
 

  

 

 

 

ATA NÚMERO 24-2022, REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PONTE DE SOR, REALIZADA NO DIA 06-12-2022.-------------------------------------------------------- 

N.º de Registo: 4103813.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Data: 09/12/2022.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Reunião: Reunião Ordinária do dia 06/12/2022.------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Eduardo Correia Silva Alves, Luís Manuel Jordão Serra, Francisco Manuel Lopes Alexandre, Nuno Miguel Pereira 

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

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

-----Faltas: Faltou a Senhora Vereadora Alda Odete Borges Martins Falé Monteiro Falca, devido a motivos 

pessoais, tendo a Câmara Municipal deliberado por unanimidade, justificado a referida falta.-------------------------

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

-----Início da reunião: Nove horas (09H:00M).----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

-----Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Hugo Luís Pereira Hilário, solicitando ao plenário da 

Câmara Municipal, a introdução de mais dois assuntos na Ordem de Trabalhos, respeitantes às propostas  

com  os números 20224, datada de 05-12-2022, relativa ao Processo número 2021/300.50.600/4, sobre o 

Aeródromo Municipal de Ponte de Sor - LD HELMET UNIP, LDA - Pedido de Autorização Prévia para 

Realização de Obras; - 20111, datada de 05-12-2022, relativa ao Processo 2022/100.10.001/3, sobre a 

Revisão Extraordinária de Preços - Construção de Hangar C e Torre de informação de Voo, tendo a Câmara 

Municipal deliberado, por unanimidade, aceitar a introdução dos referidos assuntos na Ordem de 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ponto 1.1. N.º de Registo 20011 Data 02/12/2022 
 

Processo 2022/150.20.404/30 
 

  

Assunto:   

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

vinte e nove barra dois mil e vinte e dois (229/2022), de trinta de novembro de dois 

mil e vinte e dois (30/11/2022).----------------------------------------------------------------------- 

 
Serviço 
Proponente: 

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

 

Proposta: 

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

Tesouraria número duzentos e vinte e nove barra dois mil e vinte e dois (229/2022), do dia 

trinta de novembro de dois mil e vinte e dois (30/11/2022), sendo que em resumo, o total de 

Disponibilidades é de 2.756.563,87 €, as Operações Orçamentais é de 2.538.854,64 € e as 

Operações não Orçamentais é de 217.709,23 €.------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERAÇÃO 

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

Resumo Diário de Tesouraria número duzentos e vinte e nove  (229), do dia trinta de novembro 

de dois mil e vinte e dois (30/11/2022), sendo que em resumo o total de Disponibilidades é de 

2.756.563,87 € (dois milhões e setecentos e cinquenta e seis mil e quinhentos e sessenta e três 

euros e oitenta e sete cêntimos), as Operações Orçamentais é de 2.538.854,64 € (dois milhões e 

quinhentos e trinta e oito mil e oitocentos e cinquenta e quatro euros e sessenta e quatro 

cêntimos) e as Operações não Orçamentais é de 217.709,23 € (duzentos e dezassete mil e 

setecentos e nove euros e vinte e três cêntimos).----------------------------------------------------------------- 

 

Ponto 1.2. 
N.º de 
Registo 

19434 Data 22/11/2022 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" - 3.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;----------------------
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- Dar conhecimento ao Executivo da Câmara Municipal de Ponte de Sor, da transferência de 

139.927,29 € (cento e trinta e nove mil e novecentos e vinte e sete euros e vinte e nove 

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 

19697 Data 28/11/2022 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" - 4.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 

71.865,60 € (setenta e um mil e oitocentos e sessenta e cinco euros e sessenta cêntimos), 

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

(ACIPS), para pagamento de parte das fatura mencionada na tabela seguinte, no âmbito do 

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

 

 

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

 

Ponto 1.4. 
N.º de 
Registo 

20111 Data 05/12/2022 Processo 2022/100.10.001/3 

  

Assunto:   
Revisão Extraordinária de Preços relativa à Construção de Hangar C e Torre de 

informação de Voo.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Proposta: 
Dar conhecimento à Câmara Municipal da Cessão de Créditos, da Empresa Nova Gente ao 

Banco BIC Português, S.A., das faturas números 571 e 572.--------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO A Câmara Municipal tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------- 

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

Ponto 2.1. 
N.º de 
Registo 

19820 Data 29/11/2022 Processo 2022/450.10.215/105 

  

Assunto:   
Licença Especial de Ruido, para a realização de evento com 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 com banda residente, durante o dia onze (11) de dezembro de 

dois mil e vinte e dois (2022) das zero horas (00H:00) às quatro hora s (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 da Licença 

Especial de Ruido, à Travigosto – Unipessoal, Lda., para a realização de música ao vivo com banda 

residente, durante o dia onze (11) de dezembro de dois mil e vinte e dois (2022) das zero horas 

(00H:00) às quatro hora s (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 seis votos a favor.--------------------------------------------------------------- 

 

Ponto 2.2. 
N.º de 
Registo 

19851 Data 29/11/2022 Processo 2022/450.10.2153/136 

  

Assunto:   

Ocupação de Espaço Público com afixação de Pendões para promoção da Mostra 

Gastronómica de Caça que decorre até ao dia onze (11) de dezembro de dois mil e 

vinte e dois (2022) / Município de Mora.-------------------------------------------------------- 

