
 

  

 

 

ATA NÚMERO 24-2021, REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PONTE DE SOR REALIZADA NO DIA 24-11-2021.--------------------------------------------------------- 

N.º de Registo: 3688304.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Data: 26/11/2021.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Reunião: Reunião Ordinária do dia 24/11/2021.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Alda Odete Borges Martins Falé Monteiro, Francisco Manuel Lopes Alexandre, Nuno Miguel Pereira Nunes 

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

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

-------Faltas: Faltaram os Senhores Vereadores Luís Manuel Jordão Serra e Rogério Eduardo Correia Silva Alves,  

que se encontravam ao serviço da Autarquia, razão pela qual a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

justificar as referidas faltas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

-----Verificada a existência de Quórum, foi declarada aberta a Reunião Ordinária pelo Senhor Presidente da 

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

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

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

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

-----Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Hugo Luís Pereira Hilário, propondo a realização de 

uma Reunião Extraordinária da Câmara Municipal, no dia trinta (30) de novembro (terça-feira), pelas nove 

horas (09H:00), do mesmo modo que a próxima Reunião Ordinária da Autarquia, terá lugar no dia quinze 

(15) de dezembro (quarta-feira), pelas nove horas e trinta minutos (09H:30) do corrente ano, por motivos de 

conveniência de serviço, razão pela qual a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 

respetiva proposta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----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 16436 Data 19/11/2021 
 

Processo 2021/150.20.404/26 
 

  

Assunto:   

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

vinte e três barra dois mil e vinte e um (223/2021), de dezoito de novembro de dois 

mil e vinte e um (18/11/2021).------------------------------------------------------------------------ 

 
Serviço 
Proponente: 

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

 

Proposta: 

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

Tesouraria número duzentos e vinte e três barra dois mil e vinte e um (223/2021), do dia 

dezoito de novembro de dois mil e vinte e um (18/11/2021), sendo que em resumo, o total 

de Disponibilidades é de 3.971.184,33 €, as Operações Orçamentais é de 3.774.206,02 € e as 

Operações não Orçamentais é de 196.978,31 €.------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERAÇÃO 

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

Resumo Diário de Tesouraria número duzentos e vinte e três (223), do dia dezoito de novembro 

de dois mil e vinte e um (18/11/2021), sendo que em resumo o total de Disponibilidades é de  

3.971.184,33 € (três milhões e novecentos e setenta e um mil e cento e oitenta e quatro euros e 

trinta e três cêntimos), as Operações Orçamentais é de 3.774.206,02 € (tês milhões e setecentos 

e setenta e quatro mil e duzentos e seis euros e dois cêntimos) e as Operações não Orçamentais 

é de 196.978,31 € (cento e noventa e seis mil e novecentos e setenta e oito euros e trinta e um  

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

 

Ponto 1.2. N.º de Registo 16472 Data 19/11/2021 
 

Processo 2021/350.10.500/4 
 

  

Assunto:   

Transferência de Verbas no âmbito do Protocolo, estabelecido entre o Município de 

Ponte de Sor e a ACIPS – Associação Comercial e Industrial de Ponte de Sor, para a 

realização do Evento “PORTUGAL AIR SUMMIT 2021 FLYING FOR A NEW START”. - 

(3ª. Transferência de Verbas para a ACIPS).-------------------------------------------------------- 

 
Serviço 
Proponente: 

 
11216 - DFP – CANDIDATURAS A SISTEMAS DE FINANCIAMENTO.------------------------------ 

 

Proposta: 
Para conhecimento da Câmara Municipal, de acordo com o Protocolo referido em assunto.--- 

 

 

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

2. SERVIÇO: GAERRE – GABINETE DE ATOS ELEITORAIS, REFERENDÁRIOS E RECENSEAMENTO ELEITORAL.------- 

 

Ponto 2.1 N.º de 16062 
 

Data 11/11/2021 
 

Processo 2021/950.10.402/6 
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Registo 

  

Assunto:   

ELEIÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - 30 DE JANEIRO DE 2022 (domingo) 

Designação dos "Espaços Especiais/Locais Adicionais", destinados à afixação de 

Propaganda Política, em Campanha Eleitoral (16-01-2022 a 28-01-2022).------------ 
 

Serviço 
Proponente: 

 
1004 - GABINETE DE ATOS ELEITORAIS, REFERENDÁRIOS E RECENSEAMENTO 
ELEITORAL.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Proposta: 

1. Concordar com a informação antes transcrita e aprovar os loca is mencionados para a 

colocação de PLACARES por parte do Município de Ponte de Sor “Espaços Especiais/Locais 

Adicionais”, destinados à afixação de Propaganda Política, em período de Campanha 

Eleitoral, a qual decorrerá de 16-01-2022 (domingo) a 28-01-2022 (sexta feira), pelos 

Partidos Políticos ou Coligações Eleitorais, concorrentes à Eleição a cima citada, a realizar 

em 30 DE JANEIRO DE 2022 (domingo);-------------------------------------------------------------------- 

2. Reconhecer a dificuldade de dar rigoroso cumprimento ao estipulado no n.º. 1, do artº. 

92º., da Lei nº. 14/1979, de 16 de maio.------------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Concordar com a informação antes transcrita e aprovar os locais mencionados para a 

colocação de PLACARES por parte do Município de Ponte de Sor “Espaços Especiais/Locais 

Adicionais”, destinados à afixação de Propaganda Política, em período de Campanha Eleitoral, a 

qual decorrerá de 16-01-2022 (domingo) a 28-01-2022 (sexta feira), pelos Partidos Políticos ou 

Coligações Eleitorais, concorrentes à Eleição a cima citada, a realizar em 30 DE JANEIRO DE 2022 

(domingo);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Reconhecer a dificuldade de dar rigoroso cumprimento ao estipulado no nº. 1, do artº. 92º., da 

Lei nº. 14/1979, de 16 de maio.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Ponto 3.1. 
N.º de 
Registo 

16065 Data 19/06/2019 Processo 2019/450.10.215/22 

  

Assunto:   

Licença Especial de Ruido para realização de Baile, a decorrer de vinte (20) a vinte 

e um (21) de novembro de dois mil e vinte e um (2021) / Duarte José Domingues 

Pascoal.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Ratificar a decisão do Senhor Presidente da Câmara Municipal, em autorizar a emissão de 
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Proposta: Licença Especial de Ruido, a Duarte José Domingos Pascoal, para a realização de um Baile na 

Rua 25 de Abril, em Ervideira durante os seguintes dias e horários, no dia vinte (20) de 

novembro, das vinte e uma horas (21H:00) às vinte e quatro horas (24H:00), no dia vinte e 

um (21) de novembro, das zero horas (00H:00) às três horas (03H:00), mediante o 

pagamento das taxas previstas 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 Presidente da Câmara Municipal, 

Hugo Luís Pereira Hilário, a qual consistiu em autorizar a emissão de Licença Especial de Ruido, a 

Duarte José Domingos Pascoal, para a realização de um Baile na Rua 25 de Abril, em Ervideira 

durante os seguintes dias e horários, no dia vinte (20) de novembro, das vinte e uma horas 

(21H:00) às vinte e quatro horas (24H:00), no dia vinte e um (21) de novembro, das zero horas 

(00H:00) às três horas (03H:00), mediante o pagamento das taxas previstas no Regulamento e 

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

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

 

Ponto 3.2. 
N.º de 
Registo 

16067 Data 11/11/2021 Processo 2021/450.10.215/21 

  

Assunto:   

Licença de Ruido para a realização de um convívio (Magusto), no Largo 

Comendador José Godinho Campos Marques, no dia sete (7) de novembro de dois 

mil e vinte e um (2021) / Associação Guventude.--------------------------------------------- 

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

 
Proposta: 

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

a emissão de Licença Especial de Ruido à Associação Guventude, para a realização de um 

Convívio (Magusto) no Largo Comendador José Godinho Campos Marques, no dia sete de 

novembro das nove horas (09H:00) às dezoito horas (18H:00), mediante o pagamento das 

taxas previstas no ponto 1.2., do artigo trigésimo primeiro (31º) do 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 Presidente da Câmara Municipal, 

Hugo Luís Pereira Hilário, a qual consistiu  em autorizar a emissão de Licença Especial de Ruido à 

Associação Guventude, de Galveias, para a realização de um Convívio (Magusto) no Largo 
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Comendador José Godinho Campos Marques, no dia sete de novembro das nove horas (09H:00) 

às dezoito horas (18H:00), mediante o pagamento das taxas previstas no ponto 1.2., do artigo 

trigésimo primeiro (31º) do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais do Município de Ponte de 

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

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

 

Ponto 3.3. 
N.º de 
Registo 

16098 Data 11/11/2021 Processo 2021/450.10.215/19 

  

Assunto:   
Licença Especial de Ruido, para realização de Baile nos dias seis (6) e sete (7) de 

novembro do corrente ano / Grupo Desportivo Recreativo Cultural de Tramaga.---- 

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

 
Proposta: 

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

de Licença Especial de Ruido, ao Grupo Desportivo Recreativo e Cultural de Tramaga, 

destinada à realização de um Baile durante os dias seis (6) e sete (7) de novembro do 

corrente ano, no seguinte horário: dia seis (6) das oito horas (08H:00) às vinte e quatro 

horas (24H:00) e dia sete (7) das zero horas (00H:00) às duas horas (02H:00), na Rua da 

