22.------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 6.5. 
N.º de 
Registo 

10094 Data 23/06/2022 Processo 2022/150.20.101/3 

  

Assunto:   Associação Cultural Sete Sóis Sete Luas / Carta de Intenções para a DG – Artes.------ 

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

Proposta: 

Ratificação da Câmara Municipal de Ponte de Sor, da assinatura da Declaração de Intenção 

de Parceria entre o Município de Ponte de Sor e a Associação Cultural Sete Sóis Sete Luas, 

relativo ao apoio e disponibilidade para receber em Ponte de Sor, no verão de 2023, 2024, 

2025 e 2026, as três produções musicais internacionais que o Festival Sete Sóis Sete Luas irá 

realizar em cada ano com músicos portugueses e internacionais.------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, ratificar a decisão da Câmara 

Municipal de Ponte de Sor, sobre a assinatura da Declaração de Intenção de Parceria entre o 

Município de Ponte de Sor e a Associação Cultural Sete Sóis Sete Luas, relativo ao apoio e 

disponibilidade para receber em Ponte de Sor, no verão de 2023, 2024, 2025 e 2026, as três 
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produções musicais internacionais que o Festival Sete Sóis Sete Luas irá realizar em cada ano com 

músicos portugueses e internacionais.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 6.6. 
N.º de 
Registo 

10082 Data 23/06/2022 Processo 2022/150.20.101/4 

  

Assunto:   Lendias D´Encantar / Declaração de Intenção.-------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

Ratificação da Câmara Municipal de Ponte de Sor, sobre a autorização de assinatura da 

Declaração de Intenção, de parceria entre o Município de Ponte de Sor e a Associação 

Lendias d´Encantar, relativo ao apoio às edições de 2023, 2024, 2025 e 2026 do FITA - 

Festival Internacional de Teatro do Alentejo.--------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, ratificar a decisão que 

autorizou a assinatura da Declaração de Intenção, de parceria entre o Município de Ponte de Sor 

e a Associação Lendias d´Encantar, relativo ao apoio às edições de 2023, 2024, 2025 e 2026 do 

FITA - Festival Internacional de Teatro do Alentejo.--------------------------------------------------------------- 

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

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

Ponto 7.1. 
N.º de 
Registo 

9711 Data 17/06/2022 Processo 2022/850.10.003.01/51 

  

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 da viatura de nove (9) lugares à ASSPS - Associação de Solidariedade Social de 

Ponte de Sor – Casa dos Avós, no período de vinte e sete (27) de junho a um (1) de julho de 

dois mil e vinte e dois (2022), no âmbito da realização de Colónia de Férias, em Lagos.--------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, ratificar a decisão, através do 

Despacho do Senhor Vereador Francisco Manuel Lopes Alexandre, que autorizou a cedência da 

viatura de nove (9) lugares à ASSPS - Associação de Solidariedade Social de Ponte de Sor – Casa 
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dos Avós, no período de vinte e sete (27) de junho a um (1) de julho de dois mil e vinte e dois 

(2022), no âmbito da realização de Colónia de Férias, em Lagos.---------------------------------------------- 

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

 

Ponto 7.2. 
N.º de 
Registo 

9819 Data 21/06/2022 Processo 2022/850.10.003.01/53 

  

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

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

Proposta: 

Aprovar a atribuição de um apoio financeiro no valor de 290,00 € (duzentos e noventa 

euros), ao Coral Polifónico de Ponte de Sor, para fazer face às despesas com a deslocação a 

Montemor-o-Novo, para a participação no Encontro de Coros, no dia dezasseis (16) de julho 

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, aprovar a atribuição de um 

apoio financeiro no valor de 290,00 € (duzentos e noventa euros), ao Coral Polifónico de Ponte de 

Sor, para fazer face às despesas com a deslocação a Montemor-o-Novo, para a participação no 

Encontro de Coros, no dia dezasseis (16) de julho do corrente ano.------------------------------------------- 

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

 

Ponto 7.3. 
N.º de 
Registo 

10098 Data 23/06/2022 Processo 2022/850.10.002.01/9 

  

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

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

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

Proposta: 

