
 

  

 

 

ATA NÚMERO 25-2022, REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PONTE DE SOR, REALIZADA NO DIA 21-12-2022.-------------------------------------------------------- 

N.º de Registo: 4107393.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Data: 29/12/2022.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Reunião: Reunião Ordinária do dia 21/12/2022.------------------------------------------------------------------------------------

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

-----Presenças: Senhor Vice-Presidente da Câmara, Rogério Eduardo Correia Silva Alves, e Senhores Vereadores 

Luís Manuel Jordão Serra, Francisco Manuel Lopes Alexandre, Alda Odete Borges Martins Falé Monteiro Falca, 

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

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

-----Faltas: Faltaram o Senhor Presidente da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário, devido  a motivos profissionais e 

o Senhor Vereador Nuno Miguel Pereira Nunes Alvarenga, por motivos de doença, tendo a Câmara Municipal 

deliberado, por unanimidade, justificado as referidas faltas.---------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

Rogério Eduardo Correia Silva Alves, e para a qual a mesma foi convocada.-------------------------------------------------

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

-----Depois o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Rogério Eduardo Correia Silva Alves, verificando que se 

encontrava na sala uma Delegação o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Ponte de Sor, e apesar do Período 

da Audição do Público, se efetuar no final da Reunião, foi concedida a palavra ao Representante do referido 

Rancho Folclórico da Casa do Povo de Ponte de Sor, o qual, referiu que gostava de agradecer todo o apoio 

dado pelo Município de Ponte de Sor, ao respetivo Rancho, informando ainda que o Festival Internacional de 

Folclore da Cidade de Ponte de Sor – Festifolk, obteve a Certificação por parte da Assembleia Geral da 

Associação CIOFF PORTUGAL, ao mesmo tendo que desejava um Feliz Natal e Próspero Ano Novo a todo o 

Executivo do Município de Ponte de Sor, esperando que esta parceria se mantenha por longos anos.------------

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

-----Ainda interveio a Senhora Vereadora da Cultura, Alda Odete Borges Martins Falé Monteiro Falca, 

agradecendo o gesto manifestado pelo Rancho Folclórico da Casa do Povo de Ponte de Sor, e afirmando que 

o referido Rancho poderia contar sempre com o apoio do Município, até porque o Rancho Folclórico da Casa 

do Povo de Ponte de Sor, através do seu grande trabalho em prol da cultura, era um dos grandes 

embaixadores do Concelho de Ponte de Sor, no País e no Estrangeiro.------------------------------------------------------

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

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

-----Interveio o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Rogério Eduardo Correia Silva Alves, solicitando 

ao plenário da Câmara Municipal, a introdução de mais um assunto na Ordem de Trabalhos, respeitante à 

propostas  com  o número 21252, datada de 20-12-2022, relativa ao Processo número 2022/350.10.001/2, 

sobre a proposta da Décima (10.ª) Alteração das GOP - Grandes Opções do Plano e do Orçamento e Terceira 

(3.ª) Alteração do Mapa de Pessoa, da Câmara Municipal para o ano de dois mil e vinte e dois (2022, tendo a 

Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, aceitar a introdução do referido assunto na Ordem de 

Trabalhos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

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

-----Não havendo mais qualquer assunto a tratar no Período de Antes da Ordem do Dia, entrou-se de seguida 

no Período da Ordem do Dia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

Ponto 1.1. N.º de Registo 21011 Data 16/12/2022 
 

Processo 2022/150.20.404/31 
 

  

Assunto:   

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

trinta e oito barra dois mil e vinte e dois (238/2022), de quinze de dezembro de dois 

mil e vinte e dois (15/12/2022).----------------------------------------------------------------------- 

 
Serviço 
Proponente: 

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

 

Proposta: 

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

Tesouraria número duzentos e trinta e oito dois mil e vinte e dois (238/2022), do dia quinze 

de dezembro de dois mil e vinte e dois (15/12/2022), sendo que em resumo, o total de 

Disponibilidades é de 3.567.877,46 €, as Operações Orçamentais é de 3.355.738,12 € e as 

Operações não Orçamentais é de 212.139,34 €.------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERAÇÃO 

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

Resumo Diário de Tesouraria número duzentos e trinta e oito (238), do dia quinze de deembro de 

dois mil e vinte e dois (15/12/2022), sendo que em resumo o total de Disponibilidades é de 

3.567.877,46 € (três milhões e quinhentos e sessenta e sete mil e oitocentos e setenta e sete 

euros e quarenta e seis cêntimos), as Operações Orçamentais é de 3.355.738,12 € (três milhões e 

trezentos e cinquenta e cinco mil e setecentos e  euros e sessenta e quatro cêntimos) e as 
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Operações não Orçamentais é de 212.139,34 € (duzentos e doze mil e cento e trinta e nove euros 

e trinta e quatro cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto 1.2. 
N.º de 
Registo 

20966 Data 16/12/2022 Processo 2022/300.10.005/2618 

  

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 FLYING FOR A WORLD OF 

OPORTUNITIES" - 5.ª Transferência de Verbas para a ACIPS).------------------------------- 

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

Proposta: 

- Dar conhecimento ao Executivo da Câmara Municipal de Ponte de Sor, da transferência de 

verba para a ACIPS, no âmbito do Protocolo para o PORTUGAL AIR SUMMIT;----------------------

- Dar conhecimento ao Executivo da Câmara Municipal de Ponte de Sor, da transferência de 

410.573,10 € (quatrocentos e dez mil e quinhentos e setenta e três euros e dez cêntimos), 

do Município de Ponte de Sor para a Associação Comercial e Industrial de Ponte de Sor 

(ACIPS), para pagamento das faturas mencionadas na tabela seguinte, no âmbito do 

Protocolo acima referido.-----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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

 

Ponto 1.3. 
N.º de 
Registo 

21252 Data 20/12/2022 Processo 2022/350.10.001/2 

  

Assunto:   

Décima (10.ª) Alteração das GOP – Grandes Opções do Pano, e do Orçamento e 

Terceira (3.ª Alteração do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal do ano de dois 

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

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

Proposta: 

Aprovar a Décima (10.ª) Alteração das GOP - Grandes Opções do Plano e do Orçamento e 

Terceira (3.ª) Alteração do Mapa de Pessoa, da Câmara Municipal para o ano de dois mil e 

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

 

 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, aprovar Décima (10.ª) 
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Alteração das GOP - Grandes Opções do Plano e do Orçamento e Terceira (3.ª) Alteração do Mapa 

de Pessoal, da Câmara Municipal para o ano de dois mil e vinte e dois (2022).---------------------------- 

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

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

Ponto 2.1. 
N.º de 
Registo 

20390 Data 07/12/2022 Processo 2022/300.10.002/600 

  

Assunto:   
Alteração ou Manutenção do Tarifário de Resíduos Urbanos, para o ano de dois 

mil e vinte e três (2023).----------------------------------------------------------------------------- 

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

 
Proposta: 