Cooperativa numero vinte e dois (22), em Tramaga, mediante o pagamento das taxas 

previstas no ponto 1.2., do artigo trigésimo primeiro do 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 Presidente da Câmara Municipal, 

Hugo Luís Pereira Hilário, a qual consistiu em autorizar a  emissão de Licença Especial de Ruido, 

ao Grupo Desportivo Recreativo e Cultural de Tramaga, destinada à realização de um Baile 

durante os dias seis (6) e sete (7) de novembro do corrente ano, no seguinte horário: dia seis (6) 

das oito horas (08H:00) às vinte e quatro horas (24H:00) e dia sete (7) das zero horas (00H:00) às 

duas horas (02H:00), na Rua da Cooperativa numero vinte e dois (22), em Tramaga, mediante o 

pagamento das taxas previstas no ponto 1.2., do artigo trigésimo primeiro do Regulamento e 

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

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

 

Ponto 3.4. 
N.º de 
Registo 

16075 Data 11/11/2021 Processo 2021/450.10.221/10 

  

Assunto:   Licenciamento de Diversão Provisória, para música ao vivo e mostra de comércio 
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local no dia cinco (5) de novembro do corrente ano / EML - Tapas e Petiscos.-------- 

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

 
Proposta: 

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

de Licença de Diversão Provisória, para música ao vivo e mostra de comércio local, a realizar 

na Rua Alexandre Robalo Cardoso, Zona Desportiva, em Ponte de Sor, no dia cinco (5) de 

novembro das dezanove horas e trinta minutos (19H:30) às vinte e quatro horas (24H:00).--- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

Hugo Luís Pereira Hilário, a qual consistiu em autorizar a emissão da Licença de Diversão 

Provisória,  à EML - Tapas e Petiscos, para a realização de música ao vivo e mostra de comércio 

local, a realizar na Rua Alexandre Robalo Cardoso, Zona Desportiva em Ponte de Sor, no dia cinco 

(5) de novembro das dezanove horas e trinta minutos (19H:30) às vinte e quatro horas (24H:00), 

mediante o pagamento das taxas previstas no Regulamento e Tabela de Taxas Municipais do 

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

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

 

Ponto 3.5. 
N.º de 
Registo 

16087 Data 11/11/2021 Processo 2021/450.10.215/20 

  

Assunto:   
Licença Especial de Ruído, para música ao vivo e mostra de comércio local no dia 

cinco (5) de novembro do corrente ano / EML - Tapas e Petiscos.------------------------ 

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

 
Proposta: 

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

de Licença Especial de Ruído, para música ao vivo e mostra de comércio local, a realizar na 

Rua Alexandre Robalo Cardoso, Zona Desportiva em Ponte de Sor, no dia cinco (5) de 

novembro, das dezanove horas e trinta minutos (19H:30) às vinte e quatro horas (24H:00), 

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 Presidente da Câmara Municipal, 

Hugo Luís Pereira Hilário, a qual consistiu em autorizar a emissão da Licença Especial de Ruído 

EML - Tapas e Petiscos, para a realização de música ao vivo e mostra de comércio local, a realizar 

na Rua Alexandre Robalo Cardoso, Zona Desportiva em Ponte de Sor, no dia cinco (5) de 
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novembro, das dezanove horas e trinta minutos (19H:30) às vinte e quatro horas (24H:0), 

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

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

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

 

Ponto 3.6. 
N.º de 
Registo 

16102 Data 11/11/2021 Processo 2021/450.10.215/16 

  

Assunto:   

Licença Especial de Ruido para realização de jantar Convívio a efetuar nos dias seis 

(6) e sete (7) de novembro de dois mil e vinte e um (2021) no Hotel Lago Montargil 

& Villas / Solago - Investimentos Turísticos, S.A.----------------------------------------------- 

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

 
Proposta: 

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

da Licença Especial de Ruido, à Solago - Investimentos Turísticos, S.A., destinada à 

realização de jantar convívio no Hotel Lago Montargil & Villas em Montargil, nos dias seis (6) 

e sete (7) de novembro do corrente ano, no seguinte horário: dia seis (6) das vinte e duas 

horas (22H:00) às vinte e quatro horas (24:00H) e dia sete (7) das zero horas (00H:00) às 

quatro horas (04H:00), mediante o pagamento das taxas previstas no Regulamento e Tabela 

de Taxas Municipais 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 Presidente da Câmara Municipal, 

Hugo Luís Pereira Hilário, a qual consistiu em autorizar a emissão da Licença Especial de Ruído à 

Solago - Investimentos Turísticos, S.A., destinada à realização de jantar convívio no Hotel Lago 

Montargil & Villas em Montargil, nos dias seis (6) e sete (7) de novembro do corrente ano, no 

seguinte horário: dia seis (6) das vinte e duas horas (22H:00) às vinte e quatro horas (24:00H) e 

dia sete (7) das zero horas (00H:00) às quatro horas (04H:00), mediante o pagamento das taxas 

previstas no Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Ponte de Sor.---------------------------------- 

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

 

Ponto 3.7. 
N.º de 
Registo 

16498 Data 22/11/2021 Processo 2021/450.10.215/24 

  

Assunto:   

Licença Especial de Ruido para realização de jantar Convívio a efetuar nos dias 

vinte (20) e vinte e um (21) de novembro de dois mil e vinte e um (2021) no Hotel 

Lago Montargil & Villas / Solago - Investimentos Turísticos, S.A.-------------------------- 
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Serviço Proponente: 11215 - DFP - TAXAS E LICENÇAS.------------------------------------------------------------------------ 

 
Proposta: 

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

da Licença Especial de Ruido à Solago - Investimentos Turísticos, S.A., destinada a realização 

de jantar convívio no Hotel Lago Montargil & Villas em Montargil, durante o horário 

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

dia vinte (20) de novembro de dois mil e vinte e um (2021) e as zero horas (00H:00) e as três 

horas (03H:00) do dia vinte e um (21) de novembro de dois mil e vinte e um (2021) no Hotel 

Lago Montargil & Villas em Montargil, mediante o pagamento das taxas previstas no 

Regulamento e Tabela de Taxas Municipais 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 Presidente da Câmara Municipal, 

Hugo Luís Pereira Hilário, a qual consistiu em autorizar a emissão da Licença Especial de Ruído à 

Solago - Investimentos Turísticos, S.A., destinada a realização de jantar convívio no Hotel Lago 

Montargil & Villas em Montargil, durante o horário compreendido entre as vinte e duas horas 

(22H:00) e as vinte e quatro horas (24H:00) do dia vinte (20) de novembro de dois mil e vinte e 

um (2021) e as zero horas (00H:00) e as três horas (03H:00) do dia vinte e um (21) de novembro 

de dois mil e vinte e um (2021) no Hotel Lago Montargil & Villas em Montargil, mediante o 

pagamento das taxas previstas no Regulamento e Tabela de Taxas Municipais de Ponte de Sor.----- 

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

 

Ponto 3.8. 
N.º de 
Registo 

16097 Data 11/11/2021 Processo 2021/450.10.215/23 

  

Assunto:   

Parecer para a realização do Passeio Todo o Terreno Turístico "Ourém - Fronteira" 

no dia vinte e sete (27) de novembro do corrente ano / Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Ourém.----------------------------------------------------------- 

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

 
Proposta: 

Emitir Parecer favorável, ao pedido do evento denominado de Passeio Todo o Terreno 

Turístico “Ourém - Fronteira”, formulado pela Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Ourém, a realizar no dia vinte e sete (27) de novembro de dois mil e vinte e 

um (2021), indicando-se à referida Associação que os Caminhos Públicos, por onde passam 

as viaturas, fiquem no mesmo estado em que se encontravam antes da realização da 

Prova.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, emitir Parecer favorável, ao 

pedido do evento denominado de Passeio Todo o Terreno Turístico “Ourém - Fronteira”, 

formulado pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ourém, a realizar no dia 

vinte e sete (27) de novembro de dois mil e vinte e um (2021), indicando-se à referida Associação 

que os Caminhos Públicos, por onde passam as viaturas, fiquem no mesmo estado em que se 

encontravam antes da realização da Prova.-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Ponto 4.1. 
N.º de 
Registo 

15933 Data 08/11/2021 Processo 2021/300.40.508/32 

  

Assunto:   

Pedido de autorização de execução de trabalhos de instalação de Infraestruturas 

de Comunicações Eletrónicas em Fibra Ótica, no lugar de Vale de Vilão, da 

Freguesia de Montargil / DSTELECOM Alentejo e Algarve, S.A.---------------------------- 

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

Proposta: 

Autorizar a DSTELECOM Alentejo e Algarve, S.A. a executar os trabalhos de instalação de 

Infraestruturas de Comunicações Eletrónicas em Fibra Ótica, no lugar de Vale de Vilão, da 

Freguesia de Montargil e Concelho de Ponte de Sor, devendo a reposição dos pavimentos 

ser efetuada de forma correta.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

documentação anexada e a proposta apresentada, deliberou, autorizar a DSTELECOM Alentejo e 

Algarve, S.A. a executar os trabalhos de instalação de Infraestruturas de Comunicações 

Eletrónicas em Fibra Ótica, no lugar de Vale de Vilão, da Freguesia de Montargil e Concelho de 

Ponte de Sor, devendo a reposição dos pavimentos ser efetuada de forma correta.--------------------- 

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

 

