
 

  

 

 

ATA NÚMERO 19-2020, REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PONTE DE SOR DE 30-09-2020. 

N.º de Registo: 3094223 .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Data: 02/10/2020.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reunião: Reunião Ordinária do dia 30/09/2020.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Francisco Manuel Lopes Alexandre, Luis Manuel Jordão Serra, Rogério Eduardo Correia Silva Alves, Alda Odete 

Borges Martins Falé Monteiro Falca, Sérgia Marina Andrade Bettencourt Martins e Vitor Manuel Feliciano 

Morgado que substituiu o Senhor  João Pedro Xavier Abelho Amante, conforme requerimento datado de trinta 

(30) de setembro do corrente ano, do referido Vereador, o qual a seguir se transcreve na íntegra: << João 

Pedro Xavier Abelho Amante, Vereador da Câmara Municipal de Ponte de Sor, eleito pela Coligação 

Democrática Unitária (PCP-PEV), vem nos termos do disposto pelo número dois (2), do artigo septuagésimo 

oitavo (78.º) da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove (169/99), de dezoito (18) de 

setembro, na sua atual redação, comunicar a V. Exa., que se fará substituir na reunião do dia trinta (30) de 

setembro do corrente ano, pelo Senhor Vitor Manuel Feliciano Morgado, cidadão sem impedimento legal 

imediatamente a seguir na respetiva lista, igualmente proposto pelo Partido Comunista Português.>>.-------------

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

-----Faltas Não houve.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

-----Não houve qualquer intervenção no Período de Antes 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 12691 Data 25-09-2020 Processo 2020/150.20.404/22 
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Assunto:   

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

oitenta e três (183) do dia vinte e quatro (24) de setembro de dois mil e vinte 

(24/09/2020).--------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Serviço Proponente: 

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

Proposta: 

Tomada de conhecimento – Situação Financeira do Município – Resumo Diário de Tesouraria 

número cento e oitenta e três (183), do dia vinte e quatro de setembro de dois mil e vinte 

(24/09/2020), sendo que em resumo o total de Disponibilidades  é de dois milhões, setecentos 

e noventa mil, quinhentos e sessenta e cinco euros e noventa e um cêntimos (2.790.565,91 €), 

as Operações Orçamentais é de dois milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, e oitocentos e 

dezanove euros e oitenta e quatro cêntimos (2.486.819,84 €) e as Operações Não Orçamentais 

é de trezentos e dez mil, setecentos e oitenta e cinco euros e vinte e cinco cêntimos 

(310.785,25 €).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

DELIBERAÇÃO 

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

Resumo Diário de Tesouraria número cento e oitenta e três (183), do dia vinte e quatro de 

setembro de dois mil e vinte (24/09/2020), sendo que em resumo o total de Disponibilidades é 

de dois milhões, setecentos e noventa mil, quinhentos e sessenta e cinco euros e noventa e um 

cêntimos (2.790.565,91 €), as Operações Orçamentais é de dois milhões, quatrocentos e oitenta e 

seis mil, e oitocentos e dezanove euros e oitenta e quatro cêntimos (2.486.819,84 €) e as 

Operações Não Orçamentais é de trezentos e dez mil, setecentos e oitenta e cinco euros e vinte e 

cinco cêntimos (310.785,25 €).------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.2.  CONTABILIDADE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 1.2.1 N.º de Registo 12645 Data 24/09/2020 Processo 2020/150.20.404/21 

 
 
 

Assunto:   
Compromissos Plurianuais do ano de dois mil e vinte (2020), até à data de vinte 

e um de setembro de dois mil e vinte (21/09/2020).-------------------------------------- 

Serviço Proponente: 

 
DFP – DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO – 
COMPRAS----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Proposta: 
Para tomar conhecimento da declaração emitida, e enviar a mesma a conhecimento da 

Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 
A Câmara Municipal tomou conhecimento e remete igualmente para conhecimento da Assembleia 

Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto 1.2.2 N.º de Registo 12709 Data 25/09/2020 Processo 2020/300.10.005/1601 

 
 
 

Assunto:   

Aquisição ao abrigo do Acordo Quadro AQ 01CC CIMAA/2017 - Fornecimento de 

energia elétrica às instalações alimentadas em Baixa Tensão Especial para o 

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

Serviço Proponente: 

 
DFP – DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO – 

COMPRAS------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Proposta: 

1- Adjudicar a Aquisição ao abrigo do Acordo Quadro AQ 01CC CIMAA/2017 Fornecimento 

de energia elétrica às instalações alimentadas em Baixa Tensão Especial para o Município de 

Ponte de Sor à empresa Endesa Energia, S.A., Sucursal em Portugal, pelo valor total de 

164.634,15 € (cento e sessenta e quatro mil seiscentos e trinta e quatro euros e quinze 

cêntimos) a que acresce o IVA à taxa legal em vigor;----------------------------------------------------- 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Adjudicar a Aquisição ao abrigo do Acordo Quadro AQ 01CC CIMAA/2017 Fornecimento de 

energia elétrica às instalações alimentadas em Baixa Tensão Especial para o Município de Ponte 

de Sor à empresa Endesa Energia, S.A., Sucursal em Portugal, pelo valor total de 164.634,15 € 

(cento e sessenta e quatro mil seiscentos e trinta e quatro euros e quinze cêntimos) a que acresce 

o IVA à taxa legal em vigor;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

3- Autorizar o Senhor Presidente da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário, a outorgar o respetivo 

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

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

 

Ponto 1.2.3 N.º de Registo 12704 Data 25/09/2020 Processo 2020/300.10.005/1591 

 
 
 

Assunto:   
Aquisição ao Abrigo do Acordo Quadro 008SCICC2020 - Fornecimento de 

Combustíveis Rodoviários Gasóleo.------------------------------------------------------------ 

Serviço Proponente: 

 
DFP – DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO – 

COMPRAS------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Proposta: 

1- Adjudicar a Aquisição ao Abrigo do Acordo Quadro 008SCICC2020 Fornecimento de 

Combustíveis Rodoviários Gasóleo à empresa Creixoauto - Combustíveis e Lubrificantes, S.A, 

com um desconto por litro de 0,1590 €, pelo valor total de 336.585,37 € (trezentos e trinta e 

seis mil quinhentos e oitenta e cinco euros e trinta e sete cêntimos) a que acresce o IVA á 

taxa legal em vigor para um período de 24 meses;-------------------------------------------------------- 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Adjudicar a Aquisição ao Abrigo do Acordo Quadro 008SCICC2020 Fornecimento de 