Aprovação da Alteração ou Manutenção do Tarifário de Resíduos Urbanos, para o ano de 

dois mil e vinte e três (2023), de acordo com a taxa de inflação calculada pelo INE, referente 

a outubro de dois mil e vinte e dois (2022), de seis vírgula setenta por cento (6,70%), bem 

como a sua divulgação através do Sitio da Internet e nos restantes locais definidos na 

legislação aplicável, dando cumprimento ao estipulado no artigo sexagésimo quarto (64.º) 

do Regulamento Municipal de Resíduos Urbanos e Limpeza Urbana do Município de Ponte 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

anexada e a proposta apresentada, deliberou, tendo em consideração a atual conjuntura 

económica, aprovar a Manutenção do Tarifário de Resíduos Urbanos, para o ano de dois mil e 

vinte e três (2023), bem como a sua divulgação através do Sitio da Internet e nos restantes locais 

definidos na legislação aplicável, dando cumprimento ao estipulado no artigo sexagésimo quarto 

(64.º) do Regulamento Municipal de Resíduos Urbanos e Limpeza Urbana do Município de Ponte 

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

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

 

Ponto 2.2. 
N.º de 
Registo 

20513 Data 09/12/2022 Processo 2022/450.10.215/110 

  

Assunto:   

Licença Especial de Ruído, para a realização de jantar convívio com animação, nos 

dias trinta e um (31) de dezembro dois mil e vinte e dois (2022) e um (1) de janeiro 

de dois mil e vinte e três (2023) /  Solago - Investimentos Turísticos, S.A.-------------- 

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

 
Proposta: 

Autorizar a emissão da Licença Especial de Ruído, à Solago - Investimentos Turísticos S.A., 

para a realização de jantar convívio com animação, nos dias trinta e um (31) de dezembro 
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de dois mil e vinte e dois (2022) e um (1) de janeiro de dois mil e vinte e três (2023), no 

seguinte horário: - dia trinta e um (31) de dezembro de dois mil e vinte e dois (2022), das 

vinte e duas horas (22H:00) às vinte e quatro horas (24H:00) e dia um (1) de janeiro de dois 

mil e vinte e três (2023), das zero horas (00H:00) às quatro horas (04H:00), na Estrada 

Nacional Km 459, em Montargil, mediante o pagamento da taxa prevista no Regulamento 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

Investimentos Turísticos S.A., para a realização de jantar convívio com animação, nos dias trinta e 

um (31) de dezembro de dois mil e vinte e dois (2022) e um (1) de janeiro de dois mil e vinte e 

três (2023), no seguinte horário: - dia trinta e um (31) de dezembro de dois mil e vinte e dois 

(2022), das vinte e duas horas (22H:00) às vinte e quatro horas (24H:00) e dia um (1) de janeiro de 

dois mil e vinte e três (2023), das zero horas (00H:00) às quatro horas (04H:00), na Estrada 

Nacional Km 459, em Montargil, mediante o pagamento da taxa prevista no Regulamento de 

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

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

 

Ponto 2.3. 
N.º de 
Registo 

20524 Data 09/12/2022 Processo 2022/450.10.215/107 

  

Assunto:   

Licença Especial de Ruído, para  a instalação do Circo Arena, no Recinto junto à 

Rua da Maluda, em Ponte de Sor, de vinte e cinco (25) a trinta e um (31) de 

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

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

 
Proposta: 

Autorizar a emissão de Licença Especial de Ruído, ao Circo Arena, para a instalação a partir 

do dia vinte e cinco (25) a trinta e um (31) de dezembro de dois mil e vinte e dois (2022) 

2022), a fim de realizarem espetáculos durante os seguintes horários: - às dezasseis horas 

(16H:00) e vinte e uma horas (21H:00), no Recinto junto à Rua da Maluda, em Ponte de Sor, 

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

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

Especial de Ruído, ao Circo Arena, para a instalação a partir do dia vinte e cinco (25) a trinta e um 
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(31) de dezembro de dois mil e vinte e dois (2022) 2022), a fim de realizarem espetáculos durante 

os seguintes horários: - às dezasseis horas (16H:00) e vinte e uma horas (21H:00), no Recinto 

junto à Rua da Maluda, em Ponte de Sor, mediante o pagamento da taxa prevista no 

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

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

 

Ponto 2.4. 
N.º de 
Registo 

20541 Data 09/12/2022 Processo 2022/450.10.221/35 

  

Assunto:   

Licença de Recinto Itinerante, para  a instalação do Circo Arena, no Recinto junto à 

Rua da Maluda, em Ponte de Sor, de vinte e cinco (25) a trinta e um (31) de 

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

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

 
Proposta: 

Autorizar a emissão de Licença de Recinto Itinerante, ao Circo Arena, para a instalação a 

partir do dia vinte e cinco (25) a trinta e um (31) de dezembro de dois mil e vinte e dois 

(2022) 2022), a fim de realizarem espetáculos durante os seguintes horários: - às dezasseis 

horas (16H:00) e vinte e uma horas (21H:00), no recinto junto à Rua da Maluda, em Ponte 

de Sor, mediante o pagamento da taxa prevista no Regulamento e Tabela de Taxas 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

de Recinto Itinerante, ao Circo Arena, para a instalação a partir do dia vinte e cinco (25) a trinta e 

um (31) de dezembro de dois mil e vinte e dois (2022) 2022), a fim de realizarem espetáculos 

durante os seguintes horários: - às dezasseis horas (16H:00) e vinte e uma horas (21H:00), no 

recinto junto à Rua da Maluda, em Ponte de Sor, mediante o pagamento da taxa prevista no 

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

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

 

Ponto 2.5. 
N.º de 
Registo 

20598 Data 12/12/2022 Processo 2022/450.10.215/108 

  

Assunto:   

Licença Especial de Ruído, para a realização de jantar convívio com animação 

noturna, nos dias catorze (14) e quinze (15) de dezembro de dois mil e vinte e dois 

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

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

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

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

Investimentos Turísticos S.A., para a realização de jantar convívio com animação noturna 

nos dias catorze (14) e quinze (15) de dezembro de dois mil e vinte e dois (2022), no 

seguinte horário: - dia catorze (14), das vinte e duas horas (22H:00) às vinte e quatro horas 

(24H:00) e dia quinze (15), das zero horas (00H:00) às quatro horas (04H:00), na Estrada 

Nacional 2, Km 459, em Montargil, mediante o pagamento da taxa prevista no Regulamento 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

Vice-Presidente da Câmara, Rogério Eduardo Correia Silva Alves, que consistiu em autorizar a 

emissão da Licença Especial de Ruído, à Solago - Investimentos Turísticos S.A., para a realização 

de jantar convívio com animação noturna nos dias catorze (14) e quinze (15) de dezembro de dois 

mil e vinte e dois (2022), no seguinte horário: - dia catorze (14), das vinte e duas horas (22H:00) às 

vinte e quatro horas (24H:00) e dia quinze (15), das zero horas (00H:00) às quatro horas (04H:00), 

na Estrada Nacional 2, Km 459, em Montargil, mediante o pagamento da taxa prevista no 

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

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

 

Ponto 2.6. 
N.º de 
Registo 

20606 Data 12/12/2022 Processo 2022/450.10.215/109 

  