Ponto 4.2. 
N.º de 
Registo 

16352 Data 17/11/2021 Processo 2018/300.10.001/7 

  

Assunto:   

Empreitada de "Requalificação do Mercado Municipal e Zona Ribeirinha, Sul 

Construção de Quiosque/Bar de Apoio a Espaço de Lazer"/Índice R - Engenharia e 

Construções, Lda. / Revisão de Preços.----------------------------------------------------------- 

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

Proposta: Aprovar o cálculo de revisão de preços no montante de 4.286,57 €, relativo à Empreitada de 
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Requalificação do Mercado Municipal e Zona Ribeirinha, Sul Construção de Quiosque/Bar de 

Apoio a Espaço de Lazer", adjudicada à Empresa Índice R - Engenharia e Construções, Lda.--- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

documentação anexada e a proposta apresentada, deliberou, aprovar o cálculo de revisão de 

preços no montante de 4.286,57 €, relativo à Empreitada de Requalificação do Mercado 

Municipal e Zona Ribeirinha, Sul Construção de Quiosque/Bar de Apoio a Espaço de Lazer", 

adjudicada à Empresa Índice R - Engenharia e Construções, Lda.---------------------------------------------- 

Aprovado por maioria, com o voto de abstenção do Senhor Vereador Nuno Alvarenga e os votos 

favoráveis dos restantes membros.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto 4.3. 
N.º de 
Registo 

16340 Data 17/11/2021 Processo 2018/300.10.001/93 

  

Assunto:   

Empreitada de "Alteração e Ampliação do Edifício do Centro Comunitário de 

Longomel destinado a Lar Residencial para Idosos" / Índice R - Engenharia e 

Construções, Lda. / Revisão de Preços e Sanção Contratual.-------------------------------- 

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

Proposta: 

Aprovar o valor provisório da revisão de preços, no montante de 18.561,10 €, e da sanção 

contratual no montante de 151.763,92 €, relativos à Empreitada de "Alteração e Ampliação 

do Edifício do Centro Comunitário de Longomel destinado a Lar Residencial para Idosos" 

Idosos", adjudicada à Empresa Índice R - Engenharia e Construções, Lda.--------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

documentação anexada e a proposta apresentada, deliberou, aprovar valor provisório da revisão 

de preços, no montante de 18.561,10 €, e da sanção contratual no montante de 151.763,92 €, 

relativos à Empreitada de "Alteração e Ampliação do Edifício do Centro Comunitário de Longomel 

destinado a Lar Residencial para Idosos" Idosos", adjudicada à Empresa Índice R - Engenharia e 

Construções, Lda.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Ponto 4.4. 
N.º de 
Registo 

16339 Data 17/11/2021 Processo 2019/300.10.001/90 

  

Assunto:   
Empreitada de Fase 2 do Centro de Negócios - Construção do Hangar C - Técnica de 

Segurança / Nova Gente, S.A.------------------------------------------------------------------- 
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Serviço Proponente: 132121 – DPOMA – APOIO ADMINISTRATIVO.------------------------------------------------------ 

Proposta: 
Aprovar a nomeação de nova Técnica de Segurança ao serviço da Empresa NOVA GENTE, 

S.A., para a Empreitada de “Fase 2 do Centro de Negócios Construção do Hangar C”.----------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

deliberou, aprovar a nomeação de nova Técnica de Segurança ao serviço da Empresa NOVA 

GENTE, S.A., para a Empreitada de “Fase 2 do Centro de Negócios Construção do Hangar C”.-------- 

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

 

Ponto 4.5. 
N.º de 
Registo 

16365 Data 18/11/2021 Processo 2019/300.50.800/25 

  

Assunto:   
Ampliação de Rede BT e Rede IP Rua do Olival, em Foros do Domingão - Ponte de 

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

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

Proposta: 

1- Aprovar o orçamento apresentado pela E Redes, no valor de 7.009,16 € + IVA;----------------

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

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

02/07030304, com número de cabimento 4805 e número sequencial 34682.--------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Aprovar o orçamento apresentado pela E Redes, no valor de 7.009,16 € + IVA;------------------------

2- Autorizar a execução dos trabalhos de Ampliação de Rede BT e Rede IP Rua do Olival, em Foros 

do Domingão - Ponte de Sor;---------------------------------------------------------------------------------------------

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

02/07030304, com número de cabimento 4805 e número sequencial 34682.------------------------------ 

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

 

Ponto 4.6. 
N.º de 
Registo 

16366 Data 18/11/2021 Processo 2019/300.50.800/26 

  

Assunto:   Ampliação de Rede IP - Rua do Rossio - Ponte de Sor.---------------------------------------- 

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

Proposta: 1- Aprovar o orçamento apresentado pela E Redes, no valor de 2.331,70 € + IVA;----------------
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2- Autorizar a execução dos trabalhos;-----------------------------------------------------------------------

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

02/07030304, com número de cabimento 4807 e número sequencial 34684.--------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Aprovar o orçamento apresentado pela E Redes, no valor de 2.331,70 € + IVA;------------------------

2- Autorizar a execução dos trabalhos de Ampliação de Rede IP - Rua do Rossio - Ponte de Sor;-----

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

02/07030304, com número de cabimento 4807 e número sequencial 34684.------------------------------ 

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

 

Ponto 4.7. 
N.º de 
Registo 

16376 Data 18/11/2021 Processo 2019/300.50.800/27 

  

Assunto:   Ampliação de Rede IP - Rua Manuel Falcão de Sousa - Montargil.------------------------ 

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

Proposta: 

1- Aprovar o orçamento apresentado pela E Redes, no valor de 948,18 € + IVA;-------------------

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

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

02/07030304, com número de cabimento 4806 e número sequencial 34683.--------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Aprovar o orçamento apresentado pela E Redes, no valor de 948,18 € + IVA;--------------------------

2- Autorizar a execução dos trabalhos de Ampliação de Rede IP - Rua Manuel Falcão de Sousa - 

Montargil;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

02/07030304, com número de cabimento 4806 e número sequencial 34683.------------------------------ 

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

 

Ponto 4.8. 
N.º de 
Registo 

16525 Data 22/11/2021 Processo 2021/300.50.800/28 

  

Assunto:   Ampliação de Rede IP - Foros de Arrão.---------------------------------------------------------- 

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

1- Aprovar o orçamento apresentado pela E Redes, no valor de 6.543,28 € + IVA;----------------

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

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

02/07030304, com número de cabimento 4893 e número sequencial 34757.--------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Aprovar o orçamento apresentado pela E Redes, no valor de 6.543,28 € + IVA;------------------------

2- Autorizar a execução dos trabalhos de Ampliação de Rede IP – Foros de Arrão;-----------------------

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

02/07030304, com número de cabimento 4893 e número sequencial 34757.----------------------------- 

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

 

Ponto 4.9. 
N.º de 
Registo 

16311 Data 17/11/2021 Processo 2021/300.50.601/17 

  

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

Soeiro Pereira Gomes, n.º 27, em Ponte de Sor / Tagusgás, S.A.--------------------------- 

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

Proposta: 

Autorizar a Tagusgás, S.A., a executar o ramal domiciliário de gás natural na Rua Soeiro 

Pereira Gomes, n.º 27, em Ponte de Sor, devendo a reposição dos pavimentos ser efetuada 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

documentação anexada e a proposta apresentada, deliberou, autorizar a Tagusgás, S.A., a 

executar o ramal domiciliário de gás natural, na Rua Soeiro Pereira Gomes, n.º 27, em Ponte de 

Sor, devendo a reposição dos pavimentos ser efetuada em perfeitas condições.------------------------- 

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

 

Ponto 4.10. 
N.º de 
Registo 

16315 Data 17/11/2021 Processo 2021/300.50.601/18 

  

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

São Tomé e Príncipe, n.º 2, em Ponte de Sor / Tagusgás, S.A.------------------------------ 

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

Autorizar a Tagusgás, S.A., a executar o ramal domiciliário de gás natural na Rua São Tomé e 

Príncipe, n.º 2, em Ponte de Sor, devendo a reposição dos pavimentos ser efetuada em 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

documentação anexada e a proposta apresentada, deliberou, autorizar a Tagusgás, S.A., a 

executar o ramal domiciliário de gás natural, na Rua São Tomé e Príncipe, n.º 2, em Ponte de Sor, 

devendo a reposição dos pavimentos ser efetuada em perfeitas condições.------------------------------- 

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

 

Ponto 4.11. 
N.º de 
Registo 

16320 Data 17/11/2021 Processo 2021/300.50.601/19 

  

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

Mestre de Avis, n.º 29-B, em Ponte de Sor / Tagusgás, S.A.--------------------------------- 

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

Proposta: 

Autorizar a Tagusgás, S.A., a executar o ramal domiciliário de gás natural, na Rua Mestre de 

Avis, n.º 29-B, em Ponte de Sor, devendo a reposição dos pavimentos ser efetuada em 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

documentação anexada e a proposta apresentada, deliberou, autorizar a Tagusgás, S.A., a 

executar o ramal domiciliário de gás natural, na Rua Mestre de Avis, n.º 29-B, em Ponte de Sor, 

devendo a reposição dos pavimentos ser efetuada em perfeitas condições.------------------------------- 

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

 

Ponto 4.12. 
N.º de 
Registo 

16426 Data 18/11/2021 Processo 2021/300.10.003/33 

  