Combustíveis Rodoviários Gasóleo à Empresa Creixoauto - Combustíveis e Lubrificantes, S.A, com 

um desconto por litro de 0,1590 €, pelo valor total de 336.585,37 € (trezentos e trinta e seis mil 

quinhentos e oitenta e cinco euros e trinta e sete cêntimos) a que acresce o IVA á taxa legal em 

vigor para um período de 24 meses;------------------------------------------------------------------------------------ 

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

3- Autorizar o Senhor Presidente da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário, a outorgar o respetivo 

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

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

 

Ponto 1.2.4 N.º de Registo 12712 Data 25/09/2020 Processo 2020/300.10.005/1601 

 
 
 

Assunto:   

Aquisição ao abrigo do Acordo Quadro AQ 01CC CIMAA/2017 - Fornecimento de 

energia elétrica às instalações alimentadas em Média Tensão, Baixa Tensão 

Normal e Iluminação Pública, para o Município de Ponte de Sor.---------------------- 

Serviço Proponente: 

 
DFP – DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO – 

COMPRAS------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Proposta: 

1- Adjudicar a Aquisição ao abrigo do Acordo Quadro AQ 01CC CIMAA/2017 Fornecimento 

de energia elétrica às instalações alimentadas em Média Tensão, Baixa Tensão Normal e 

Iluminação Pública para o Município de Ponte de Sor à empresa Galp Power, S.A., pelo valor 

total de489.024,39 € (quatrocentos e oitenta e nove mil e vinte e quatro euros e trinta e 

nove cêntimos) a que acresce o IVA á taxa legal em vigor;---------------------------------------------- 

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

 

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

1- Adjudicar a Aquisição ao abrigo do Acordo Quadro AQ 01CC CIMAA/2017 Fornecimento de 

energia elétrica às instalações alimentadas em Média Tensão, Baixa Tensão Normal e Iluminação 

Pública para o Município de Ponte de Sor à Empresa Galp Power, S.A., pelo valor total 

de489.024,39 € (quatrocentos e oitenta e nove mil e vinte e quatro euros e trinta e nove 

cêntimos) a que acresce o IVA á taxa legal em vigor;--------------------------------------------------------------- 

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

3- Autorizar o Senhor Presidente da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário, a outorgar o respetivo 

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

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

 

Ponto 1.2.5 N.º de Registo 12780 Data 28/09/2020 Processo 2020/350.10.001/1 

 
 
 

Assunto:   
Oitava (8.ª) Alteração das GOP'S e Nona (9.ª) Alteração do Orçamento da 

Câmara Municipal para o ano de dois mil e vinte.------------------------------------------ 

Serviço Proponente: 

 
DFP – DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO – 

CONTABILIDADE.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Proposta: Aprovar a Oitava (8.ª) Alteração das GOP’S e Nona 9.ª Alteração do Orçamento.---------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

proposta apresentada, deliberou, aprovar a Oitava (8.ª) Alteração das GOP’S e a Nona 9.ª 

Alteração do Orçamento para o ano de dois mil e vinte (2020) da Autarquia de Ponte de Sor.-------- 

Aprovado por maioria, com o voto de abstenção do Senhor Vereador Vitor Manuel Feliciano 

Morgado e os votos favoráveis dos restantes membros.---------------------------------------------------------- 

 

Ponto 1.2.6 N.º de Registo 12816 Data 28/09/2020 Processo 2020/350.10.500/2 

 
 
 

Assunto:   Air Summit 2020 Flying Digital.------------------------------------------------------------------ 

Serviço Proponente: 

 
DFP – DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO – 

CONTABILIDADE.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Proposta: 
Aprovar a Minuta da Segunda (2.ª) Alteração do Protocolo estabelecido entre o Município e 

a ACIPS.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Aprovar a Minuta da Segunda (2.ª) Alteração do Protocolo estabelecido entre o Município de 

Ponte de Sor e a ACIPS – Associação Comercial e Industrial de Ponte de Sor;------------------------------- 

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

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

Aprovado por maioria, com o voto de abstenção do Senhor Vereador Vitor Manuel Feliciano 

Morgado e os votos favoráveis dos restantes membros.----------------------------------------------------------- 

 

Ponto 1.2.7 N.º de Registo 12785 Data 28/09/2020 Processo 2020/350.10.005/1832 

 
 
 

Assunto:   
Proposta à Reunião de Câmara - CAMPEONATO EUROPEU DE LANÇAMENTO DE 

“ROCKETS”. – Concurso Público.---------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 

 
DFP – DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO – 

COMPRAS.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Proposta: 

Autorização da despesa e respetiva contratação. Aprovação das Peças do Procedimento 

Anúncio, Programa de Concurso e Caderno de Encargos, Composição do Júri e Gestor de 

Contrato propostos, nos termos da proposta que se anexa.-------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Autorizar a despesa e respetiva contratação no valor de 249.300,00 € + IVA;---------------------------- 

2- Aprovar as Peças do Procedimento, Anúncio, Programa de Concurso e Caderno de Encargos;----- 

3- Nomear o Júri do Concurso, o qual terá a seguinte constituição:-------------------------------------------- 

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

Finanças e Desenvolvimento (que será substituída nas suas faltas e impedimentos pelo Primeiro 

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

Primeiro (1.º) Vogal Efetivo: Suse Isabel Pereira Horta, Chefe de Divisão Jurídico - Administrativa  

(Substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos);---------------------------------------------------------  

Segundo (2.º) Vogal Efetivo: Sandra Maria de Matos Pires Catarino, Chefe de Unidade – 

Aeródromo Municipal de Ponte de Sor; ------------------------------------------------------------------------------- 

Primeiro (1.º) Vogal Suplente: Raul da Silva Lopes, Técnico Superior; ---------------------------------------- 

Segundo (2.º) Vogal Suplente: António Miguel Almeida Ministro, Chefe de Divisão de Projetos, 

Obras Públicas e Ambiente;------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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4- Nomear como Gestor do Contrato: Sandra Maria de Matos Pires Catarino, Chefe de Unidade – 

Aeródromo Municipal de Ponte de Sor; ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Ponto 2.1 
N.º de 
Registo 

12513 Data 23/09/2020 Processo 2020/450.10.072/11 

  

Assunto:   

Pedido de emissão de  Parecer, para passeio de Moto-Turismo, a decorrer nos dias 

vinte e três (23), vinte e quatro (24) e vinte e cinco (25), com início e fim em Alter 

do Chão / Longitude 009, portadora do RNAAT 1380/2017.-------------------------------- 