Assunto:   

Licença Especial de Ruído, para a realização de jantar convívio com animação 

noturna, nos dias treze (13) e catorze (14) de dezembro de dois mil e vinte e dois 

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

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

 
Proposta: 

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

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

Investimentos Turísticos S.A., para a realização de jantar convívio com animação noturna 

nos dias treze (13) e catorze (14) de dezembro de dois mil e vinte e dois (2022), no seguinte 

horário: - dia treze (13), das vinte e duas horas (22H:00) às vinte e quatro horas (24H:00) e 

dia catorze (14), das zero horas (00H:00H) às quatro horas (04H:00), na Estrada Nacional 2, 

Km 459, em Montargil, mediante o pagamento da taxa prevista no Regulamento de Tabela 

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

 



 

8 

 

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 do Senhor 

Vice-Presidente da Câmara, Rogério Eduardo Correia Silva Alves, que consistiu em autorizar a 

emissão da Licença Especial de Ruído, à Solago - Investimentos Turísticos S.A., para a realização 

de jantar convívio com animação noturna nos dias treze (13) e catorze (14) de dezembro de dois 

mil e vinte e dois (2022), no seguinte horário: - dia treze (13), das vinte e duas horas (22H:00) às 

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

(04H:00), na Estrada Nacional 2, Km 459, em Montargil, mediante o pagamento da taxa prevista 

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

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

 

Ponto 2.7. 
N.º de 
Registo 

20665 Data 12/12/2022 Processo 2022/450.10.215/111 

  

Assunto:   
Licença Especial de Ruído, para a realização de música ao vivo com banda 

residente / Travigosto – Unipessoal, Lda.-------------------------------------------------------- 

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

 
Proposta: 

Autorizar a emissão da Licença Especial de Ruido, à Travigosto – Unipessoal, Lda., para a 

realização de música ao vivo/karaoke com banda residente, durante o dia vinte e quatro 

(24) de dezembro de dois mil e vinte e dois (2022), com o horário das zero horas (00H:00) às 

quatro horas (04H:00), na Rua João Pedro de Andrade, número nove (n.º 9), em Ponte de 

Sor, mediante o pagamento da taxa prevista no Regulamento de Taxas Municipais do 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

Especial de Ruído, à Travigosto – Unipessoal, Lda., para a realização de música ao vivo/karaoke 

com banda residente, durante o dia vinte e quatro (24) de dezembro de dois mil e vinte e dois 

(2022), com o horário das zero horas (00H:00) às quatro horas (04H:00), na Rua João Pedro de 

Andrade, número nove (n.º 9), em Ponte de Sor, mediante o pagamento da taxa prevista no 

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

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

 

Ponto 2.8. 
N.º de 
Registo 

20690 Data 13/12/2022 Processo 2022/450.10.215/112 
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Assunto:   

Licença Especial de Ruído, para a realização de música ao vivo com banda 

residente, no dia dezoito (18) de dezembro de dois mil e vinte e dois (2022) / 

Travigosto – Unipessoal, Lda.----------------------------------------------------------------------- 

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

 
Proposta: 

Autorizar a emissão da Licença Especial de Ruido, à Travigosto – Unipessoal, Lda., para a 

realização de música ao vivo/karaoke com banda residente, no dia dezoito (18) de 

dezembro de dois mil e vinte e dois (2022), com o horário das zero horas (00H:00) às quatro 

horas (04H:00), na Rua João Pedro de Andrade, número nove (n.º 9), em Ponte de Sor, 

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

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

Vice-Presidente da Câmara, Rogério Eduardo Correia Silva Alves, que consistiu em autorizar a 

emissão de Licença Especial de Ruído, à Travigosto – Unipessoal, Lda., para a realização de música 

ao vivo/karaoke com banda residente, no dia dezoito (18) de dezembro de dois mil e vinte e dois 

(2022), com o horário das zero horas (00H:00) às quatro horas (04H:00), na Rua João Pedro de 

Andrade, número nove (n.º 9), em Ponte de Sor, mediante o pagamento da taxa prevista no 

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

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

 

Ponto 2.9. 
N.º de 
Registo 

20659 Data 13/12/2022 Processo 2022/450.10.215/113 

  

Assunto:   

Licença Especial de Ruído, para a Festa de angariação de fundos nos dias dezasseis 

(16) e dezassete (17) de dezembro de dois mil e vinte e dois (2022) /  Associação 

de Estudantes da ESPS – Escola Secundária de Ponte de Sor.------------------------------ 

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

 
Proposta: 

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

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

Estudantes da Escola Secundária de Ponte de Sor, para realização de Festa para angariação 

de fundos para a Escola, nos dias dezasseis (16) e dezassete (17) de dezembro de dois mil e 

vinte e dois (2022), no seguinte horário: - dia dezasseis (16) das vinte e duas horas (22H:00) 

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

horas (04H:00) na Travessa Nova, n.º 7, em Domingão, mediante o pagamento da taxa 
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prevista no Regulamento de Tabela de Taxas Municipais do Município de Ponte de Sor.------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

Vice-Presidente da Câmara, Rogério Eduardo Correia Silva Alves, que consistiu em autorizar a 

emissão da Licença Especial de Ruído, à Associação de Estudantes da Escola Secundária de Ponte 

de Sor, para realização de Festa para angariação de fundos para a Escola, nos dias dezasseis (16) e 

dezassete (17) de dezembro de dois mil e vinte e dois (2022), no seguinte horário: - dia dezasseis 

(16) das vinte e duas horas (22H:00) às vinte e quatro horas (24H:00) e dia dezassete (17), das 

zero horas (00H:00) às quatro horas (04H:00), na Travessa Nova, n.º 7, em Domingão, mediante o 

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

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

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

 

Ponto 2.10. 
N.º de 
Registo 

20627 Data 12/12/2022 Processo 2022/450.10.215/114 

  

Assunto:   

Licença Especial de Ruido, para o tradicional Baile de Natal a realizar no dia 

dezassete (17) de dezembro de dois mil e vinte e dois (2022) / Grupo Desportivo e 

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

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

 
Proposta: 

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

Alves, que consistiu em autorizar a emissão da Licença Especial de Ruído, ao Grupo 

Desportivo e Cultural de Foros do Domingão, para a realização do Tradicional Baile de Natal 

nos dias dezassete (17) e dez oito (18) de dezembro de dois mil e vinte e dois (2022), no 

seguinte horário: - Dia dezassete (17) das vinte e uma horas e trinta minutos (21H:30) às 

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

(02H:00), na Travessa Nova, n.º 7, em Domingão, mediante o pagamento da taxa prevista 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

Vice-Presidente da Câmara, Rogério Eduardo Correia Silva Alves, que consistiu em autorizar a 

emissão da Licença Especial de Ruído, ao Grupo Desportivo e Cultural de Foros do Domingão, 

para a realização do Tradicional Baile de Natal nos dias dezassete (17) e dez oito (18) de dezembro 



 