Assunto:   
Renúncia a direito de preferência e autorização de venda do Lote N.º 9, do 

Loteamento Municipal de Ervideira / Fernando Nobre Gonçalves.----------------------- 

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

Proposta: 

1- Renunciar ao exercício de Direito de Preferência nos termos das informações jurídicas, 

autorizando assim o cancelamento do pacto de preferência registado a favor do Município 

de Ponte de Sor;---------------------------------------------------------------------------------------------------
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2- Autorizar a venda do lote, mediante o reembolso do valor de 9.072,52 €.----------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Renunciar ao Exercício de Direito de Preferência nos termos das informações jurídicas, 

autorizando assim o cancelamento do pacto de preferência registado a favor do Município de 

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

2- Autorizar a venda do lote número nove (9) do Loteamento Municipal de Ervideira, mediante o 

reembolso do valor de 9.072,52 €.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 4.13. 
N.º de 
Registo 

16434 Data 18/11/2021 Processo 2021/300.10.001/85 

  

Assunto:   

"Obras Referentes a Ponte de Sor Integradas na Candidatura ao POSEUR, no 

âmbito da Empresa Intermunicipal Águas do Alto Alentejo Saneamento de Águas 

Residuais União de Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor" - 

Autorização para Implantação de Estaleiro.----------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

Autorizar a localização do estaleiro na Rua General Humberto Delgado, em espaço contíguo 

às instalações da antiga Delphi, para execução da Empreitada de “Obras Referentes a Ponte 

de Sor Integradas na Candidatura ao POSEUR, no âmbito da Empresa Intermunicipal Águas 

do Alto Alentejo Saneamento de Águas Residuais União de Freguesias de Ponte de Sor, 

Tramaga e Vale de Açor”, devendo ser garantida a manutenção do espaço, limpeza do 

mesmo e reposição de pavimentos e reparação do meio urbano eventualmente danificado.-- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

anexada e a proposta apresentada, deliberou, autorizar a localização do estaleiro na Rua General 

Humberto Delgado, em espaço contíguo às instalações da antiga Delphi, para execução da 

Empreitada de “Obras Referentes a Ponte de Sor Integradas na Candidatura ao POSEUR, no 

âmbito da Empresa Intermunicipal Águas do Alto Alentejo Saneamento de Águas Residuais União 

de Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor ”, devendo ser garantida a manutenção do 

espaço, limpeza do mesmo e reposição de pavimentos e reparação do meio urbano 

eventualmente danificado.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade, com quatro votos a favor.----------------------------------------------------------- 
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Não participou na apreciação e votação do assunto o Senhor Presidente da Câmara, Hugo Luís 

Pereira Hilário, devido a ser também Presidente do Conselho de Administração das Águas do Alto 

Alentejo Saneamento de Águas Residuais da União de Freguesias de Ponte de Sor.--------------------- 

 

Ponto 4.14. 
N.º de 
Registo 

16532 Data 22/11/2021 Processo 2021/300.40.508/34 

  

Assunto:   

Construção de Infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações 

eletrónicas Rua Alexandre Robalo Cardoso e Rua General Humberto Delgado, em 

Ponte de Sor / NOS Comunicações, S.A.--------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

Autorizar a realização de instalação de rede de comunicações eletrónicas na Rua Alexandre 

Robalo Cardoso e Rua General Humberto Delgado, em Ponte de Sor, condicionada à data de 

realização dos trabalhos, devendo a reposição dos pavimentos ser efetuada de forma 

correta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

autorizar a realização de instalação de rede de comunicações eletrónicas na Rua Alexandre 

Robalo Cardoso e Rua General Humberto Delgado, em Ponte de Sor, condicionada à data de 

realização dos trabalhos, devendo a reposição dos pavimentos ser efetuada de forma corretas e 

condicionada à data da realização dos trabalhos, porquanto esta intervenção prevê o corte de 

Estrada no Cruzamento do Estádio Municipal, não devendo ocorrer durante a época natalícia.------

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

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

 

Ponto 4.15. 
N.º de 
Registo 

16539 Data 22/11/2021 Processo 2021/300.40.508/35 

  

Assunto:   

Instalação de rede de comunicações eletrónicas em infraestruturas existentes na 

Rua General Humberto Delgado, Rua João Pedro de Andrade, Rua Dr. Manuel José 

Fernandes e Rua Alexandre Robalo Cardoso Ponte de Sor / NOS Comunicações, 

S.A.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Proposta: 
Autorizar a realização de instalação de rede de comunicações eletrónicas em infraestruturas 

existentes nas Ruas General Humberto Delgado, João Pedro de Andrade, Dr. Manuel José 
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Fernandes e Alexandre Robalo Cardoso em Ponte de Sor, numa extensão de 1885 metros, 

pela Empresa NOS Comunicações, S.A., devendo os trabalhos de reposição de pavimentos 

serem efetuados de forma correta.---------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

autorizar a realização de instalação de rede de comunicações eletrónicas em infraestruturas 

existentes nas Ruas General Humberto Delgado, João Pedro de Andrade, Dr. Manuel José 

Fernandes e Alexandre Robalo Cardoso em Ponte de Sor, numa extensão de 1885 metros, pela 

Empresa NOS Comunicações, S.A., devendo os trabalhos de reposição de pavimentos serem 

efetuados de forma correta.-------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 4.16. 
N.º de 
Registo 

16540 Data 22/11/2021 Processo 2021/300.10.001/111 

  

Assunto:   Pedido de Apoio Técnico / Junta de Freguesia de Foros de Arrão.------------------------- 

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

Proposta: 
Autorizar o apoio técnico e administrativo do Município de Ponte de Sor, para o lançamento 

do Procedimento de Concurso relativo à Ampliação do Cemitério de Foros de Arrão.----------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

proposta apresentada, deliberou, autorizar o apoio técnico e administrativo do Município de 

Ponte de Sor, para o lançamento do Procedimento de Concurso relativo à Ampliação do Cemitério 

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

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

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

Ponto 5.1 
N.º de 
Registo 

16207 Data 15/11/2021 Processo 2021/450.10.066/22 

  

Assunto:   
Solicitação de Parecer - Pedido de Autorização Prévia para Ações de (Re) 

Arborização - Código de Registo n.º Pr.007054.2021.----------------------------------------- 

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

Proposta: 

Tomar conhecimento dos pareceres emitidos pela DPGU-PA e GTF e informar o ICNF, IP - 

Instituto da Conservação da Natureza, dos mesmos, relativamente à (re) arborização Código 

de Registo n.º Pr.007054.2021 / Terragal - Agropecuária, S.A.------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO 

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

informações técnicas prestadas e a proposta apresentada, deliberou, tomar conhecimento dos 

Pareceres emitidos pela DPGU-PA e GTF e informar o ICNF, IP - Instituto da Conservação da 

Natureza, dos mesmos, relativamente à (re) arborização com o Código de Registo n.º 

Pr.007054.2021, por parte da Terragal - Agropecuária, S.A.------------------------------------------------------ 

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

 

Ponto 5.2 
N.º de 
Registo 

16111 Data 12/11/2021 Processo 2021/350.10.200/1 

  

Assunto:   Listagem de Prédios Devolutos – Ano dois mil e vinte e um (2021).--------------------- 

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

URBANO.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proposta: 

1- Aprovar a listagem de prédios, por freguesia, apurada nos termos da deliberação de 

Câmara Municipal, de vinte e sete (27) de novembro de dois mil e dezanove, para 

agravamento da taxa de IMI  - Imposto Municipal sobre Imóveis, sendo que após aprovação, 

a mesma deverá ser publicitada através de Edital e comunicada à Autoridade Tributária, até 

trinta e um (31) de dezembro do corrente ano;------------------------------------------------------------ 

2- Remeter à Assembleia Municipal, para conhecimento.----------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

anexada, deliberou:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1- Aprovar a listagem de prédios, por Freguesia, apurada nos termos da deliberação de Câmara 

Municipal, de vinte e sete (27) de novembro de dois mil e dezanove, para agravamento da taxa de 

IMI  - Imposto Municipal sobre Imóveis, sendo que após aprovação, a mesma deverá ser 

publicitada através de Edital e comunicada à Autoridade Tributária, até trinta e um (31) de 

dezembro do corrente ano;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Remeter à Assembleia Municipal, para conhecimento.------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 5.3 
N.º de 
Registo 

16342 Data 17/11/2021 Processo 2020/450.10.304/291 

  

Assunto:   
Pedido para que não seja declarada a caducidade do Licenciamento, e autorização 

para apresentar os Projetos das Especialidades, referentes ao Processo número 
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292/2020, em Montargil.---------------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 
Não declarar a caducidade do Licenciamento e aceitar a apresentação imediata dos Projetos 

das Especialidades.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

Licenciamento e aceitar a apresentação imediata dos Projetos das Especialidades.--------------------- 

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

 

Ponto 5.4 
N.º de 
Registo 

16495 Data 22/11/2021 Processo 2020/450.10.204/71 

  

Assunto:   

Caducidade do Licenciamento referente à demolição e construção de um edifício 

de três (3) pisos para comercio/serviços e habitação, sito na Avenida da Liberdade, 

n.º 73, em Ponte de Sor, 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: 
Não declarar a caducidade do Licenciamento e conceder o prazo pretendido de quatro (4) 

meses para conclusão das obras.------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

Licenciamento e conceder o prazo pretendido de quatro (4) meses para conclusão das obras.------- 