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

 
Proposta: 

Emitir Parecer favorável, para a utilização dos Caminhos e Estradas Municipais para o 

Passeio de Moto-Turismo, a decorrer nos dias vinte e três (23), vinte e quatro (24) e vinte e 

cinco (25) de outubro, com início e final em Alter do Chão, tendo em consideração a 

vigência das medidas de prevenção à Pandemia COVID-19, aprovado em devido tempo, 

tendo já enviado o processo para ICNF-GNR e Câmaras Municipais de Alter do Chão, Gavião, 

Mação, Nisa e Fronteira.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

DELIBERAÇÃO 

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

proposta apresentada, deliberou, emitir Parecer favorável, para a utilização dos Caminhos e 

Estradas Municipais para o Passeio de Moto-Turismo, a decorrer nos dias vinte e três (23), vinte e 

quatro (24) e vinte e cinco (25) de outubro, com início e final em Alter do Chão, condicionado  à 

consideração da vigência das medidas de prevenção à Pandemia COVID-19, aprovado em devido 

tempo, e ainda que nesses mesmo dias, alguns Caminhos e Estradas Municipais no Concelho de 

Ponte de Sor, irão estar interditados, devido a um evento internacional de lançamento de 

foguetões, situação essa que a organização terá que ter em devida atenção, não deixando de se 

registar que o organizador já tinha enviado o processo para ICNF-GNR e Câmaras Municipais de 

Alter do Chão, Gavião, Mação, Nisa e Fronteira.-------------------------------------------------------------------- 

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

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

Ponto 3.1 
N.º de 
Registo 

12506 Data 22/09/2020 Processo 2020/150.10.100/45 

  

Assunto:   
Eleições CCDR - Convocatória para a Eleição Indireta do Presidente e de um Vice-

Presidente - DESPACHO Nº. 8703/2020, de 10 de setembro.------------------------------ 

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

Proposta: Para conhecimento da Câmara Municipal e posteriormente da Assembleia Municipal do 
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Despacho n.º 8703/2020, de 10 de setembro de S. Exa., o Senhor Secretário de Estado da 

Descentralização e da Administração Local, que procede à convocatória para a Eleição 

Indireta do Presidente e de um Vice-Presidente das Comissões de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional ( CCDR), no DIA 13 DE OUTUBRO DE 2020.------------------------------ 

 

DELIBERAÇÃO 

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

proposta apresentada, deliberou, remeter para conhecimento da Assembleia Municipal do 

Despacho n.º 8703/2020, de 10 de setembro de S. Exa., o Senhor Secretário de Estado da 

Descentralização e da Administração Local, que procede à convocatória para a Eleição Indireta do 

Presidente e de um Vice-Presidente das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

(CCDR), no DIA 13 DE OUTUBRO DE 2020.---------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 3.2 
N.º de 
Registo 

12726 Data 25/09/2020 Processo 2020/300.10.001/66 

  

Assunto:   
Taxa de Gestão de Resíduos / ANMP – Associação Nacional de Municípios 

Portugueses.--------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

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

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

Ponto 4.1 
N.º de 
Registo 

12504 Data 22/09/2020 Processo 2020/450.10.066/18 

  

Assunto:   

Solicitação de Parecer referente ao Pedido de Autorização Prévia para Ações de 

(Re) Arborização, com o Código de Registo número Pr.006806.2020 / Francisco 

José Barata Baptista.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
Proposta: 

Tomar conhecimento dos Pareceres emitidos pela DPGU-FR e GTF e informar o ICNF, IP - 

Instituto da Conservação da Natureza, dos mesmos, relativamente ao pedido de (re) 

arborização de Francisco José Barata Baptista.------------------------------------------------------------- 

 

Deliberação: 

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

documentação anexada e a proposta apresentada, deliberou, remeter os respetivos 

Pareceres emitidos pela DPGU-FR e GTF e informar o ICNF, IP - Instituto da Conservação 
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da Natureza, dos mesmos, relativamente ao pedido de (re) arborização de Francisco José 

Barata Baptista.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 4.2 
N.º de 
Registo 

12527 Data 23/09/2020 Processo 2018/450.10.205/11 

  

Assunto:   

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

Ampliação de Edifícios destinados a Turismo Rural e habitação própria, sito na Rua 

General Garcia Godinho n.º 50, em Galveias, referente ao Processo n.º 44 /2017 / 

António Manuel Lopes Tomás Gonçalves.------------------------------------------------------- 

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

 
Proposta: 

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

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

 

Deliberação: 

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

informação técnica – jurídica prestada e a proposta apresentada, deliberou, não declarar 

a caducidade do Licenciamento e conceder ao Requerente o prazo de um ano para 

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

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

 

Ponto 4.3 
N.º de 
Registo 

12522 Data 23/09/2020 Processo 2018/450.30.003/231 

  

Assunto:   

Certidão de Ampliação de Compropriedade do prédio sito em Sanguinheira, da 

Freguesia de Longomel, Concelho de Ponte de Sor, inscrito na matriz cadastral sob 

o artigo 65, da Secção AA / Maria Antónia Cunca.-------------------------------------------- 

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

 
Proposta: 

Deverá ser emitido Parecer favorável, à Ampliação de Compropriedade do prédio 

pretendida (divisão de uma quota de 1/5 em duas quotas indivisas, cada uma de 1/10) dele 

constando que da mesma, não resulta qualquer indício de que seja violado o regime legal 

dos loteamentos urbanos, atualmente em vigor. Certificar nos termos requeridos.-------------- 

 

Deliberação: 

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

informação técnica – jurídica prestada e a proposta apresentada, deliberou, emitir 

Parecer favorável, à Ampliação de Compropriedade do prédio pretendida (divisão de uma 
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quota de 1/5 em duas quotas indivisas, cada uma de 1/10), dele constando que da 

mesma, não resulta qualquer indício de que seja violado o regime legal dos loteamentos 

urbanos, atualmente em vigor, assim como certificar nos termos requeridos.------------------ 

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

 

Ponto 4.4 
N.º de 
Registo 

12511 Data 23/09/2020 Processo 2018/450.30.003/232 

  

Assunto:   

Certidão de constituição de compropriedade do prédio sito em Foros do Mocho, 

da Freguesia de Montargil, Concelho de Ponte de Sor, inscrito na matriz cadastral 

sob o artigo 19, da Secção FFF /  José Silva Alho.---------------------------------------------- 

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

 
Proposta: 