11 

 

de dois mil e vinte e dois (2022), no seguinte horário: - Dia dezassete (17) das vinte e uma horas e 

trinta minutos (21H:30) às vinte e quatro horas (24H:00) e dia dezoito (18) das zero horas 

(00H:00) às duas horas (02H:00), na Travessa Nova, n.º 7, em Foros do Domingão, mediante o 

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

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

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

 

Ponto 2.11. 
N.º de 
Registo 

20742 Data 13/12/2022 Processo 2022/450.10.072/17 

  

Assunto:   

Licença de Recinto de Diversão Provisória, para a realização de Baile nos dias 

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

Grupo Desportivo e Cultural de Foros do Arrão.----------------------------------------------- 

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

 
Proposta: 

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

Correia Silva Alves, a qual consistiu na emissão de Licença de Recinto de Diversão Provisória, 

ao Grupo Desportivo e Cultural de Foros do Arrão, destinado à realização de um Baile 

durante o horário compreendido entre as vinte e uma horas e trinta minutos (21H:30) às 

vinte e quatro horas (24H:00) do dia dezassete (17) de dezembro e das zero horas (00H:00) 

ás duas horas (02H:00) do dia dezoito (18) de dezembro, a realizar na Rua do Moinho de 

Vento, número sete (7) em Foros do Arrão, mediante o pagamento da taxa prevista no 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

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

Licença de Recinto de Diversão Provisória, ao Grupo Desportivo e Cultural de Foros do Arrão, 

destinado à realização de um Baile durante o horário compreendido entre as vinte e uma horas e 

trinta minutos (21H:30) às vinte e quatro horas (24H:00) do dia dezassete (17) de dezembro e das 

zero horas (00H:00) ás duas horas (02H:00) do dia dezoito (18) de dezembro, a realizar na Rua do 

Moinho de Vento, número sete (7) em Foros do Arrão, 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 2.12. 
N.º de 
Registo 

21026 Data 16/12/2022 Processo 2022/450.10.072/18 
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Assunto:   

Licença de Recinto de Diversão Provisória, para a realização de Baile nos dias 

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

Cedilhas e Formigas - Associação de Caçadores e Pescadores de Ervideira.----------- 

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

 
Proposta: 

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

Correia Silva Alves, a qual consistiu na emissão de Licença de Recinto de Diversão Provisória,  

à Cedilhas e Formigas Associação de Caçadores e Pescadores, para a realização de um Baile 

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

seguinte horário: - Dia dezassete (17) das vinte horas (20H:00) às vinte e quatro horas 

(24H:00) e dia dezoito (18) das zero horas (00H:00) às três horas (03H:00H), na Rua vinte e 

cinco (25) de Abril, número dezoito (18), em Ervideira, mediante o pagamento da taxa 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

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

Licença de Recinto de Diversão Provisória, à Cedilhas e Formigas Associação de Caçadores e 

Pescadores, para a realização de um Baile nos dias dezassete (17) e dezoito (18) de dezembro de 

dois mil e vinte e dois (2022), no seguinte horário: - Dia dezassete (17) das vinte horas (20H:00) às 

vinte e quatro horas (24H:00) e dia dezoito (18) das zero horas (00H:00) às três horas (03H:00H), 

na Rua vinte e cinco (25) de Abril, número dezoito (18), em Ervideira, mediante o pagamento da 

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

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

 

Ponto 2.13. 
N.º de 
Registo 

20883 Data 15/12/2022 Processo 2022/450.10.215/115 

  

Assunto:   

Licença Especial de Ruído, para a realização de Baile, nos dias dezassete (17) e 

dezoito (18) de dezembro de dois mil e vinte e dois (2022) / Cedilhas e Formigas - 

Associação de Caçadores e Pescadores de Ervideira.---------------------------------------- 

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

 
Proposta: 

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

Correia Silva Alves, a qual consistiu na emissão de Licença Especial de Ruído, à Cedilhas e 

Formigas Associação de Caçadores e Pescadores, para a realização de um Baile nos dias 

dezassete (17) e dezoito (18) de dezembro de dois mil e vinte e dois (2022), no seguinte 

horário: - Dia dezassete (17) das vinte horas (20H:00) às vinte e quatro horas (24H:00) e dia 
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dezoito (18) das zero horas (00H:00) às três horas (03H:00H), na Rua vinte e cinco (25) de 

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

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

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

Licença Especial, à Cedilhas e Formigas Associação de Caçadores e Pescadores, para a realização 

de um Baile nos dias dezassete (17) e dezoito (18) de dezembro de dois mil e vinte e dois (2022), 

no seguinte horário: - Dia dezassete (17) das vinte horas (20H:00) às vinte e quatro horas (24H:00) 

e dia dezoito (18) das zero horas (00H:00) às três horas (03H:00H), na Rua vinte e cinco (25) de 

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

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

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

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

Ponto 3.1. 
N.º de 
Registo 

20887 Data 15/12/2022 Processo 2022/550.20.002/1 

  

Assunto:   
Homologação do Plano de Horário fixo das Equipas de Intervenção Permanentes 

(EIP) / Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor.------------ 

 
Serviço Proponente: 

 

1001 – GAPP - GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA E PROTOCOLO.-------------------------- 

Proposta: 

Dar conhecimento à Câmara Municipal da Proposta da Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor, relativa ao Plano de Horário Fixo, das duas EIP, para 

o ano de dois mil e vinte e três (2023) / Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 

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

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da Proposta da Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Ponte de Sor, relativa ao Plano de Horário Fixo, das duas EIP, para o ano de dois 

mil e vinte e três (2023.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto 3.2. 
N.º de 
Registo 

20822 Data 14/12/2022 Processo 2022/550.10.300/2 

  

Assunto:   
Pedido de autorização para realização de Lareira Comunitária / Associação Nova 

Cultura de Montargil.--------------------------------------------------------------------------------- 
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Serviço Proponente: 

 

1001 – GAPP - GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA E PROTOCOLO.-------------------------- 

Proposta: 

À ratificação da Câmara Municipal. Autorizar a realização das lareiras de Natal e de Ano 

Novo nas Escadinhas de São Sebastião, em Montargil por parte da Associação Nova Cultura, 

de Montargil, devendo a referida Associação Nova Cultura tomar as necessárias 

providências, para não danificarem o pavimento, e posteriormente procederem à limpeza 

do espaço.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada, deliberou, ratificar a decisão que consistiu na autorização da 

realização das lareiras de Natal e de Ano Novo nas Escadinhas de São Sebastião, em Montargil 

por parte da Associação Nova Cultura, de Montargil, devendo a referida Associação Nova Cultura 

tomar as necessárias providências, para não danificarem o pavimento, e posteriormente 

procederem à limpeza do espaço.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 3.3. 
N.º de 
Registo 

21044 Data 19/12/2022 Processo 2022/300.50.008/48 

  

Assunto:   
Projeto de Lei n.º 421/XV - Altera o procedimento especial de reposição de 

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

 
Serviço Proponente: 

 

1001 – GAPP - GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA E PROTOCOLO.-------------------------- 