Aprovar a atribuição de um apoio financeiro, no valor de 2.443,57 € (dois mil e quatrocentos 

e quarenta e três euros e cinquenta e sete cêntimos), mediante a entrega dos documentos 

comprovativos de despesa, à ASSPS - Associação de Solidariedade Social de Ponte de Sor, 

para aquisição de equipamento informático, nomeadamente um Servidor.------------------------- 
 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, aprovar a atribuição de um 

apoio financeiro, no valor de 2.443,57 € (dois mil e quatrocentos e quarenta e três euros e 
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cinquenta e sete cêntimos), mediante a entrega dos documentos comprovativos de despesa, à 

ASSPS - Associação de Solidariedade Social de Ponte de Sor, para aquisição de equipamento 

informático, nomeadamente um Servidor.--------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 7.4. 
N.º de 
Registo 

10106 Data 23/06/2022 Processo 2022/850.10.003.01/55 

  

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

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

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

Proposta: 

Aprovar a concessão de apoio financeiro no valor de 6.867,67 € (seis mil oitocentos e 

sessenta e sete euros e sessenta e sete cêntimos) acrescido do IVA à taxa legal em vigor, à 

ASSPS - Associação de Solidariedade Social de Ponte de Sor, para fazer face às despesas com 

as intervenções no sistema de aquecimento AQS.--------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, aprovar a atribuição de um 

apoio financeiro no valor de 6.867,67 € (seis mil oitocentos e sessenta e sete euros e sessenta e 

sete cêntimos) acrescido do IVA à taxa legal em vigor, à ASSPS - Associação de Solidariedade 

Social de Ponte de Sor, para fazer face às despesas com as intervenções no sistema de 

aquecimento AQS.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 7.5. 
N.º de 
Registo 

10079 Data 23/06/2022 Processo 2022/850.10.003.01/54 

  

Assunto:   
Exposição de aeronave ultraleve e asa-delta nas Festas da Cidade / Radical Clube 

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

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

Proposta: 

Autorizar a colocação de uma aeronave ultraleve e de um asa-delta para exposição no 

Recinto das Festas da Cidades/22, por parte do Radical Clube de Ponte de Sor, no âmbito da 

promoção do desporto aeronáutico.-------------------------------------------------------------------------- 

 

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 uma 
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aeronave ultraleve e de um asa-delta para exposição no Recinto das Festas da Cidades/22, por 

parte do Radical Clube de Ponte de Sor, no âmbito da promoção do desporto aeronáutico.---------- 

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

 

Ponto 7.6. 
N.º de 
Registo 

9909 Data 22/06/2022 Processo 2022/850.10.003.01/33 

  

Assunto:   Concessão de apoio à Sociedade Recreativa e Cultural de Foros do Domingão.------- 

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

Proposta: 

Ratificar o Despacho do Senhor Vereador Francisco Manuel Lopes Alexandre, no sentido de 

ser cedida uma viatura de nove (9) lugares, à Sociedade Recreativa e Cultural de Foros do 

Domingão, no dia vinte e seis (26) de junho do corrente ano, no âmbito do evento “90KM”.-- 

 

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, no sentido de ser cedida uma viatura de nove (9) 

lugares, à Sociedade Recreativa e Cultural de Foros do Domingão, no dia vinte e seis (26) de junho 

do corrente ano, no âmbito do evento “90KM”.-------------------------------------------------------------------- 

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

8. DFP – GESTÃO DE PATRIMÓNIO.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 8.1. 
N.º de 
Registo 

9785 Data 20-06-2022 Processo 2022/300.10.005/615 

  

Assunto:   
Requerimento apresentado pelo Adjudicatário da “Oferta Pública para a Venda dos 

Pinheiros e Eucaliptos, da propriedade municipal, em Longomel.------------------------ 

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

Proposta: 

Aprovar a renúncia da adjudicação da Oferta Pública para a Venda dos Pinheiros e 

Eucaliptos, da propriedade municipal, em Longomel“, apresentada pelo adjudicatário 

Apolinário da Cruz Gomes e Filha, Lda.----------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

anexada e a proposta apresentada, deliberou, aprovar a renúncia da adjudicação da Oferta 

Pública para a Venda dos Pinheiros e Eucaliptos, da propriedade municipal, em Longomel“, 

apresentada pelo adjudicatário Apolinário da Cruz Gomes e Filha, Lda., assim como efetuar a 

abertura de novo procedimento e nos mesmos moldes do anterior.----------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade, com seis votos a favor.--------------------------------------------------------------- 
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Ponto 8.2. 
N.º de 
Registo 