Deverá ser emitido parecer favorável, à constituição de compropriedade do prédio 

pretendida (duas quotas indivisas, cada uma de um meio) dele constando que da mesma, 

não resulta qualquer indício de que seja violado o regime legal dos loteamentos urbanos, 

atualmente em vigor. Certificar nos termos requeridos.------------------------------------------------- 

 

Deliberação: 

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

informação técnica – jurídica prestada e a proposta apresentada, deliberou, emitir 

Parecer favorável, à constituição de compropriedade do prédio pretendida (duas quotas 

indivisas, cada uma de um meio) dele constando que da mesma, não resulta qualquer 

indício de que seja violado o regime legal dos loteamentos urbanos, atualmente em vigor, 

assim como certificar nos termos requeridos.------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 4.5 
N.º de 
Registo 

12614 Data 24/09/2020 Processo 2018/450.10.204/118 

  

Assunto:   

Pedido para não declarar a Caducidade do Licenciamento, referente à alteração de 

edifício de dois (2) pisos com um (1) fogo sito na Rua D. Fernando, n.º 21, em 

Montargil - Processo n.º 119/2018 / Maria Fernanda Azevedo Justo.------------------- 

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

 
Proposta: 

Não declarar a caducidade do Licenciamento e conceder à Requerente o prazo de um ano, 

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

 

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado, a 
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informação técnica jurídica prestada e a proposta apresentada, deliberou, não declarar a 

caducidade do Licenciamento e conceder à Requerente o prazo de um ano, para requerer 

a emissão do respetivo alvará e pagar as taxas devidas.----------------------------------------------- 

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

 

Ponto 4.6 
N.º de 
Registo 

12601 Data 24/09/2020 Processo 2018/500.10.301/61 

  

Assunto:   

Resposta do Condomínio do prédio, referente à reclamação sobre infiltrações em 

fração do edifício sito na Rua Dr. Manuel José Fernandes, n,º 6-A, em Ponte de Sor 

/ Reclamante Herculano Manuel Marques da Silva.------------------------------------------ 

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

 
Proposta: 

Informar o Reclamante que não conseguindo chegar a acordo com o condomínio para a 

conservação da sua fração, se a causa tiver a ver com deficiências do prédio no seu todo, 

terá de recorrer aos tribunais comuns para fazer valer os seus direitos e informar o 

Condomínio do prédio.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Deliberação: 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a proposta 

apresentada, deliberou, informar o Reclamante que não conseguindo chegar a acordo 

com o condomínio para a conservação da sua fração, se a causa tiver a ver com 

deficiências do prédio no seu todo, terá de recorrer aos tribunais comuns para fazer valer 

os seus direitos e informar o Condomínio do prédio.---------------------------------------------------- 

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

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

Ponto 5.1 
N.º de 
Registo 

12195 Data 15-09-2020 Processo 2018/300.10.001/16 

  

Assunto:   
Empreitada de Requalificação das Entradas de Montargil e Jardim das Afonsas – 

Revisão de Preços / Vibeiras - Sociedade Comercial de Plantas, S.A.--------------------- 

Serviço Proponente: 
DPOMA - DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE – APOIO 

ADMINISTRATIVO.-------------------------------------------------------------------------------------------  

Proposta: 
Aprovar a Revisão de Preços elaborada pela fiscalização, no valor de 2.115,00 € (IVA 

incluído).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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 Revisão de Preços 

elaborada pela fiscalização, no valor de 2.115,00 € (IVA incluído).-------------------------------------------- 

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

 

Ponto 5.2 N.º de Registo 12464 Data 22-09-2020 Processo 2020/300.50.601/15 

  

Assunto:   
Pedido de Autorização para a Execução de Ramal Domiciliário de Gás Natural, na Rua 

Columbano Bordalo Pinheiro, n.º 25, em Ponte de Sor / Tagusgás, S.A.-------------------------- 

Serviço Proponente: 
DPOMA - DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE – APOIO 

ADMINISTRATIVO.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proposta: 

Autorizar a Empresa Tagusgás, S.A., a executar o Ramal Domiciliário de Gás Natural, na Rua 

Columbano Bordalo Pinheiro n.º 25, em Ponte de Sor, pela Empresa Tagusgás, S.A., devendo a 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

S.A., a executar o Ramal Domiciliário de Gás Natural, na Rua Columbano Bordalo Pinheiro, n.º 25, 

em Ponte de Sor, pela Empresa Tagusgás, S.A., devendo a reposição dos pavimentos ser efetuada 

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

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

 

Ponto 5.3 N.º de Registo 12799 Data 28-09-2020 Processo 2020/300.50.601/18 

  

Assunto:   
Pedido de Autorização para a Execução de Ramal Domiciliário de Gás Natural, na Rua 

Soeiro Pereira Gomes, n.º 55, em Ponte de Sor / Tagusgás, S.A.-------------------------- 

Serviço Proponente: 
DPOMA - DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE – APOIO 

ADMINISTRATIVO.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proposta: 

Autorizar a Empresa Tagusgás, S.A., a executar o Ramal Domiciliário de Gás Natural, na Rua Soeiro 

Pereira Gomes n.º 55, em Ponte de Sor, pela Empresa Tagusgás, S.A., devendo a reposição dos 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

S.A., a executar o Ramal Domiciliário de Gás Natural, na Rua Soeiro Pereira Gomes, n.º 55, em 
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Ponte de Sor, pela Empresa Tagusgás, S.A., devendo a reposição dos pavimentos ser efetuada em 

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

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

 

Ponto 5.4 N.º de Registo 12630 Data 24-09-2020 Processo 2020/450.10.213/175 

  

Assunto:   
Autorização de Circulação de Viaturas Pesadas no Caminho Municipal 1061 / JLG 

Unipessoal, Lda.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 
DPOMA - DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE – MOBILIDADE, TRSITO E 

SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Proposta: À reunião de Câmara para decisão.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

proposta apresentada, deliberou, autorizar a Empresa JLG - Unipessoal, Lda., a efetuar a 

circulação de viaturas no Caminho Municipal 1061, no máximo até quarenta (40) toneladas de 

peso bruto, assim como aprovar a renovação da Licença até trinta e um (31) de dezembro de dois 

mil e vinte (2020).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Ponto 5.5 N.º de Registo 12618 Data 24-09-2020 Processo 2020/300.40.508/10 

  

Assunto:   
Pedido Autorização para Passagem de Cabo de Fibra Ótica para Telecomunicações / 

Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A.------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 
DPOMA - DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE – APOIO 

ADMINISTRATIVO.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proposta: 