Proposta: 
Dar conhecimento à Câmara Municipal do Projeto de Lei n.º 421/XV - Altera o procedimento 

especial de reposição de Freguesias / Grupo Parlamentar do PCP.------------------------------------ 

 

DELIBERAÇÃO 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do  Projeto de Lei n.º 421/XV - Altera o procedimento 

especial de reposição de Freguesias / Grupo Parlamentar do PCP.-------------------------------------------- 

Ponto 3.4. 
N.º de 
Registo 

21042 Data 16/12/2022 Processo 2022/150.10.100/44 

  

Assunto:   Rede Mayors for Peace / Câmara Municipal de Évora.--------------------------------------- 

 
Serviço Proponente: 

 

1001 – GAPP - GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA E PROTOCOLO.-------------------------- 

Proposta: - Tomar conhecimento da Rede Mayors for Peace e dos objetivos que a mesmo preconiza;---- 
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Autorizar a adesão do Município de Ponte de Sor à Rede Mayors for Peace, mediante o 

pagamento anual de uma quota no valor 2000 Ienes (cerca de 14,00 €).---------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Tomar conhecimento da Rede Mayors for Peace e dos objetivos que a mesmo preconiza;--------- 

2- Autorizar a adesão do Município de Ponte de Sor à Rede Mayors for Peace, mediante o 

pagamento anual de uma quota no valor 2000 Ienes (cerca de 14,00 €).------------------------------------ 

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

 

Ponto 3.5. 
N.º de 
Registo 

21073 Data 19/12/2022 Processo 2022/300.50.201/92 

  

Assunto:   
Solicitação de espaço para a realização de uma Ação de Formação / APAV – 

Associação de Apoio à Vítima.---------------------------------------------------------------------- 

 
Serviço Proponente: 

 

1001 – GAPP - GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA E PROTOCOLO.-------------------------- 

Proposta: 

Autorizar a cedência da Sala de Imprensa do Pavilhão Municipal, nos dias dezassete (17) e 

dezoito (18) de janeiro, para dinamização de ação de formação, dinamizada pela APAV e a 

Fundação Calouste Gulbenkian.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 da sala de 

imprensa do pavilhão municipal, nos dias dezassete (17) e dezoito (18) de janeiro de dois mil e 

vinte e três (2023), para dinamização de Ação de Formação, dinamizada pela APAV e a Fundação 

Calouste Gulbenkian.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 3.6. 
N.º de 
Registo 

21165 Data 19/12/2022 Processo 2022/150.10.100/2 

  

Assunto:   

Teor das deliberações tomadas na sessão ordinária da Assembleia Municipal de 

Ponte de Sor, realizada no dia dezasseis (16) de dezembro de dois mil e vinte e dois 

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

 
Serviço Proponente: 

 

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

Dar conhecimento à Câmara Municipal, do teor das deliberações tomadas na sessão 

ordinária de Assembleia Municipal, realizada no dia dezasseis (16) de dezembro de dois mil 

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

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou que os Serviços por onde decorrem os 

assuntos deem o devido procedimento.------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Ponto 4.1. 
N.º de 
Registo 

20828 Data 14/12/2022 Processo 2022/450.30.003/452 

  

Assunto:   

Certidão de Constituição de Compropriedade dos prédios rústicos, sito na 

Sanguinheira, da Freguesia de Longomel, inscrito na matriz cadastral sob os artigos 

n.º 158,159,160 e 169, da Secção A.-------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

Ratificar o Despacho do Senhor Vereador, Luís Manuel Jordão Serra, datado de treze (13) de 

dezembro de dois mil e vinte e dois (2022), que emitiu Parecer favorável à Constituição de 

Compropriedade dos prédios rústicos, sitos em Sanguinheira, freguesia de Longomel, 

concelho de Ponte de Sor, inscritos na matriz cadastral sob os artigos 158,159,160 e 169 da 

Secção A, a qual consiste na criação de duas (quotas indivisas, cada uma de um meio (1/2)), 

tendo já sido emitida a respetiva Certidão e entregue à Requerente.-------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal de Ponte de Sor tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido 

efetuado, a informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, ratificar o 

Despacho do Senhor Vereador, Luís Manuel Jordão Serra, datado de treze (13) de dezembro de 

dois mil e vinte e dois (2022), que emitiu Parecer favorável à Constituição de Compropriedade 

dos prédios rústicos, sitos em Sanguinheira, freguesia de Longomel, concelho de Ponte de Sor, 

inscritos na matriz cadastral sob os artigos 158,159,160 e 169 da Secção A, a qual consiste na 

criação de duas (quotas indivisas, cada uma de um meio (1/2)), tendo já sido emitida a respetiva 

Certidão e entregue à Requerente.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 4.2. 
N.º de 
Registo 

20807 Data 14/12/2022 Processo 2022/300.40.503/31 
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Assunto:   

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

conservação do imóvel, sito na Rua General José Garcia Marques Godinho, n.º 50, 

em Galveias, Concelho de Ponte de Sor (artigo 1954).--------------------------------------- 

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

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

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada, deliberou, aprovar a Ficha de Avaliação, com o nível de conservação 

correspondente a emitir a respetiva declaração e notificar o Requerente do parecer técnico.-------- 

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

 

Ponto 4.3. 
N.º de 
Registo 

20815 Data 14/12/2022 Processo 2022/450.30.007/402 

  

Assunto:   

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

conservação do imóvel sito na Rua do Rossio, n.º 10, em Ponte de Sor, da União de 

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

(artigo 129).---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

respetiva Declaração e notificar o Requerente do Parecer Técnico.----------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica – jurídica prestada e a proposta apresentada, deliberou, aprovar a Ficha de 

Avaliação, com o nível de conservação correspondente a emitir a respetiva Declaração e notificar 

o Requerente do Parecer Técnico.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 4.4. 
N.º de 
Registo 

20786 Data 14/12/2022 Processo 2022/450.10.213/435 

  

Assunto:   

Ocupação da Via Pública com estaleiro, para obras na Avenida Manuel Pires Filipe, 

n.º 12, em Ponte de Sor - Isenção de Taxas / Santa Casa da Misericórdia de Ponte 

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

Proposta: 
Isentar a Requerente do pagamento de taxas, nos termos do n.º 2, do artigo 7.º, do 

Regulamento e Tabela de Taxas Municipais.----------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica – jurídica prestada e a proposta apresentada, deliberou, isentar a Requerente 

do pagamento de taxas, nos termos do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento e Tabela de Taxas 

Municipais.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ponto 4.5. 
N.º de 
Registo 

20796 Data 14/12/2022 Processo 2022/450.10.204/265 

  

Assunto:   

Licenciamento de obras de Edificação Ampliação/Alteração de edifício de Lar de 

Idosos, na Rua Vaz Monteiro, n.º 12, em Ponte de Sor - Isenção de Taxas / Santa 

Casa da Misericórdia de Ponte de Sor.------------------------------------------------------------ 

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

Proposta: 
Isentar a Requerente do pagamento de taxas, nos termos do n.º 2, do artigo 7.º, do 