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

 

Ponto 5.5 
N.º de 
Registo 

16362 Data 18/11/2021 Processo 2021/300.40.503/14 

  

Assunto:   

Reabilitação Urbana - Benefícios Fiscais / Vistoria para determinação do nível de 

conservação do imóvel sito na Estrada de Abrantes n.º 34, em Ponte de Sor, da 

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

de Sor (artigo 1343).---------------------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: Aprovar a Ficha de Avaliação com o nível de conservação correspondente a emitir a 
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respetiva declaração, e notificar o Requerente do Parecer técnico.----------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

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

Parecer técnico.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 5.6 
N.º de 
Registo 

16399 Data 18/11/2021 Processo 2021/950.20.001/27 

  

Assunto:   

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

salubridade do prédio sito na Rua Catarina Eufémia, n.º 25 A, em Montargil, da 

Freguesia de Montargil, Concelho de Ponte de Sor - Auto de Vistoria registado com 

o n.º 15798 de 04/11/2021.------------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

1- Notificar a Reclamante Senhora Fátima Maria Mendes Marques, do teor do Auto de 

Vistoria supra identificado, que refere as humidades constatadas terão origem na própria 

empena onde ocorrem e a qual necessitará de obras de conservação;------------------------------

2- Notificar os herdeiros de José Estevão João, para procederem à demolição do pequeno 

murete, sito na Rua Catarina Eufémia, n.º 27 , em Montargil, que se encontra em situação 

instável e a muito curta distância da base da empena do prédio referido no ponto um (1), de 

forma a evitar a acumulação de águas pluviais nesse local.--------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Notificar a Reclamante Senhora Fátima Maria Mendes Marques, do teor do Auto de Vistoria 

supra identificado, o qual refere que as humidades constatadas terão origem na própria empena 

onde ocorrem e a qual necessitará de obras de conservação;--------------------------------------------------

2- Notificar os herdeiros de José Estevão João, para procederem para à demolição do pequeno 

murete, sito na Rua Catarina Eufémia, n.º 27, em Montargil, que se encontra em situação instável 

e a muito curta distância da base da empena do prédio referido no ponto um (1), de forma a 

evitar a acumulação de águas pluviais nesse local.---------------------------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.------------------------------------------------------------- 
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Ponto 5.7 
N.º de 
Registo 

16547 Data 22/11/2021 Processo 2021/150.10.400/7 

  

Assunto:   
Segunda (2.ª) Revisão do Plano de Pormenor da Zona Nordeste da Cidade de Ponte 

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

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

URBANO.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Proposta: 

- Aprovar os termos de referência que fundamentam a oportunidade da elaboração da 

Segunda (2.ª) Revisão do Plano de Pormenor da Zona Nordeste da Cidade de Ponte de Sor, 

estipulando um prazo de 60 (sessenta) dias;--------------------------------------------------------------- - 

Dispensar a elaboração de Relatório de Avaliação Ambiental Estratégica;------------------------- - 

Definir o prazo de 15 (quinze dias) úteis para o período de participação pública preventiva.- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Aprovar os termos de referência que fundamentam a oportunidade da elaboração da Segunda 

(2.ª) Revisão do Plano de Pormenor da Zona Nordeste da Cidade de Ponte de Sor, estipulando um 

prazo de 60 (sessenta) dias;----------------------------------------------------------------------------------------------

2 - Dispensar a elaboração de Relatório de Avaliação Ambiental Estratégica;------------------------------

3 - Definir o prazo de 15 (quinze dias) úteis para o período de participação pública preventiva.----- 

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

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

Ponto 6.1. 
N.º de 
Registo 

22932 Data 15/11/2021 Processo 2021/300.50.402/27 

  

Assunto:   
Treino de Instrutores / Cedência de Pavilhão Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor Seção de Karaté.---------------------------------- 

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

Proposta: 

À ratificação. Autorizar a cedência do Pavilhão Gimnodesportivo de Ponte de Sor, entre as 

dez horas (10H:00) e a doze horas (12H:00), no dia vinte (20) de novembro de dois mil e 

vinte e um (2021), para o treino de Instrutores da Associação da Karaté Wado Portugal 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor - Seção de Karaté.-------- 

 

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 

autorização de cedência do Pavilhão Gimnodesportivo de Ponte de Sor, entre as dez horas 
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(10H:00) e a doze horas (12H:00), no dia vinte (20) de novembro de dois mil e vinte e um (2021), 

para o treino de Instrutores da Associação da Karaté Wado Portugal, por parte da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor - Seção de Karaté.------------------------------- 

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

 

Ponto 6.2. 
N.º de 
Registo 

23028 Data 17/11/2021 Processo 2021/850.10.003/19 

  

Assunto:   

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

de entrada gratuita nas Piscinas Municipais Cobertas / Centro de Recuperação 

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

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

Proposta: 

Deferir a pretensão. Disponibilizar as Piscinas Municipais Cobertas, no dia útil de sexta feira, 

entre as dez horas e trinta minutos (10H:30) e as doze horas e trinta minutos (12H:30), aos 

alunos e monitores do Centro de Recuperação Infantil de Ponte de Sor.----------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

disponibilizar as Piscinas Municipais Cobertas, no dia útil de sexta feira, entre as dez horas e 

trinta minutos (10H:30) e as doze horas e trinta minutos (12H:30), aos alunos e monitores do 

Centro de Recuperação Infantil de Ponte de Sor.------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 6.3. 
N.º de 
Registo 

23092 Data 19/11/2021 Processo 2021/300.50.402/28 

  

Assunto:   
Pedido de Pavilhão para Observação de atletas sub-15 e sub-16 das seleções 

distritais / regionais / Federação Portuguesa de Basquetebol.----------------------------- 

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

Proposta: 

Aprovar a cedência do Pavilhão Municipal de Ponte de Sor, no dia um (01) de dezembro de 

dois mil e vinte e um (2021), entre as dez horas (10H:00) e as doze horas (12H:00) e as 

catorze horas e trinta minutos (14H:30) e as dezasseis horas e trinta minutos (16H:30), para 

a realização de treinos de observação das seleções distritais / regionais de sub-15 e sub-16 

da Federação Portuguesa de Basquetebol.------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado, a 
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informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, aprovar a cedência do Pavilhão 

Municipal de Ponte de Sor, no dia um (01) de dezembro de dois mil e vinte e um (2021), entre as 

dez horas (10H:00) e as doze horas (12H:00) e as catorze horas e trinta minutos (14H:30) e as 

dezasseis horas e trinta minutos (16H:30), para a realização de treinos de observação das 

seleções distritais / regionais de sub-15 e sub-16 da Federação Portuguesa de Basquetebol.--------- 

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

 

Ponto 6.4. 
N.º de 
Registo 

16397 Data 18/11/2021 Processo 2021/900.10.500.01/2 

  

Assunto:   
Cimeira Atlântica Associativismo e Juventude INOVE+ / FNAJ - Federação Nacional 

das Associações Juvenis.----------------------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 122224 – SEJ – SERVIÇO DE JUVENTUDE.------------------------------------------------------------- 

Proposta: 

Tomar conhecimento da representação do Município de Ponte de Sor, através da presença / 

participação de Eduardo Alves (Chefe de Gabinete) e de Vânia Ascensão ( Técnica Superior) 

na “ Cimeira Atlântica Associativismo e Juventude INOV E+” promovida pela FNAJ - 

Federação Nacional das Associações Juvenis com o apoio da Agência Nacional Erasmus+ JA e 

o Governo Regional da Madeira a decorrer entre os dias 26 e 28 de novembro, no Funchal 

assegurando para o efeito os custos com as passagens de avião e as deslocações de Ponte de 

Sor a Lisboa (aeroporto) e respetivo regresso.---------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da representação do Município de Ponte de Sor, 

através da presença / participação de Eduardo Alves (Chefe de Gabinete) e de Vânia Ascensão ( 

Técnica Superior) na “ Cimeira Atlântica Associativismo e Juventude INOV E+” promovida pela 

FNAJ - Federação Nacional das Associações Juvenis com o apoio da Agência Nacional Erasmus+ JA 

e o Governo Regional da Madeira a decorrer entre os dias vinte e seis (26) e vinte e oito (28) de 

novembro, no Funchal assegurando para o efeito os custos com as passagens de avião e as 

deslocações de Ponte de Sor a Lisboa (aeroporto) e respetivo regresso.------------------------------------ 

 

Ponto 6.5. 
N.º de 
Registo 

16440 Data 19/11/2021 Processo 2021/150.10.500/44 

  

Assunto:   
Composição do Conselho Municipal de Educação de Ponte de Sor, para o mandato 

de 2021/2025.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Serviço Proponente: 122212 – SEJ – PROJETOS EDUCATIVOS E INOVAÇÃO.--------------------------------------------- 

Proposta: 1. Apreciação e aprovação da composição do Conselho Municipal de Educação, para o 
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mandato 2021/2025;----------------------------------------------------------------------------------------------

2. Propor para deliberação e nomeação da Excelentíssima Assembleia Municipal.--------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Aprovar a composição do Conselho Municipal de Educação, para o mandato dois mil e vinte e 

um barra dois mil e vinte e cinco (2021/2025);----------------------------------------------------------------------

2. Propor para deliberação e nomeação da Excelentíssima Assembleia Municipal.----------------------- 

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

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

Ponto 3.1. 
N.º de 
Registo 

16432 Data 19/11/2021 Processo 2021/150.10.100/25 

  