Autorizar a realização de trabalhos na faixa de rodagem; passeios; travessia ou ocupação da faixa de 

rodagem, para passagem de fibra ótica em infraestruturas aéreas existentes MEO, e instalação de 

postes Vodafone.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

proposta apresentada, deliberou, autorizar a realização de trabalhos na faixa de rodagem; 

passeios; travessia ou ocupação da faixa de rodagem, para passagem de fibra ótica em 

infraestruturas aéreas existentes MEO, e instalação de postes Vodafone, em Vale de Açôr, da 

União de Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açôr, sendo que aquando da realização 
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dos referidos trabalhos deverão ser salvaguardados os cuidados com a segurança na via e a 

reposição adequada de qualquer pavimento danificado.-------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 5.6 N.º de Registo 12597 Data 24-09-2020 Processo 2020/900.20.604/13 

  

Assunto:   
A.S.S.P.S. - Casa dos Avós -  Concurso para construção de edifício de um piso sala 

polivalente (ginásio) – Agradecimento pela disponibilização de Técnicos da Autarquia.----- 

Serviço Proponente: 
DPOMA - DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE – APOIO 

ADMINISTRATIVO.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proposta: Para conhecimento da Câmara.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

 

Ponto 5.7 N.º de Registo 12716 Data 25-09-2020 Processo 2020/300.40.503/23 

  

Assunto:   Rua dos Ganhões em Foros do Domingão / José Rafael de Figueiredo Marques Adegas.---- 

Serviço Proponente: 
DPOMA - DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE – APOIO 

ADMINISTRATIVO.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Proposta: 

Autorizar o derrube do muro e a regularização dos destroços, como contrapartida pela cedência, 

por parte do Senhor José Rafael de Figueiredo Marques Adegas, de uma faixa de terreno, com 

quatro (4) metros de largura, numa extensão de cerca de 400 metros, para alargamento da Rua dos 

Ganhões, em Foros do Domingão.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

a regularização dos destroços, como contrapartida pela cedência, por parte do Senhor José Rafael 

de Figueiredo Marques Adegas, de uma faixa de terreno, com quatro (4) metros de largura, numa 

extensão de cerca de 400 metros, para alargamento da Rua dos Ganhões, em Foros do 

Domingão.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 5.8 N.º de Registo 12737 Data 25-09-2020 Processo 2020/900.20.604/13 
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Assunto:   
Empreitada de Construção de uma Torre de Informação de Voo / Nova Gente, 

Empreitadas, S.A. / Requerimento de prorrogação do prazo para prestação de caução.----- 

Serviço Proponente: 
DPOMA - DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE – APOIO 

ADMINISTRATIVO.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proposta: 

Autorizar a prorrogação de prazo solicitada pela empresa NOVA GENTE, Empreitadas, S.A., para 

apresentação da caução para a Empreitada de “Construção de uma Torre de Informação de Voo”, 

até ao dia 15/10/2020.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica – jurídica prestada e a proposta apresentada, deliberou, autorizar a 

prorrogação de prazo solicitada pela Empresa NOVA GENTE, Empreitadas, S.A., para apresentação 

da caução para a Empreitada de “Construção de uma Torre de Informação de Voo”, até ao dia 

15/10/2020.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 5.9 N.º de Registo 12685 Data 25-09-2020 Processo 2019/450.10.210/14 

  

Assunto:   

Pedido de autorização para descarga do efluente proveniente do separador de 

hidrocarbonetos no sistema público de drenagem de águas residuais / SOCICARRIL 

Sociedade de Construções Ferroviárias, Lda.------------------------------------------------------------ 

Serviço Proponente: 
DPOMA - DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE – AMBIENTE E RECURSOS 

NATURAIS / EFICIÊMCIA ENERGÉTICA.-------------------------------------------------------------------------- 

Proposta: 

1- Conceder autorização para descarga do efluente proveniente do separador de hidrocarbonetos 

no Sistema Público de Drenagem de Águas Residuais;------------------------------------------------------------

2- Aprovar o Autocontrolo a realizar pela Empresa.----------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Conceder autorização para descarga do efluente proveniente do separador de hidrocarbonetos 

no Sistema Público de Drenagem de Águas Residuais;------------------------------------------------------------

2- Aprovar o Autocontrolo a realizar pela Empresa.--------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 5.10 N.º de Registo 12779 Data 28-09-2020 Processo 2020/300.10.001/65 
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Assunto:   
Empreitada de “Construção e Conservação de Arruamentos e Obras Complementares - 

Construção de Passeios em Foros do Arrão” – Concurso Público.---------------------------------- 

Serviço Proponente: 
DPOMA - DIVISÃO DE PROJETOS, OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE – APOIO 

ADMINISTRATIVO.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proposta: 

1- Autorização da despesa e respetiva contratação, no montante de 182.483,33€ + IVA.;----------------

2- Aprovação das Peças do Procedimento – Anúncio, Programa de Concurso, Caderno de Encargos, 

Projeto de Execução, PSS e Plano de Prevenção e Gestão de RCD.----------------------------------------------

3- Aprovação da composição do Júri, a Fiscalização e o Gestor de Contrato propostos.-------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Autorizar a despesa e respetiva contratação no valor de 182.483,33 € + IVA;-------------------------- 

2- Aprovar as Peças do Procedimento, Anúncio, Programa de Concurso e Caderno de Encargos, 

Projeto de Execução, PSS – Plano de Segurança e Saúde e Plano de Prevenção e ainda Gestão de 

RCD;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3- Nomear o Júri do Concurso, o qual terá a seguinte constituição:------------------------------------------- 

Presidente: Nuno Jorge Perdigão Medina, Técnico Superior (que será substituída nas suas faltas e 

impedimentos pelo Primeiro (1.º) Vogal Efetivo);------------------------------------------------------------------ 

Primeiro (1.º) Vogal Efetivo: Raul Filipe Rodrigues Serra, Técnico Superior (Substitui o Presidente 

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

Segundo (2.º) Vogal Efetivo: Maria Adelaide Feitinha da Silva Rosa, Diretora de Departamento de 

Administração, Finanças e Desenvolvimento; ---------------------------------------------------------------------- 

Primeiro (1.º) Vogal Suplente: Cristina Maria Lopes Sanganha, Coordenadora Técnica;---------------- 

Segundo (2.º) Vogal Suplente: Suse isabel Pereira Barradas Horta, Chefe de Divisão Jurídico – 

Administrativa;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4- Nomear como Gestor do Contrato: António Miguel de Almeida Ministro, Chefe de Divisão de 

Projetos, Obras Municipais e Gestão Urbanística, de acordo com o disposto no artigo 290.º-A, do 