Regulamento e Tabela de Taxas Municipais.----------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica – jurídica prestada e a proposta apresentada, deliberou, isentar a Requerente 

do pagamento de taxas, nos termos do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento e Tabela de Taxas 

Municipais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Ponto 5.1. 
N.º de 
Registo 

20383 Data 07/12/2022 Processo 2018/300.10.001/12 

  

Assunto:   
Empreitada de "Infraestruturas do Loteamento do Laranjal, em Montargil" - 

Liberação de caução / ECOEDIFICA Ambiente e Construções, S.A.------------------------ 

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

Proposta: Autorizar a liberação da caução.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

prestada e a proposta apresentada, deliberou, autorizar a liberação da caução.-------------------------- 
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Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.------------------------------------------------------------- 

 

Ponto 5.2. 
N.º de 
Registo 

20307 Data 06/12/2022 Processo 2022/300.10.001/54 

  

Assunto:   
Plano de Sinalização Temporária - Reparação do Pontão do Caminho Municipal 

(C.M.) 1061.---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Proposta: 

Ratificar a decisão do Senhor Vereador Francisco Manuel Lopes Alexandre, datada de 

5/12/2022, que aprovou o Plano de Sinalização Temporária, respeitante à Reparação do 

Pontão do Caminho Municipal (C.M.) 1061, apresentado pela Empresa Jomarfa - Sinalização 

e Segurança Rodoviária, Lda.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

DELIBERAÇÃO 

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

anexada e a proposta apresentada, deliberou, ratificar a decisão do Senhor Vereador Francisco 

Manuel Lopes Alexandre, datada de 5/12/2022, que aprovou o Plano de Sinalização Temporária, 

respeitante à Reparação do Pontão do Caminho Municipal (C.M.) 1061, apresentado pela 

Empresa Jomarfa - Sinalização e Segurança Rodoviária, Lda.---------------------------------------------------- 

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

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

Ponto 6.1. 
N.º de 
Registo 

20662 Data 13/11/2022 Processo 2022/650.20.304/47 

  

Assunto:   

Pedido de cedência de uma máquina de lavar roupa, ao abrigo do Regulamento 

Municipal de Inserção Social e Luta Contra a Pobreza (RMISLCP), referente ao 

Processo 2022/650.20.304/47.--------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

Deferir a cedência de uma máquina de lavar roupa ao abrigo do Regulamento Municipal de 

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

2022/650.20.304/47, com o cabimento 5086, número sequencial 38044 da rubrica 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

máquina de lavar roupa ao abrigo do Regulamento Municipal de Inserção Social e Luta Contra a 
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Pobreza, ao agregado familiar constante do Processo 2022/650.20.304/47, com o cabimento 5086, 

número sequencial 38044 da rubrica 02/04080202.------------------------------------------------------- 

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

Ponto 6.2. 
N.º de 
Registo 

20929 Data 15/11/2022 Processo 2022/350.10.600/378 

  

Assunto:   
Solicitação de verba para almoço de início de ano letivo / Agrupamento de Escolas 

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

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

Proposta: 

Atribuir ao Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor, um apoio monetário no valor de 

3.739,50 € (três mil, setecentos e trinta e nove euros e cinquenta cêntimos), para 

pagamento do almoço de arranque do ano letivo de 2022/2023.------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, atribuir ao Agrupamento de 

Escolas de Ponte de Sor, um apoio monetário no valor de 3.739,50 € (três mil, setecentos e trinta 

e nove euros e cinquenta cêntimos), para pagamento do almoço de arranque do ano letivo de 

2022/2023.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Ponto 6.3. 
N.º de 
Registo 

20964 Data 16/11/2022 Processo 2022/200.30.001/6 

  

Assunto:   
Candidatura número três (3) ao Programa "Porta de Entrada" - Programa de Apoio 

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

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

Proposta: 
Emitir Parecer favorável à candidatura número três (3), no âmbito do “Programa Porta de 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

anexada e a proposta apresentada, deliberou, emitir Parecer favorável à candidatura número três 

(3), no âmbito do “Programa Porta de Entrada”, que se destina ao financiamento da renda de 

deslocados da Ucrânia.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.------------------------------------------------------------- 
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Ponto 6.4. 
N.º de 
Registo 

21076 Data 19/11/2022 Processo 2022/650.10.103/7 

  

Assunto:   Pedido de Subsídio de Carácter Eventual.------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 121 – DAS – SAAS - SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL.--------- 

Proposta: 

Concordar com a atribuição de um subsídio de carácter eventual, à Munícipe abrangida pelo 

Processo número 2022/650.10.103/7, no valor de 213,91 €, o qual se encontra cabimentado 

na rubrica 02/04080202 com o número de cabimento 5128 e número sequencial 38054.------ 

 

DELIBERAÇÃO 

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

anexada e a proposta apresentada, deliberou, concordar e aprovar com a atribuição de um 

subsídio de carácter eventual, à Munícipe abrangida pelo Processo número 2022/650.10.103/7, no 

valor de 213,91 €, o qual se encontra cabimentado na rubrica 02/04080202 com o número de 

cabimento 5128 e número sequencial 38054.----------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 6.5. 
N.º de 
Registo 

21119 Data 19/11/2022 Processo 2022/650.10.103/6 

  

Assunto:   Pedido de Apoio Eventual para pagamento de Renda de Casa Serviço.------------------ 

Serviço Proponente: 121 – DAS – SAAS - SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL.--------- 

Proposta: 

Concordar com a atribuição de um subsídio de carácter eventual, ao Munícipe abrangido 

pelo Processo número 2022/650.10.103/6, no valor de 202,50 €, o qual se encontra 

cabimentado na rubrica 02/04080202 com o número de cabimento 5319 e número 

sequencial 38063.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, concordar e aprovar a 

atribuição de um subsídio de carácter eventual, ao Munícipe abrangido pelo Processo número 

2022/650.10.103/6, no valor de 202,50 €, o qual se encontra cabimentado na rubrica 02/04080202 

com o número de cabimento 5319 e número sequencial 38063.---------------------------- 

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

 

Ponto 6.6. 
N.º de 
Registo 

21078 Data 19/11/2022 Processo 2022/650.10.100/51 
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Assunto:   Bolsas de Estudo "Câmara Municipal de Ponte de Sor" - Ano Letivo de 2022/23.----- 

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

Proposta: 

1- Concordar com a proposta apresentada pelo júri nomeado para apreciação das 

candidaturas às bolsas de estudo da Autarquia;------------------------------------------------------------ 

2- Considerar que a despesa tem cabimento na rubrica orçamental 02/04080202, com o 

cabimento número 5129 e o número sequencial 38055.------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Concordar e aprovar a proposta apresentada pelo júri nomeado para apreciação das 

candidaturas às bolsas de estudo da Autarquia;-------------------------------------------------------------------- 

2- Considerar que a despesa tem cabimento na rubrica orçamental 02/04080202, com o 

cabimento número 5129 e o número sequencial 38055.--------------------------------------------------------- 

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

Não participou na apreciação e votação do assunto, a Senhora Vereadora Sérgia Marina Andrade 