Assunto:   Protocolo de constituição 2.ª EIP.----------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

À ratificação da Câmara Municipal, a aprovação e assinatura do Protocolo para a 

constituição da Segunda EIP - Equipa de Intervenção Permanente.----------------------------------- 

  
 

 

DELIBERAÇÃO 

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

deliberou, ratificar a decisão de aprovação e assinatura do Protocolo para a constituição da 

Segunda EIP - Equipa de Intervenção Permanente.---------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 7.2. 
N.º de 
Registo 

16433 Data 19/11/2021 Processo 2021/300.50.801/2 

  

Assunto:   Cedência de Viatura à Empresa Intermunicipal Águas do Alto Alentejo.---------------- 

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

Proposta: 

Ratificar a autorização de cedência de viatura à Empresa Intermunicipal Águas do Alto 

Alentejo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
 

 

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 

autorização de cedência de uma viatura à Empresa Intermunicipal Águas do Alto Alentejo.---------- 

Aprovado por unanimidade, com quatro votos a favor.---------------------------------------------------------- 
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Não participou na apreciação e votação do assunto, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

Hugo Luís Pereira Hilário, depois de se ter considerado impedido, devido a ser também o 

Presidente do Conselho de Administração da Empresa Intermunicipal Águas do Alto Alentejo.----- 

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

Ponto 8.1 
N.º de 
Registo 

16152 Data 12/11/2021 Processo 2021/150.20.103/4 

  

Assunto:   
Fundação Infantário Dona Anita - Pedido de transporte para visita ao Centro de 

Artes e Cultura.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 123131 - DCT – CENTRO DE ARTES E CULTURA.----------------------------------------------------- 

Proposta: 

Autorização de transporte para oito (8) crianças e dois (2) adultos, da Fundação Infantário 

Dona Anita, para que seja possível realizar uma visita ao Centro de Artes e Cultura de Ponte 

de Sor, assim como assistir à leitura de um conto, no dia vinte e cinco (25) de novembro de 

dois mil e vinte e um (2021).------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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 

transporte para oito (8) crianças e dois (2) adultos, da Fundação Infantário Dona Anita, para que 

seja possível realizar uma visita ao Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor, assim como assistir 

à leitura de um conto, no dia vinte e cinco (25) de novembro de dois mil e vinte e um (2021).------- 

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

 

Ponto 8.2 
N.º de 
Registo 

16001 Data 09/11/2021 Processo 2021/900.10.503/30 

  

Assunto:   
Participação na Bolsa de Turismo de Lisboa de 2022, de dezasseis (16) a vinte (20) 

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

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

Proposta: 

Participação do Município de Ponte de Sor na Bolsa de Turismo de Lisboa de dois mil e vinte 

e dois (2022), de dezasseis (16) a vinte (20) de março, inserido no Stand da Entidade 

Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, no valor de 1.450,00 €.--------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

anexada e a proposta apresentada, deliberou, aprovar a participação do Município de Ponte de 

Sor na Bolsa de Turismo de Lisboa de dois mil e vinte e dois (2022), de dezasseis (16) a vinte (20) 

de março, inserido no Stand da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, no valor de 

1.450,00 €.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 8.3 
N.º de 
Registo 

16335 Data 17/11/2021 Processo 2021/900.10.503/23 

  

Assunto:   
Tomada de conhecimento na Participação na 2.ª edição da Turiberia, na FEHISPOR 

em Badajoz.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 
Tomada de conhecimento na Participação na 2.ª edição da Turiberia, na FEHISPOR em 

Badajoz.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 
A Câmara Municipal tomou conhecimento da participação na 2.ª edição da Turiberia, na 

FEHISPOR em Badajoz.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto 8.4 
N.º de 
Registo 

16371 Data 18/11/2021 Processo 2021/900.10.002.01/6 

  

Assunto:   
Realização de Exposição de Fotografia de Gastão de Brito e Silva e Concerto com 

Músicos "Camerata Atlântica" | 04/12/2021.-------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 123131 - DCT – CENTRO DE ARTES E CULTURA.------------------------------------------------------ 

Proposta: 

- Autorização para a realização da Exposição de Fotografia de Gastão de Brito e Silva e de 

Concerto com Músicos "Camerata Atlântica", no Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor, 

no dia quatro (04) de dezembro de dois mil e vinte e um (2021;------------------------------------- 

- Autorização da despesa com a verba de 6.483,33 €.--------------------------------------------------- 

 

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

 

Ponto 8.5 
N.º de 
Registo 

16496 Data 12/11/2021 Processo 2021/150.20.103/5 

  

Assunto:   

Natal Iluminado de dois mil e vinte e um (2021) - Dar conhecimento das atividades 

e autorizar a divisão das receitas da exploração dos equipamentos (Comboio e 

Carrossel) a favor das Instituições presentes.--------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

- Dar conhecimento da realização do Mercado de Natal Iluminado, no Largo Marquês de 

Pombal, em Ponte de Sor, de onze (11) a dezanove (19) de dezembro e a Aldeia de Natal do 

Kiitos de onze (11) a vinte e dois (22) de dezembro, entre as (10H:00) e as dezanove 

(19H:00), com dois equipamentos de diversão;------------------------------------------------------------ 
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- Dar conhecimento da realização do Mercado de Natal em Montargil, nos dias dezassete 

(17), dezoito (18) e dezanove (19) de dezembro, entre as dez horas (10H:00) e as dezanove 

horas (19H:00), junto ao Centro Cultural de Montargil;-------------------------------------------------- 

- Autorizar que o valor a cobrar no carrossel seja de um euro por criança e de dois euros por 

pessoa no comboio turístico e que a verba reverta de forma solidária e igualitária para as 

instituições presentes.--------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

- Dar conhecimento da realização do Mercado de Natal Iluminado, no Largo Marquês de Pombal, 

em Ponte de Sor, de onze (11) a dezanove (19) de dezembro e a Aldeia de Natal do Kiitos de onze 

(11) a vinte e dois (22) de dezembro, entre as (10H:00) e as dezanove (19H:00), com dois 

equipamentos de diversão;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Dar conhecimento da realização do Mercado de Natal em Montargil, nos dias dezassete (17), 

dezoito (18) e dezanove (19) de dezembro, entre as dez (10H:00) e as dezanove (19H:00), junto 

ao Centro Cultural de Montargil;---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Autorizar que o valor a cobrar no carrossel seja de um euro por criança e de dois euros por 

pessoa no comboio turístico e que a verba reverta de forma solidária e igualitária para as 

instituições presentes.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Ponto 9.1 
N.º de 
Registo 

16017 Data 09/11/2021 Processo 2021/450.20.304/32 

  

Assunto:   

Pedido de cedência de uma cama de corpo e meio, duas mesas de cabeceira, um 

roupeiro de três portas e uma secretária para a neta estudar, referente ao 

Processo número 2021/650.20.304/32.---------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

Deferir a cedência de uma cama de corpo e meio, ao abrigo do Regulamento Municipal de 

Inserção Social e Luta Contra a Pobreza, ao agregado familiar constante do Processo número 

2021/650.20.304/32.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, deferir a cedência de uma 

cama de corpo e meio, ao abrigo do Regulamento Municipal de Inserção Social e Luta Contra a 

Pobreza, ao agregado familiar constante do Processo número 2021/650.20.304/32.-------------------- 
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Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.------------------------------------------------------------- 

 

Ponto 9.2 
N.º de 
Registo 

16022 Data 10/11/2021 Processo 2021/900.10.502/4 

  

Assunto:   
Comemoração do Dia Internacional do Voluntário no dia sete (7) de dezembro de 

dois mil e vinte e um (2021).------------------------------------------------------------------------ 

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

Proposta: 

Concordar e aprovar que a atividade se desenvolva nos moldes propostos, prestar todo o 

apoio solicitado e adquirir o material necessário para oferta aos visitantes, o qual se 

encontra cabimentado na rubrica 02/020121, com o número 4595 e o número sequencial 

34559.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

prestada e a proposta apresentada, deliberou, concordar e aprovar que a atividade referente à 

Comemoração do Dia Internacional do Voluntário, no dia sete (7) de dezembro de dois mil e vinte 

e um (2021), se desenvolva nos moldes propostos, assim como prestar todo o apoio solicitado e 

adquirir o material necessário para oferta aos visitantes, o qual se encontra cabimentado na 

rubrica 02/020121, com o número 4595 e o número sequencial 34559.------------------------------------- 

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

 

Ponto 9.3 
N.º de 
Registo 

16293 Data 16/11/2021 Processo 2021/650.20.304/37 

  

Assunto:   

Pedido de ajuda para o pagamento da renda de casa, referente ao mês de 

novembro de dois mil e vinte e um (2021), cujo valor é 150,00 € (cento e 

cinquenta euros mensais), referente ao Processo 2021/650.20.304/37.---------------- 

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

Proposta: 

Deferir o apoio respeitante ao pedido para o pagamento da renda de casa relativa ao mês de 

novembro de dois mil e vinte e um (2021), sendo o valor da renda 150,00 € mensais (cento e 

cinquenta euros), ao agregado familiar constante do Processo 2021/650.20.304/37, ao abrigo 

do Regulamento Municipal de Inserção Social e Luta Contra a Pobreza, tendo como 

cabimento o número 4817, número sequencial 34692, da rubrica no Orçamento 

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

pedido para o pagamento da renda de casa relativa ao mês de novembro de dois mil e vinte e um 