CCP; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5- Nomear para a fiscalização da obra, o Senhores Nuno Jorge Perdigão Medina, Técnico Superior 

e Raul Filipe Serra, Técnico Superior.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 

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

Ponto 6.1 
N.º de 
Registo 

12479 Data 22/09/2019 Processo 2020/900.20.602.01/3 
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Assunto:   Proposta de colaboração Construir Pontes CLDS 4G - Visitas de Seniores.-------------- 

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

Proposta: 
Aprovar a realização de visitas de Grupos de Seniores ao Centro de Artes e Cultura de Ponte 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

proposta apresentada, deliberou, aprovar a realização de visitas de grupos de Seniores ao Centro 

de Artes e Cultura de Ponte de Sor.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

Ponto 6.2 
N.º de 
Registo 

12574 Data 23/09/2019 Processo 2020/300.50.402/36 

  

Assunto:   
Cedência dos espaços públicos, no Centro Cultural de Montargil e de Ponte de Sor 

para Exposição de Fotografia / Associação Nova Cultura de Montargil.------------------ 

Serviço Proponente: DCT – CENTRO CULTURAL DE MONTARGIL.---------------------------------------------------------- 

Proposta: 

1- Ceder a Sala de Exposição do Centro Cultural de Montargil, nas datas de seis (6) de março 

a dezoito (18) de abril, para poder receber uma exposição de fotografia;--------------------------- 

2- Ceder uma Sala de Exposição no Centro de Artes e Cultura em Ponte de Sor, nas datas de 

seis (6 de março a dezoito (18) de abril, para poder receber uma Exposição de fotografia;---- 

3- Ceder as mesmas salas nas datas de vinte e quatro (24) de abril a trinta (30) de maio, 

para se poder fazer a rotação entre as duas exposições nos dois locais.----------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Ceder a Sala de Exposição do Centro Cultural de Montargil, nas datas de seis (6) de março a 

dezoito (18) de abril, para poder receber uma exposição de fotografia;------------------------------------- 

2- Ceder uma Sala de Exposição no Centro de Artes e Cultura em Ponte de Sor, nas datas de seis 

(6) de março a dezoito (18) de abril, para poder receber uma Exposição de fotografia;---------------- 

3- Ceder as mesmas salas nas datas de vinte e quatro (24) de abril a trinta (30) de maio, para se 

poder fazer a rotação entre as duas exposições nos dois locais.----------------------------------------------- 

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

 

Ponto 6.3 
N.º de 
Registo 

12636 Data 24/09/2019 Processo 2020/900.10.593/2 
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Assunto:   Venda dos livros Desfrutar Portugal / GoldenBook Edição Especial 2020.--------------- 

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

Proposta: 
Autorizar a venda dos livros Desfrutar Portugal por parte da GoldenBook Edição Especial 

2020, pelo valor de capa de quinze euros (15,00 €).----------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

proposta apresentada, deliberou, autorizar a venda dos livros Desfrutar Portugal por parte da 

GoldenBook Edição Especial 2020, pelo valor de capa de quinze euros (15,00 €).------------------------ 

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

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

Ponto 7.1 
N.º de 
Registo 

12177 Data 14/09/2020 Processo 2020/650.20.304/50 

  

Assunto:   

Regulamento Municipal de Inserção Social e Luta Contra a Pobreza / Projeto 

Integrado de Saúde, Bem estar Social e Desenvolvimento Harmonioso e 

Sustentável de Ponte de Sor - Pedido de Acompanhamento em Psicologia e 

Terapia da Fala.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

Deferir a pretensão da requerente e prestar o apoio solicitado no âmbito do Apoio 

Psicológico e Terapia da Fala, à criança abrangida pelo Processo número 

2020/650.20.304/50.---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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 da 

requerente e prestar o apoio solicitado no âmbito do Apoio Psicológico e Terapia da Fala, à 

criança abrangida pelo Processo número 2020/650.20.304/50.----------------------------------------------- 

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

 

Ponto 7.2 
N.º de 
Registo 

12422 Data 21/09/2020 Processo 2020/650.21.100/19 

  

Assunto:   Passe Escolar/Pedido de Apoio.-------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

Conceder o apoio solicitado. A verba a despender encontra-se classificada no orçamento da 

Autarquia, na rubrica 02/04.08.02.02, com o cabimento número 3769 e número sequencial 

31293.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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, conceder o apoio solicitado, 

sendo que a verba a despender encontra-se classificada no orçamento da Autarquia, na rubrica 

02/04.08.02.02, com o cabimento número 3769 e número sequencial 31293.---------------------------- 

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

 

Ponto 7.3 
N.º de 
Registo 

12462 Data 22/09/2020 Processo 2020/850.10.003.01/38 

  

Assunto:   

Atribuição de apoio financeiro à AFATI - Associação Forense dos Amigos da 

Terceira Idade / Apoio a Instituições sem Fins Lucrativos do Concelho de Ponte de 

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

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

Proposta: 

Atribuição de um apoio financeiro, no valor de 8.125,00 € acrescido do IVA à taxa legal em 

vigor, à AFATI - Associação Forense dos Amigos da Terceira Idade, de Foros de Arrão, para 

fazer face com as despesas referentes à construção de uma casa de banho no Centro de 

Dia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, atribuir um apoio financeiro, 

no valor de 8.125,00€ acrescido do IVA à taxa legal em vigor, à AFATI - Associação Forense dos 

Amigos da Terceira Idade, de Foros de Arrão, para fazer face com as despesas referentes à 

construção de uma casa de banho no Centro de Dia.------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 7.4 
N.º de 
Registo 

12708 Data 22/09/2020 Processo 2020/850.10.003.01/34 

  

Assunto:   
Atribuição de apoio à Caminhar - Associação Cristã de Apoio Social - Apoio a 

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

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

Proposta: 

1- Concessão de apoio à Caminhar – Associação Cristã de Apoio Social que se traduz na 

disponibilização de técnicos do Município, nomeadamente afetos ao Serviço de Cultura 

(Técnica Superior Ana Isabel Silva) e ao Serviço de Desporto para dinamização das 

atividades online da USePS – Universidade Sénior de Ponte de Sor e a manutenção do apoio 

financeiro concedido à Tuna Sénior para fazer face às despesas com o Maestro, desde que 

realizadas com recurso aos meios digitais;------------------------------------------------------------------ 
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2- Aprovar a proposta da Caminhar – Associação Cristã de Apoio Social no sentido do apoio 

mensal ser alterado de 750,00 € para 280,00 € no período de setembro a dezembro de 2020 

face às adaptações necessárias com recurso às ferramentas digitais no âmbito da atividade 

do Coro Gospel.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Aprovar a concessão de apoio à Caminhar – Associação Cristã de Apoio Social que se traduz na 

disponibilização de técnicos do Município, nomeadamente afetos ao Serviço de Cultura (Técnica 