9849 Data 21-06-2022 Processo 2022/300.10.003/10 

  

Assunto:   
Ata da Comissão de Arrematação para a venda de lotes de terreno, no Loteamento 

Municipal, em Longomel.---------------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 
Declarar deserta a Hasta Pública, para a Venda de dez (10) lotes de terreno números 

1,2,3,4,5,6,7,8,10 e 12 do Loteamento Municipal, em Longomel.------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o Relatório do júri anexado e 

a proposta apresentada, deliberou, declarar deserta a Hasta Pública, para a Venda de dez (10) 

lotes de terreno números 1,2,3,4,5,6,7,8,10 e 12 do Loteamento Municipal, em Longomel, assim 

como efetuar novo procedimento nos mesmos moldes do anterior.----------------------------------------- 

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

 

Ponto 8.3. 
N.º de 
Registo 

9811 Data 21-06-2022 Processo 2022/300.10.003/11 

  

Assunto:   
Ata da Comissão de Arrematação, para a venda de lotes de terreno, no 

Loteamento Municipal, em Tramaga.------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 
Declarar deserta a Hasta Pública, para a venda de quatro (4) lotes de terreno com os 

números 1,2,3 e 4 do Loteamento Municipal, em Tramaga.--------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo m consideração o Relatório do júri anexado e 

a proposta apresentada, deliberou, declarar deserta a Hasta Pública, para a venda de quatro (4) 

lotes de terreno com os números 1,2,3 e 4 do Loteamento Municipal, em Tramaga, assim como 

efetuar novo procedimento nos mesmos moldes do anterior.-------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 8.4. 
N.º de 
Registo 

9793 Data 21-06-2022 Processo 2022/300.10.003/12 

  

Assunto:   Ata da Comissão de Arrematação, para a venda do lote de terreno número catorze 
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(14), no Loteamento Municipal, em Ervideira.------------------------------------------------- 

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

Proposta: 
Declarar deserta a Hasta Pública, para a venda de um (1) lote de terreno com o número 

catorze (14), do Loteamento Municipal, em Ervideira.---------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo m consideração o Relatório do júri anexado e 

a proposta apresentada, deliberou, declarar deserta a Hasta Pública, para a venda de um (1) lote 

de terreno com o número catorze (14), do Loteamento Municipal, em Ervideira, assim como 

efetuar novo procedimento nos mesmos moldes do anterior.-------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 8.5. 
N.º de 
Registo 

10183 Data 24-06-2022 Processo 2022/300.50.201/16 

  

Assunto:   

Relatório da Comissão de Abertura e Análise das Candidaturas do Concurso para a 

Oferta Pública para a Exploração em Regime de Arrendamento de Prazo Certo, 

Talho e Lojas, sitos no Edifício do Mercado Municipal, em Ponte de Sor.---------------- 

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

Proposta: 
Tomar conhecimento do exposto no Relatório da Comissão, considerando a Oferta Pública 

Deserta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

deliberou, declarar Deserta a Oferta Pública para a Exploração em Regime de Arrendamento de 

Prazo Certo, Talho e Lojas, sitos no Edifício do Mercado Municipal, em Ponte de Sor, assim como 

efetuar novo Procedimento nos mesmos moldes do anterior.-------------------------------------------------- 

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

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

Ponto 9.1 
N.º de 
Registo 

10268 Data 27/06/2022 Processo 2022/150.10.500/34 

  

Assunto:   
Protocolo de Cooperação entre Município de Ponte de Sor e IATA - Global Training 

Conference 2022.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 
Ratificar a assinatura do Protocolo de Cooperação entre o Município de Ponte de Sor e a 

IATA (Associação Internacional de Transportes Aéreos), que tem como objeto a colaboração 
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na realização da IATA Global Training Conference 2022, em Ponte de Sor.--------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

proposta apresentada, deliberou, ratificar a assinatura do Protocolo de Cooperação entre o 

Município de Ponte de Sor e a IATA (Associação Internacional de Transportes Aéreos), que tem 

como objeto a colaboração na realização da IATA Global Training Conference 2022, em Ponte de 

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

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

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

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

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

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

DELIBERAÇÃO: Aprovado por unanimidade, com 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 onze 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 

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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