(2021), sendo o valor da renda 150,00 € mensais (cento e cinquenta euros), ao agregado familiar 

constante do Processo 2021/650.20.304/37, ao abrigo do Regulamento Municipal de Inserção 

Social e Luta Contra a Pobreza, tendo como cabimento o número 4817, número sequencial 34692, 

da rubrica no Orçamento 02/04080202.------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

Ponto 9.4 
N.º de 
Registo 

16353 Data 17/11/2021 Processo 2021/650.20.603/11 

  

Assunto:   
Pedido de alteração de titular de Contrato de Habitação Social, referente ao 

Processo número 2021/650.20.603/11.--------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

1- Deferir a autorização para se poder proceder à alteração do nome de Titular do Contrato 

de arrendamento e atualização do valor da renda de casa ao agregado familiar, residente 

numa habitação social de tipologia T2, pertença do município sita na Rua de Olivença n.º 5, 

r/c direito, em Ponte de Sor;-------------------------------------------------------------------------------------

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

Senhor Presidente da Câmara a assinar o mesmo, referente ao Processo número 

2021/650.20.603/11.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

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

1- Deferir a autorização para se poder proceder à alteração do nome de Titular do Contrato de 

arrendamento e atualização do valor da renda de casa ao agregado familiar, residente numa 

habitação social de tipologia T2, pertença do município sita na Rua de Olivença n.º 5, r/c direito, 

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

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

Senhor Presidente da Câmara a assinar o mesmo, referente ao Processo número 

2021/650.20.603/11.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.------------------------------------------------------------- 
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Ponto 9.5. 
N.º de 
Registo 

16024 Data 10/11/2021 Processo 2021/850.10.003.01/69 

  

Assunto:   Atribuição de apoio ao Grupo de Promoção Sociocultural de Montargil.---------------- 

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

Proposta: 

- Aprovar a concessão de apoio logístico e financeiro ao Grupo de Promoção Sociocultural 

de Montargil para realização de iniciativa referente ao lançamento do livro intitulado 

"Montargil Gentes de Antigamente" da autoria do Senhor Lino Mendes , no dia 5 (cinco) de 

dezembro, no Centro Cultural de Montargil e que se traduz na:---------------------------------------

- Cedência de espaços (auditório, local para colocação de banca para venda de livros pela 

Editora e beberete ) e equipamentos do Centro Cultural de Montargil;------------------------------ 

- Disponibilização de recursos humanos para apoio ao evento;----------------------------------------

- Concessão de apoio financeiro no valor máximo de 1.300,00 € (mil e quinhentos euros), 

mediante entrega dos documentos comprovativos de despesa, e em que desse valor seja até 

300.00 € (trezentos euros) para aquisição de produtos para beberete e até 1.000,00 € (mil 

euros) para aquisição direta à Editora de exemplares do livro para distribuição nas 

bibliotecas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

- Aprovar a concessão de apoio logístico e financeiro ao Grupo de Promoção Sociocultural de 

Montargil para realização de iniciativa referente ao lançamento do livro intitulado "Montargil 

Gentes de Antigamente" da autoria do Senhor Lino Mendes, no dia 5 (cinco) de dezembro, no 

Centro Cultural de Montargil e que se traduz na:-------------------------------------------------------------------

- Cedência de espaços (auditório, local para colocação de banca para venda de livros pela Editora 

e beberete ) e equipamentos do Centro Cultural de Montargil;------------------------------------------------

- Disponibilização de recursos humanos para apoio ao evento;------------------------------------------------

- Concessão de apoio financeiro no valor máximo de 1.300,00 € (mil e trezentos euros), mediante 

entrega dos documentos comprovativos de despesa, e em que desse valor seja até 300.00 € 

(trezentos euros) para aquisição de produtos para beberete e até 1.000,00 € (mil euros) para 

aquisição direta à Editora de exemplares do livro para distribuição nas bibliotecas.--------------------- 

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

 

Ponto 9.6. 
N.º de 
Registo 

16363 Data 18/11/2021 Processo 2021/300.50.203/5 
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Assunto:   Cedência de utilização de transporte ao Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor.-- 

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

Proposta: 

Ratificar o Despacho da Senhora Vereadora Alda Falca, que autorizou o pedido de cedência 

de transporte para deslocação de 13 alunos do Curso Profissional de Técnico de Turismo 

Ambiental e Rural do Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor à Herdade da Sanguinheira, 

no dia 18 de novembro do corrente ano.--------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

proposta apresentada, deliberou, ratificar o Despacho da Senhora Vereadora Alda Falca, que 

autorizou o pedido de cedência de transporte para deslocação de treze (13) alunos do Curso 

Profissional de Técnico de Turismo Ambiental e Rural do Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor 

à Herdade da Sanguinheira, no dia dezoito (18) de novembro do corrente ano.-------------------------- 

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

 

Ponto 9.7. 
N.º de 
Registo 

16531 Data 22/11/2021 Processo 2021/850.10.003.01/72 

  

Assunto:   
Minuta de Alteração ao Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município de 

Ponte de Sor e o Centro Comunitário Nossa Senhora da Oliveira de Longomel.------- 

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

Proposta: 

Aprovar a Minuta de Alteração ao Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município de 

Ponte de Sor e o Centro Comunitário Nossa Senhora da Oliveira de Longomel e que se 

traduz na atribuição de:------------------------------------------------------------------------------------------

a) 1.700,00 € (mil e setecentos euros) desde janeiro a outubro de 2021;----------------------------

b) 4.357,17 € (quatro mil, trezentos e cinquenta e sete euros e dezassete cêntimos), nos 

meses de novembro e dezembro de 2021;------------------------------------------------------------------

c) 26.571,70 € (vinte e seis mil, quinhentos e setenta e um euros e setenta cêntimos), a 

título pontual;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

d) Com carácter excecional, o pagamento de despesas relativas a outras iniciativas 

consideradas relevantes e previstas no Plano de Atividades, condicionado à aprovação da 

Câmara Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informações técnicas prestadas e a proposta apresentada, deliberou:--------------------------------------- 

Aprovar a Minuta de Alteração ao Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município de 
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Ponte de Sor e o Centro Comunitário Nossa Senhora da Oliveira de Longomel e que se traduz na 

atribuição de:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) 1.700,00 € (mil e setecentos euros) desde janeiro a outubro de 2021;------------------------------------

b) 4.357,17 € (quatro mil, trezentos e cinquenta e sete euros e dezassete cêntimos), nos meses de 

novembro e dezembro de 2021;-----------------------------------------------------------------------------------------

c) 26.571,70 € (vinte e seis mil, quinhentos e setenta e um euros e setenta cêntimos), a título 

pontual;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d) Com carácter excecional, o pagamento de despesas relativas a outras iniciativas consideradas 

relevantes e previstas no Plano de Atividades, condicionado à aprovação da Câmara Municipal.--- 

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

 

Ponto 9.8. 
N.º de 
Registo 

16541 Data 22/11/2021 Processo 2021/850.10.003.01/73 

  

Assunto:   Atribuição 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 495,00 € (quatrocentos e noventa 

e cinco euros) mediante entrega do documento comprativo de despesa, ao Coral Polifónico 

de Ponte de Sor para fazer face às despesas com um jantar convívio, no âmbito da realização 

do concerto de Natal, no dia dezoito (18) de dezembro, na Igreja Matriz de Ponte de Sor, 

pelas dezoito horas (18H:00).------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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 495,00 € (quatrocentos e noventa e cinco euros) mediante entrega 

do documento comprativo de despesa, ao Coral Polifónico de Ponte de Sor para fazer face às 

despesas com um jantar convívio, no âmbito da realização do concerto de Natal, no dia dezoito 

(18) de dezembro, na Igreja Matriz de Ponte de Sor, pelas dezoito horas (18H:00), apelando ainda 

aos presentes a ponderação da realização do jantar convívio, à situação pandémica à data.---------- 

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

 

Ponto 9.9. 
N.º de 
Registo 

16387 Data 18/11/2021 Processo 2021/150.10.500/42 

  

Assunto:   
Adenda ao Contrato - Programa relativo ao financiamento do Programa de 

Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do 



 

33 

 

Ensino Básico Ano letivo 2020/2021 / Direção Geral dos Estabelecimentos 

Escolares.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Serviço Proponente: 122211 – SEJ – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR.--------------------------------------------------------------- 

Proposta: 

- Aprovar a Adenda ao Contrato - Programa relativo ao financiamento do Programa de 

Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, do ano letivo 2020/2021;-------------------------------------------------------------------------------

- Autorizar o Senhor Presidente da Câmara a subscrever a referida Adenda.----------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Aprovar a Adenda ao Contrato - Programa relativo ao financiamento do Programa de 

Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, 

do ano letivo 2020/2021;--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Adenda.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Ponto 10.1. 
N.º de 
Registo 

16211 Data 15/11/2021 Processo 2021/300.50.201/25 

  

Assunto:   
Aprovação das Minutas de Contrato de Arrendamento com Prazo Certo, das lojas 

dois (2) e três (3) do Mercado Municipal de Ponte de Sor.---------------------------------- 

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

Proposta: 

Aprovar as Minutas de Contrato de Arrendamento com Prazo Certo das lojas dois (2) e três 

(3) do Mercado Municipal, a celebrar entre o Município de Ponte de Sor e Xarlietox, 