Superior Ana Isabel Silva) e ao Serviço de Desporto para dinamização das atividades online da 

USePS – Universidade Sénior de Ponte de Sor e a manutenção do apoio financeiro concedido à 

Tuna Sénior para fazer face às despesas com o Maestro, desde que realizadas com recurso aos 

meios digitais;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Aprovar a proposta da Caminhar – Associação Cristã de Apoio Social no sentido do apoio 

mensal ser alterado de 750,00 € para 280,00 € no período de setembro a dezembro de 2020, face 

às adaptações necessárias com recurso às ferramentas digitais no âmbito da atividade do Coro 

Gospel.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

8. DRH-DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 8.1 
N.º de 
Registo 

12667 Data 24-09-2020 Processo 2020/450.20.600/57 

  

Assunto:   

Pedido para realização de Formação Prática em Contexto de Trabalho, para uma 

formanda que frequenta o Curso de Especialização Tecnológica (CET) de Nível 5, 

na área de Técnico/a Especialista em Aplicações Informáticas de Gestão, através 

do Instituto de Emprego e Formação Profissional de Ponte de Sor.---------------------- 

Serviço Proponente: DRH – DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS.----------------------------------------------------------- 

Proposta: 

1. Autorizar a realização da Formação em Contexto de Trabalho, no Município de Ponte de 

Sor, por parte da formanda do Instituto de Emprego e Formação Profissional - IEFP, que 

frequenta a Ação de Formação - Curso de Especialização Tecnológica (CET) de nível 5, na 

área de Técnico/a Especialista em Aplicações Informáticas de Gestão, de acordo com o 

solicitado;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Designar como Orientador da Formação em Contexto de Trabalho, o Técnico de 

Informática, Ricardo Manuel Lobato da Cruz;--------------------------------------------------------------- 

3. Proceder à elaboração de um Protocolo para o efeito, a celebrar entre o Município de 

Ponte de Sor e o Centro de Formação Profissional de Portalegre – Serviço de Emprego e 

Formação Profissional de Ponte de Sor.---------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Autorizar a realização da Formação em Contexto de Trabalho, no Município de Ponte de Sor, 

por parte da formanda do Instituto de Emprego e Formação Profissional - IEFP, que frequenta a 

Ação de Formação - Curso de Especialização Tecnológica (CET) de nível 5, na área de Técnico/a 

Especialista em Aplicações Informáticas de Gestão, de acordo com o solicitado;-------------------------

2- Designar como Orientador da Formação em Contexto de Trabalho, o Técnico de Informática, 

Ricardo Manuel Lobato da Cruz;---------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Proceder à elaboração de um Protocolo para o efeito, a celebrar entre o Município de Ponte de 

Sor e o Centro de Formação Profissional de Portalegre – Serviço de Emprego e Formação 

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

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

 

Ponto 8.2 
N.º de 
Registo 

12743 Data 24-09-2020 Processo 2020/450.20.600/58 

  

Assunto:   

Pedido para realização de Formação Prática em Contexto de Trabalho, para uma 

formanda que frequenta a Ação de Formação Vida Ativa Garantia Jovem (VAGJ) de 

nível 4, na área de Técnico/a Relações Laborais Recursos Humanos, através do 

Instituto de Emprego e Formação Profissional de Ponte de Sor.-------------------------- 

Serviço Proponente: DRH – DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS.----------------------------------------------------------- 

Proposta: 

1. Autorizar a realização da Formação em Contexto de Trabalho, no Município de Ponte de 

Sor, por parte da formanda do Instituto de Emprego e Formação Profissional - IEFP, que 

frequenta a Ação de Formação - Vida Ativa Garantia Jovem (VAGJ) de nível 4 na área de 

Técnico/a Relações Laborais – Recursos Humanos, através do Instituto de Emprego e 

Formação Profissional de Ponte de Sor, de acordo com o solicitado;--------------------------------- 

2. Designar como orientadora da Formação Prática em Contexto de Trabalho, a Chefe da 

Divisão de Recursos Humanos, Manuela Correia;----------------------------------------------------------

3. Proceder à elaboração de um Protocolo para o efeito, a celebrar entre o Município de 

Ponte de Sor e o Centro de Formação Profissional de Portalegre – Serviço de Emprego e 

Formação Profissional de Ponte de Sor.---------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Autorizar a realização da Formação em Contexto de Trabalho, no Município de Ponte de Sor, 

por parte da formanda do Instituto de Emprego e Formação Profissional - IEFP, que frequenta a 
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Ação de Formação - Vida Ativa Garantia Jovem (VAGJ) de nível 4 na área de Técnico/a Relações 

Laborais – Recursos Humanos, através do Instituto de Emprego e Formação Profissional de Ponte 

de Sor, de acordo com o solicitado;------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Designar como orientadora da Formação Prática em Contexto de Trabalho, a Chefe da Divisão 

de Recursos Humanos, Manuela Correia;-----------------------------------------------------------------------------

3. Proceder à elaboração de um Protocolo para o efeito, a celebrar entre o Município de Ponte de 

Sor e o Centro de Formação Profissional de Portalegre – Serviço de Emprego e Formação 

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

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

 

Ponto 8.3 
N.º de 
Registo 

12744 Data 25-09-2020 Processo 2020/450.20.600/59 

  

Assunto:   

Pedido para realização de Formação Prática em Contexto de Trabalho, para um 

formando que frequenta a Ação de Formação Vida Ativa Garantia Jovem (VAGJ) 

de nível 4, na área de Técnico/a Relações Laborais Recursos Humanos, através do 

Instituto de Emprego e Formação Profissional de Ponte de Sor.-------------------------- 

Serviço Proponente: DRH – DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS.----------------------------------------------------------- 

Proposta: 

1. Autorizar a realização da Formação em Contexto de Trabalho, no Município de Ponte de 

Sor, por parte do formando do Instituto de Emprego e Formação Profissional - IEFP, que 

frequenta a Ação de Formação - Vida Ativa Garantia Jovem (VAGJ) de nível 4 na área de 

Técnico/a Relações Laborais – Recursos Humanos, através do Instituto de Emprego e 

Formação Profissional de Ponte de Sor, de acordo com o solicitado;--------------------------------- 