Bettencourt Martins, depois de se ter considerada impedida, devido a ser familiar de um dos 

candidatos à Bolsa de Estudo.-------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto 6.7. 
N.º de 
Registo 

20225 Data 06/12/2022 Processo 2022/850.10.003.01/87 

  

Assunto:   
Concessão de apoio ao Centro Comunitário Nossa Senhora da Oliveira, de 

Longomel.------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Proposta: 

Aprovar a concessão de apoio financeiro, no valor de 807,00 € (oitocentos e sete euros), 

acrescidos do IVA à taxa legal em vigor, ao Centro Comunitário de Nossa Senhora da Oliveira, 

de Longomel, para a aquisição de dezoito (18) cacifos, destinados à Estrutura Residencial 

para Pessoas Idosas.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

financeiro, no valor de 807,00 € (oitocentos e sete euros), acrescidos do IVA à taxa legal em vigor, 

ao Centro Comunitário de Nossa Senhora da Oliveira, de Longomel, para a aquisição de dezoito 

(18) cacifos, destinados à Estrutura Residencial para Pessoas Idosas.---------------------------------------- 
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Aprovado por unanimidade, com cinco votos a favor.------------------------------------------------------------- 

 

Ponto 6.8. 
N.º de 
Registo 

20942 Data 16/12/2022 Processo 2022/350.10.600/385 

  

Assunto:   Concessão de apoio ao Núcleo Sportinguista de Galveias.---------------------------------- 

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

Proposta: 

Atribuição de um apoio financeiro, no valor de 50,00 € (cinquenta euros), ao Núcleo 

Sportinguista de Galveias como forma de apoio à elaboração do calendário anual com 

apontamentos alusivos à Freguesia de Galveias, no âmbito do Regulamento Municipal de 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

apoio financeiro, no valor de 50,00 € (cinquenta euros), ao Núcleo Sportinguista de Galveias 

como forma de apoio à elaboração do calendário anual com apontamentos alusivos à Freguesia 

de Galveias, no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio a Instituições Sem Fins Lucrativos do 

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

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

 

Ponto 6.9. 
N.º de 
Registo 

21169 Data 20/12/2022 Processo 2022/350.10.600/393 

  

Assunto:   

Concessão de apoio à Associação Comunitária, Recreativa e Cultural 

Valdoarquense.-----------------------------------------------------------------------------------------

- 

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

Proposta: 

Aprovar a concessão de um apoio financeiro, no valor de 13.944,80 € (treze mil novecentos 

e quarenta e quatro euros e oitenta cêntimos), à Associação Comunitária, Recreativa e 

Cultural Valdoarquense, para fazer face a despesas regulares de forma a assegurar e garantir 

o normal funcionamento da Instituição.---------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

apoio financeiro, no valor de 13.944,80 € (treze mil novecentos e quarenta e quatro euros e 

oitenta cêntimos), à Associação Comunitária, Recreativa e Cultural Valdoarquense, para fazer face 
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a despesas regulares de forma a assegurar e garantir o normal funcionamento da Instituição.------- 

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

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

Ponto 7.1. 
N.º de 
Registo 

20640 Data 12/12/2022 Processo 2022/300.50.201/89 

  

Assunto:   
Ordem dos Contabilistas Certificados - Pedido de sala para as reuniões livres de 

dois mil e vinte e três (2023).----------------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 12314 – DCT – BIBLIOTECAS E ARQUIVO HISTÓRICO.---------------------------------------------- 

Proposta: 

Aprovar a autorização de cedência da Sala de Leitura Geral da Biblioteca Municipal de Ponte 

de Sor, no Centro de Artes e Cultura, nos dias vinte e dois (22) de março, vinte e quatro (24) 

de maio, dezanove (19) de julho e vinte e cinco (25) de outubro de dois mil e vinte e três 

(2023), entre as dezassete (17H:00) e as vinte horas (20H:00), assim como na 

disponibilização de recursos humanos e logísticos para apoio à atividade, assegurando o 

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

reuniões livres da Ordem dos Contabilistas Certificados, mediante o pagamento da 

respetiva taxa, no valor de aluguer/hora, de cinquenta euros acrescido do IVA à taxa legal 

em vigor (50,00 €+IVA), por parte dos mesmos.------------------------------------------------------------ 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, aprovar o a autorização de 

cedência da Sala de Leitura Geral da Biblioteca Municipal de Ponte de Sor, no Centro de Artes e 

Cultura, nos dias vinte e dois (22) de março, vinte e quatro (24) de maio, dezanove (19) de julho e 

vinte e cinco (25) de outubro de dois mil e vinte e três (2023), entre as dezassete (17H:00) e as 

vinte horas (20H:00), assim como na disponibilização de recursos humanos e logísticos para apoio 

à atividade, assegurando o Município o pagamento das respetivas horas extraordinárias, no 

âmbito da realização das reuniões livres da Ordem dos Contabilistas Certificados, mediante o 

pagamento da respetiva taxa, no valor de aluguer/hora, de cinquenta euros acrescido do IVA à 

taxa legal em vigor (50,00 €+IVA), por parte da referida Ordem dos Contabilistas Certificados.------ 

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

 

Ponto 7.2. 
N.º de 
Registo 

20557 Data 10/12/2022 Processo 2022/9o0.10.503/36 

  

Assunto:   
Envio de materiais promocionais para o Posto de Turismo de Rosal de La Frontera 

(Huelva).-------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Proposta: Tomar conhecimento do envio de materiais promocionais para o Posto de Turismo de Rosal 
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de La Frontera (Huelva).------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do envio de materiais promocionais para o Posto de 

Turismo de Rosal de La Frontera (Huelva).---------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto 7.3. 
N.º de 
Registo 

20739 Data 13/12/2022 Processo 2022/900.10.503/35 

  

Assunto:   
Cedência de Auditório do Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor, no dia vinte e 

seis (26) de janeiro de dois mil e vinte e três (2023) / Município de Sousel.------------ 

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

Proposta: 

Autorizar a cedência do Auditório do Centro de Artes e Cultura, de Ponte de Sor, no dia 

vinte e seis (26) de janeiro de dois mil e vinte e três (2023), para a realização de 

Conferência, no âmbito do Ciclo de Conferências “Terras do Borrego”, promovido pelo 

Município de Sousel, bem como o apoio logístico necessário e respetivo beberete.------------- 

 

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 do 

Auditório do Centro de Artes e Cultura, de Ponte de Sor, no dia vinte e seis (26) de janeiro de dois 

mil e vinte e três (2023), para a realização de Conferência, no âmbito do Ciclo de Conferências 

“Terras do Borrego”, promovido pelo Município de Sousel, bem como o apoio logístico necessário 

e respetivo beberete.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 7.4. 
N.º de 
Registo 

20824 Data 14/12/2022 Processo 2022/300.50.201/82 

  

Assunto:   
ASSPS – Associação de Solidariedade Social de Ponte de Sor -  Casa dos Avós - 

Pedido do Teatro - Cinema de Ponte de Sor para Peça de Teatro.------------------------- 

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

Proposta: 