Distribuição, Lda., pelos valores de renda de 140,00 € (cento e quarenta euros) e 200,00 € 

(duzentos euros), respetivamente.----------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Aprovar as Minutas de Contrato de Arrendamento com Prazo Certo das lojas dois (2) e três (3) 

do Mercado Municipal, a celebrar entre o Município de Ponte de Sor e Xarlietox, Distribuição, 

Lda., pelos valores de renda de 140,00 € (cento e quarenta euros) e 200,00 € (duzentos euros), 

respetivamente;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2- Autorizar o Senhor Presidente da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário, a outorgar os referidos 
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Contratos de Arrendamento.---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Ponto 10.2. 
N.º de 
Registo 

16494 Data 19/11/2021 Processo 2021/100.10.600/3 

  

Assunto:   Aprovação da Minuta do Regimento da Câmara Municipal de Ponte de Sor.----------- 

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

Proposta: 
Aprovar a Minuta do Regimento da Câmara Municipal de Ponte de Sor, nos termos da alínea 

a) do artigo 39.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro.------------------------------------------------ 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

Aprovar a Minuta do Regimento da Câmara Municipal de Ponte de Sor, nos termos da alínea a) do 

artigo 39.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e transformá-lo em Regimento Definitivo.--- 

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

 

Ponto 10.3. 
N.º de 
Registo 

16441 Data 19/11/2021 Processo 2021/150.10.500/45 

  

Assunto:   

Aprovação da Minuta de Protocolo de Instalação e Funcionamento de Espaços 

Cidadão de Ponte de Sor e Montargil / Termo de Adesão ao serviço de renovação 

do cartão de cidadão.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

1- Aprovar a Minuta de Protocolo de Instalação e Funcionamento de Espaços Cidadão de 

Ponte de Sor e Montargil a celebrar com a Agência para a Modernização Administrativa, I.P.;-

2- Aprovar a Minuta de Termo de Adesão ao serviço de renovação do cartão de cidadão.------ 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Aprovar a Minuta de Protocolo de Instalação e Funcionamento de Espaços Cidadão de Ponte 

de Sor e Montargil a celebrar com a Agência para a Modernização Administrativa, I.P.;----------------

2- Aprovar a Minuta de Termo de Adesão ao serviço de renovação do cartão de cidadão.------------- 

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

Protocolo e o Termo de Adesão.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.-------------------------------------------------------------  
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11. DFP – GESTÃO DE PATRIMÓNIO.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 11.1. 
N.º de 
Registo 

16288 Data 16-11-2021 Processo 2020/700.20.101/1 

  

Assunto:   

Medidas Extraordinárias de Apoio no âmbito da Pandemia Covid-19 - Isenção do 

pagamento de rendas em Espaços Municipais, destinados a Estabelecimentos 

Comerciais/Empresariais e Direito de Superfície.---------------------------------------------- 

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

Proposta: 

Tomar conhecimento e aprovar a isenção do pagamento das rendas em Espaços Municipais, 

destinados a Estabelecimentos Comerciais/Empresariais e Direito de Superfície, nos termos 

das deliberações da Câmara Municipal de 15 de abril de 2020, 11 de dezembro de 2020 e 17 

de março de 2021, na sequência da informação prestada e anexa à presente proposta.-------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

anexada, deliberou, aprovar a isenção do pagamento das rendas em Espaços Municipais, 

destinados a Estabelecimentos Comerciais/Empresariais e Direito de Superfície, nos termos das 

deliberações da Câmara Municipal de 15 de abril de 2020, 11 de dezembro de 2020 e 17 de março 

de 2021, na sequência da informação prestada e anexa à presente proposta.----------------------------- 

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

 

Ponto 11.2. 
N.º de 
Registo 

16270 Data 16-11-2021 Processo 2021/150.10.100/42 

  

Assunto:   
Pedido de autorização para apanha da azeitona nas oliveiras existentes na Tapada 

do Telheiro, em Ponte de Sor.----------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

Ratificar o Despacho de autorização para a apanha da azeitona, na Tapada do Telheiro à 

pessoa singular identificada no requerimento anexo, proferido pelo Senhor Presidente da 

Câmara Hugo Luís Pereira Hilário, a quinze (15) de novembro de dois mil e vinte e um 

(2021).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

proposta apresentada, deliberado, ratificar o Despacho de autorização para a apanha da 

azeitona, na Tapada do Telheiro à pessoa singular identificada no requerimento anexo, proferido 

pelo Senhor Presidente da Câmara Hugo Luís Pereira Hilário, a quinze (15) de novembro de dois 
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mil e vinte e um (2021). ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Ponto 11.3. 
N.º de 
Registo 

16253 Data 16-11-2021 Processo 2021/300.10.005/2014 

  

Assunto:   

Relatório do Júri de Oferta Pública para a venda das pinhas mansas, da 

propriedade municipal, denominada Sagolguinha referente ao ano de dois mil e 

vinte e um (2021).------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

Tomar conhecimento e aprovar a adjudicação das pinhas mansas da propriedade municipal, 

denominada Sagolguinha, a pessoa singular, identificada nos termos do relatório anexo à 

presente proposta, pelo valor de 150,00 € + IVA (taxa legal em vigor).------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

proposta apresentada, deliberou, aprovar a adjudicação das pinhas mansas da propriedade 

municipal, denominada Sagolguinha, a pessoa singular, identificada nos termos do relatório 

anexo à presente proposta, pelo valor de 150,00 € + IVA (taxa legal em vigor).---------------------------- 

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

 

Ponto 11.4. 
N.º de 
Registo 

16442 Data 19-11-2021 Processo 2021/300.50.201/54 

  

Assunto:   
Requerimento do arrendatário da Loja n.º 4, sita no Edifício do Mercado Municipal 

de Ponte de Sor, em Ponte de Sor, solicitando a rescisão contratual.-------------------- 

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

Proposta: 

1- Tomar conhecimento e aprovar a rescisão contratual da loja n.º 4, sita no Edifício do 

Mercado Municipal de Ponte de Sor, em Ponte de Sor, nos termos da informação jurídica 

prestada anexa à presente proposta;--------------------------------------------------------------------------

2- Propor a abertura de novo procedimento para arrendamento da referida loja nos mesmos 

termos do Caderno de Encargos e Programa de Concurso da ”Oferta Pública para a 

Exploração, em Regime de Arrendamento de Prazo Certo do Restaurante, Cafetaria, 

Charcutaria, Talho e Lojas , propriedade do Município de Ponte de Sor, sitos no Edifício do 

Mercado Municipal, em Ponte de Sor”.----------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a proposta, deliberou:--------- 

1- Aprovar a rescisão contratual da Loja n.º 4, sita no Edifício do Mercado Municipal de Ponte de 

Sor, em Ponte de Sor, nos termos da informação jurídica prestada anexa à presente proposta;------

2- Aprovar a abertura de novo procedimento para arrendamento da referida loja nos mesmos 

termos do Caderno de Encargos e Programa de Concurso da ”Oferta Pública para a Exploração, 

em Regime de Arrendamento de Prazo Certo do Restaurante, Cafetaria, Loja de Produtos 

Alimentares, Talho e Lojas , propriedade do Município de Ponte de Sor, sitos no Edifício do 

Mercado Municipal, em Ponte de Sor”.------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 11.5. 
N.º de 
Registo 

16499 Data 22-11-2021 Processo 2021/300.50.201/45 

  

Assunto:   

Relatório da Comissão de Abertura e Análise das Candidaturas da “Oferta Pública 

para Exploração em Regime de Arrendamento de Prazo Certo, da Charcutaria e 

Talho, Propriedade do Município de Ponte de Sor, sitos no Edifício do Mercado 

Municipal, em Ponte de Sor”.----------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

1- Declarar deserta a “Oferta Pública para Exploração em Regime de Arrendamento de Prazo 

Certo, da Charcutaria e Talho, Propriedade do Município de Ponte de Sor, sitos no Edifício do 

Mercado Municipal, em Ponte de Sor”;----------------------------------------------------------------------

2- Propor a abertura de novo procedimento, nos mesmos termos do Programa de Concurso 

e Caderno de encargos da “Oferta Pública para Exploração em Regime de Arrendamento de 

Prazo Certo, Restaurante, Cafetaria, Charcutaria, Talho e Lojas propriedade do Município de 

Ponte de Sor, sitos no Edifício do Mercado Municipal, em Ponte de Sor”.--------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Declarar deserta a “Oferta Pública para Exploração em Regime de Arrendamento de Prazo 

Certo, da Charcutaria e Talho, Propriedade do Município de Ponte de Sor, sitos no Edifício do 

Mercado Municipal, em Ponte de Sor”;-------------------------------------------------------------------------------

2- Propor a abertura de novo procedimento, nos mesmos termos do Programa de Concurso e 

Caderno de encargos da “Oferta Pública para Exploração em Regime de Arrendamento de Prazo 

Certo, Restaurante, Cafetaria, Loja de Produtos Bens Alimentares, Talho e Lojas propriedade do 

Município de Ponte de Sor, sitos no Edifício do Mercado Municipal, em Ponte de Sor”.---------------- 
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Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.------------------------------------------------------------- 
 

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

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

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

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

DELIBERAÇÃO: Aprovado por unanimidade, com cinco (5) votos a favor.------------------------------------------ 

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

a reunião, quando eram doze horas e 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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