2. Designar como orientador da Formação Prática em Contexto de Trabalho, a Chefe da 

Divisão de Recursos Humanos, Manuela Correia;---------------------------------------------------------- 

3. Proceder à elaboração de um Protocolo para o efeito, a celebrar entre o Município de 

Ponte de Sor e o Centro de Formação Profissional de Portalegre – Serviço de Emprego e 

Formação Profissional de Ponte de Sor.--------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Autorizar a realização da Formação em Contexto de Trabalho, no Município de Ponte de Sor, 

por parte da formanda do Instituto de Emprego e Formação Profissional - IEFP, que frequenta a 

Ação de Formação - Vida Ativa Garantia Jovem (VAGJ) de nível 4 na área de Técnico/a Relações 

Laborais – Recursos Humanos, através do Instituto de Emprego e Formação Profissional de Ponte 

de Sor, de acordo com o solicitado;------------------------------------------------------------------------------------ 
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2. Designar como orientadora da Formação Prática em Contexto de Trabalho, a Chefe da Divisão 

de Recursos Humanos, Manuela Correia;-----------------------------------------------------------------------------

3. Proceder à elaboração de um Protocolo para o efeito, a celebrar entre o Município de Ponte de 

Sor e o Centro de Formação Profissional de Portalegre – Serviço de Emprego e Formação 

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

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

9. SERVIÇO: DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO----------------------------------------------- 

Ponto 9.1 
 N.º de 

Registo 
17527 Data 25/09/2020 Processo 2020/150.10.1500/22 

   
 

Assunto:   

Reforço de verba para pagamento das refeições aos alunos / atletas 

integrados no Projeto Centro Nacional de Treinos, à Santa Casa da 

Misericórdia de Ponte de Sor, referente ao ano letivo de dois mil e vinte 

barra dois mil e vinte e um (2020/2021).------------------------------------------------ 

 Serviço 
Proponente: 

12222-DEJD – SD - DESPORTO------------------------------------------------------------------ 

Proposta: 

Autorizar o reforço da verba no valor estimado de 7.552,50 € (sete mil quinhentos e cinquenta e 

dois euros e cinquenta cêntimos) para pagamento das refeições dos alunos / atletas, integrados no 

Projeto: Centro Nacional de Treinos, à Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Sor, referente ao ano 

letivo de dois mil e vinte barra dois mil e vinte e um (2020/2021).----------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

prestada e a proposta apresentada, deliberou, autorizar o reforço da verba no valor estimado de 

7.552,50 € (sete mil quinhentos e cinquenta e dois euros e cinquenta cêntimos) para pagamento 

das refeições dos alunos / atletas, integrados no Projeto: Centro Nacional de Treinos, à Santa Casa 

da Misericórdia de Ponte de Sor, referente ao ano letivo de dois mil e vinte barra dois mil e vinte e 

um (2020/2021).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 9.2 
 N.º de 

Registo 
12664 Data 24/09/2020 Processo 2019/750.20.600/57 

   
 

Assunto:   
Reforço de verba - Protocolo de Colaboração com a Associação de Pais e 

Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas.---------------------------- 

 Serviço 
Proponente: 

12222-DEJD – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E DESPORTO-------------------- 

Proposta: Autorizar o reforço de verba no valor de 33.068,61€ (trinta e três mil, sessenta e oito euros  sessenta 
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e um cêntimos), para execução final do Protocolo de Colaboração com Associação de Pais e 

Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor.------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

anexada, deliberou, autorizar o reforço de verba no valor de 33.068,61 € (trinta e três mil, 

sessenta e oito euros sessenta e um cêntimos), para execução final do Protocolo de Colaboração 

com Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor.- 

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

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

Ponto 10.1 
N.º de 
Registo 

12713 Data 25/08/2020 Processo 2020/300.10.010/1 

  

Assunto:   
Comunicação da aprovação da adesão do Município de Ponte de Sor, à Agência de 

Promoção Turística do Alentejo.------------------------------------------------------------------ 

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

Proposta: 

Tomar conhecimento e aprovar a decisão da direção da Agência de Promoção Turística do 

Alentejo, consubstanciada na aceitação da adesão do Município de Ponte de Sor, com a 

quota mensal de 290,00 € (duzentos e noventa euros) e respetiva emissão trimestral das 

faturas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

a proposta apresentada, deliberou, aprovar a decisão da direção da Agência de Promoção 

Turística do Alentejo, consubstanciada na aceitação da adesão do Município de Ponte de Sor, com 

a quota mensal de 290,00 € (duzentos e noventa euros) e respetiva emissão trimestral das 

faturas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 10.2 
N.º de 
Registo 

12848 Data 29/08/2020 Processo 2020/300.10.005/1382 

  

Assunto:   
Protocolo de Colaboração para realização da European Rockertry Competition 

Edição de 2020.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

Aprovar a Minuta de Protocolo de Colaboração para realização da European Rockertry 

Competition  Edição de 2020, a celebrar entre o Município de Ponte de Sor e a Agência 

Espacial Portuguesa Portugal Space.-------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Aprovar a Minuta de Protocolo de Colaboração para a realização da European Rockertry 

Competition Edição de 2020, a celebrar entre o Município de Ponte de Sor e a Agência Espacial 

Portuguesa Portugal Space;-----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. DFP – GESTÃO DE PATRIMÓNIO.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 11.1 
N.º de 
Registo 

12754 Data 28-09-2020 Processo 2020/300.10.005/1831 

  

Assunto:   
Pedido de Autorização Apanha de Azeitona, em  Torre das Vargens / Francisco 

Calado Filipe.--------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Proposta: 

1- Tendo em consideração o requerimento apresentado pelo Senhor Francisco Calado Filipe, 

propõe se que seja concedida autorização para o mesmo apanhar a azeitona das oliveiras 

nos terrenos circundantes ao Centro de Convívio de Torre das Vargens, propriedade 

Municipal;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- O Requerente também de verá efetuar a limpeza das respetivas árvores e zona limítrofe.-- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Autorizar o Senhor Francisco Calado Filipe, a apanhar a azeitona das oliveiras da propriedade 

municipal denominada de “Centro de Convívio de Torre das Vargens”, em Ponte de Sor;-------------- 

2- O requerente também deverá efetuar a limpeza das respetivas árvores e zona limítrofe.---------- 

Aprovado por unanimidade, com sete 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 sete (7) votos a favor.------------------------------------------- 

-----E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário, deu por encerrada 

a reunião, quando eram doze horas e cinco minutos, do que para constar se lavrou a presente a Ata, e eu, 



 

26 

 

 

 

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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