Autorizar a cedência do Teatro - Cinema de Ponte de Sor, no dia vinte e cinco (25) de março 

de dois mil e vinte e três (2023), assim como a semana anterior para ensaios de vinte (20) a 

vinte e quatro (24) de março, janeiro de dois mil e vinte e três (2023) à ASSPS – Associação 

de Solidariedade Social - Casa dos Avós, para a realização da Peça de Teatro "O Pátio das 

Cantigas", pelos seus residentes.------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 do Teatro 



 

26 

 

- Cinema de Ponte de Sor, no dia vinte e cinco (25) de março de dois mil e vinte e três (2023), 

assim como a semana anterior para ensaios de vinte (20) a vinte e quatro (24) de março, janeiro 

de dois mil e vinte e três (2023) à ASSPS – Associação de Solidariedade Social - Casa dos Avós, 

para a realização da Peça de Teatro "O Pátio das Cantigas", pelos seus residentes, razão pela qual 

é revogada a deliberação tomada anteriormente sobre o assunto, no dia seis de dezembro de 

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

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

 

Ponto 7.5. 
N.º de 
Registo 

20999 Data 16/12/2022 Processo 2022/000.10.001/11 

  

Assunto:   
Alteração da Programação Protocolada com a Fundação das Casas de Fronteira e 

Alorna.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Proposta: 

Dar conhecimento à Câmara Municipal de Ponte de Sor, que não foi possível à Fundação 

das Casas de Fronteira e Alorna, realizar a inauguração da exposição, no dia vinte e dois (22) 

de outubro de dois mil e vinte e dois (2022), conforme programação protocolada, pelo que 

a mesma será retirada da programação deste ano, informando-se a área financeira do 

montante a retirar do compromisso inicial já protocolado com a Fundação das Casas de 

Fronteira e Alorna, confirmando o prolongamento da Exposição” Desvelar”, da Senhora Dr.ª 

Stela Soares, até ao dia vinte e um (21) de janeiro de dois mil e vinte e três (2023).------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que não foi possível à Fundação das Casas de Fronteira 

e Alorna, realizar a inauguração da exposição, no dia vinte e dois (22) de outubro de dois mil e 

vinte e dois (2022), conforme programação protocolada, pelo que a mesma será retirada da 

programação deste ano, informando-se a área financeira do montante a retirar do compromisso 

inicial já protocolado com a Fundação das Casas de Fronteira e Alorna, confirmando o 

prolongamento da Exposição” Desvelar” da Senhora Dr.ª Stela Soares, até ao dia vinte e um (21) 

de janeiro de dois mil e vinte e três (2023).-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Ponto 8.1. 
N.º de 
Registo 

20556 Data 09/12/2022 Processo 2022/900.10.002/92 

  

Assunto:   
Cedência do Pavilhão Municipal de Ponte de Sor para a realização do Torneio de 

Basquetebol 3x3 / Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor.------------------------------ 

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

- À ratificação. Autorizar a cedência do Pavilhão Municipal de Ponte de Sor, no dia vinte (20) 

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

(13H:00), para a realização de um Torneio de Basquetebol 3x3, torneio no âmbito do nível I 

do Desporto Escolar;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Autorizar a utilização do marcador eletrónico do Pavilhão Municipal de Ponte de Sor;--------  

- Autorizar a utilização do sistema de som do Pavilhão Municipal de Ponte de Sor e 

microfone;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Autorizar a ajuda/colaboração por parte de um dos funcionários do Pavilhão Municipal, 

apenas com a sua presença para alguma eventualidade que surja.----------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Ratificar a decisão de autorização da cedência do Pavilhão Municipal de Ponte de Sor, no dia 

vinte (20) de dezembro de dois mil e vinte e dois (2022), entre as dez horas (10H:00) e as treze 

horas (13H:00), para a realização de um Torneio de Basquetebol 3x3, torneio no âmbito do nível I 

do Desporto Escolar;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Autorizar a utilização do marcador eletrónico do Pavilhão Municipal de Ponte de Sor;-------------

3- Autorizar a utilização do sistema de som do Pavilhão Municipal de Ponte de Sor e microfone;---

4- Autorizar a ajuda/colaboração por parte de um dos funcionários do Pavilhão Municipal, 

apenas com a sua presença para alguma eventualidade que surja.------------------------------------------- 

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

 

Ponto 8.2. 
N.º de 
Registo 

20899 Data 15/12/2022 Processo 2022/150.10.500/70 

  

Assunto:   
Aprovação da Minuta da Revisão do Protocolo em vigor, para o alojamento dos 

alunos / atletas  integrados no Projeto Centro Nacional de Treinos.---------------------- 

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

Proposta: 

Aprovação da Minuta da Revisão do Protocolo em vigor, ao qual se substancia no n.º 2, da 

cláusula 3.ª, na qual prevê a mudança do alojamento de todos os elementos internos do 

CNT, do Hotel de Ponte de Sor para dois apartamentos municipais.---------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Aprovar a Minuta da Revisão do Protocolo em vigor, ao qual se substancia no n.º 2, da cláusula 
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3.ª, na qual prevê a mudança do alojamento de todos os elementos internos do CNT, do Hotel de 

Ponte de Sor para dois apartamentos municipais.----------------------------------------------------------------- 

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

Revisão do Protocolo.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Ponto 9.1 
N.º de 
Registo 

21109 Data 19/12/2022 Processo 2020/150.10.500/71 

  

Assunto:   
Minuta de Protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal de Ponte de Sor e o 

Exército Português / Montagem de Ponte Militar/ Foros do Mocho.--------------------- 

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

Proposta: 

Aprovar a Minuta de Protocolo, a celebrar entre a Câmara Municipal de Ponte de Sor e o 

Exército Português que tem como objeto a montagem de uma ponte militar sobre efluente 

da Albufeira de Montargil, na localidade de Foros do Mocho, para garantir a circulação 

durante intervenção no troço de estrada em risco de colapso devido às chuvas intensas, 

sendo previsível que a referida Ponte esteja em serviço, por um período de seis meses.-------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Aprovar a Minuta de Protocolo, a celebrar entre a Câmara Municipal de Ponte de Sor e o 

Exército Português que tem como objeto a montagem de uma ponte militar sobre efluente da 

Albufeira de Montargil, na localidade de Foros do Mocho, para garantir a circulação durante 

intervenção no troço de estrada em risco de colapso devido às chuvas intensas, sendo previsível 

que a referida Ponte esteja em serviço, por um período de seis meses.------------------------------------ 

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

Protocolo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 Vice-Presidente da Câmara, Rogério Eduardo Correia Silva Alves, 

deu por encerrada a reunião, quando eram onze horas e quarenta e cinco minutos, do que para constar se 

lavrou a presente Ata, e eu, António José Delgadinho Rodrigues, Coordenador Técnico, nomeado para o efeito, 
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a redigi e vou assinar, junto com o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Rogério Eduardo Correia Silva Alves.------

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

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

O Vice-Presidente da Câmara 
 

 

 

 

 

 

Rogério Eduardo Correia Silva Alves 
 

O Secretário 
 

 

 

 

 

 

António José Delgadinho Rodrigues 
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