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

 
Proposta: 

Ratificar a decisão do Senhor Vice-Presidente, Rogério Eduardo Correia Silva Alves, que 

consistiu em autorizar a colocação de pendões por parte do Município de Mora, para 

promoção da Mostra Gastronómica de Caça, que decorre até dia onze (11) de dezembro do 

corrente ano, os quais deverão ser removidos durante a semana seguinte ao término do 



 

5 

 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

Vice-Presidente, Rogério Eduardo Correia Silva Alves, que consistiu em autorizar a colocação de 

pendões por parte do Município de Mora, para promoção da Mostra Gastronómica de Caça, que 

decorre até dia onze (11) de dezembro do corrente ano, os quais deverão ser removidos durante 

a semana seguinte ao término do referido evento, pela Empresa contratada para os colocar.-------- 

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

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

Ponto 3.1. 
N.º de 
Registo 

19811 Data 28/11/2022 Processo 2022/300.30.008/45 

  

Assunto:   
Propostas de Alteração/Aditamento na Especialidade do Orçamento de Estado 

para dois mil e vinte e três (2023) - Autarquias Locais / Grupo Parlamentar do PCP.- 

 
Serviço Proponente: 

 

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

Proposta: 

Dar conhecimento à Câmara Municipal da Proposta do Grupo Parlamentar do PCP, com as 

propostas de alteração/aditamento na Especialidade do Orçamento de Estado para dois mil 

e vinte e três (2023) - Autarquias Locais, Habitação e Transportes.------------------------------------ 

 

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

 

Ponto 3.2. 
N.º de 
Registo 

19906 Data 29/11/2022 Processo 2022/300.30.008/47 

  

Assunto:   
Proposta de Alteração do Grupo Parlamentar do PSD, ao Orçamento de Estado de 

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

 
Serviço Proponente: 

 

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

Proposta: 

Dar conhecimento à Câmara Municipal, das propostas de alteração do Grupo Parlamentar 

do PSD, ao Orçamento de Estado de dois mil e vinte e três (2023), na área do Ambiente e 

Energia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO A Câmara Municipal tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto 3.3. 
N.º de 
Registo 

19819 Data 28/11/2022 Processo 2022/300.30.008/46 

  

Assunto:   

Nota Associativa sobre o aumento do custo de vida e as dificuldades de tesouraria 

no Movimento Associativo Popular / Confederação Portuguesa das Coletividades 

de Cultura, Recreio e Desporto.-------------------------------------------------------------------- 

 
Serviço Proponente: 

 

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

Proposta: 

Dar conhecimento à Câmara Municipal da Nota Associativa, da Confederação Portuguesa 

das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, sobre o aumento de custo de vida e as 

dificuldades de tesouraria no Movimento Associativo Popular.----------------------------------------- 

 

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

 

Ponto 3.4. 
N.º de 
Registo 

19842 Data 29/11/2022 Processo 2022/850.10.003/59 

  

Assunto:   
Agradecimento pela cedência de oitenta (80) cadeiras Paróquia de S. Francisco de 

Assis.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Serviço Proponente: 

 

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

Proposta: 

Dar conhecimento à Câmara Municipal do ofício de Agradecimento enviado pela Paróquia 

de São Francisco de Assis, pela cedência de oitenta (80) cadeiras por ocasião da Assembleia 

Diocesana da Mensagem de Fátima, que decorreu no Salão Paroquial de Tramaga.-------------- 

 

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

 

Ponto 3.5. 
N.º de 
Registo 

20076 Data 02/12/2022 Processo 2022/150.10.100/42 

  

Assunto:   
Meios Materiais para a Proteção Civil e Gestão Integrada do Risco / Ministério da 

Administração Interna e Ministério da Coesão Territorial.---------------------------------- 

 
Serviço Proponente: 

 

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

Proposta: Dar conhecimento à Câmara Municipal.---------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO A Câmara Municipal tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto 3.6. 
N.º de 
Registo 

20221 Data 05/12/2022 Processo 2022/150.10.100/43 

  

Assunto:   Desagregação da União das Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor.---- 

 
Serviço Proponente: 

 

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

Proposta: 

1- Tomar conhecimento da deliberação, remetido pela Assembleia da União de Freguesias 

de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor, favorável à respetiva desagregação e consequente 

criação das Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor;--------------------------------------

2- Tomar conhecimento do Parecer, emitido pelo Presidente da União de Freguesias de 

Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor;------------------------------------------------------------------------

3- Emitir Parecer favorável à desagregação da União de Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga 

e Vale de Açor e a consequente criação das Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de 

Açor, no seguimento da proposta aprovada em Assembleia de Freguesia, realizada no dia 

vinte e cinco (25) de novembro de dois mil e vinte e dois (2022);-------------------------------------

3- Remeter o Processo, para apreciação e aprovação da Assembleia Municipal.------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Tomar conhecimento da deliberação, remetida pela Assembleia da União de Freguesias de 

Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor, favorável à respetiva desagregação e consequente criação 

das Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor, no seguimento da proposta aprovada em 

reunião da Assembleia de Freguesia, realizada no dia vinte e cinco (25) de novembro de dois mil e 

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

2- Tomar conhecimento do Parecer, emitido pelo Presidente da União de Freguesias de Ponte de 

Sor, Tramaga e Vale de Açor;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Emitir Parecer favorável à desagregação da União de Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e 

Vale de Açor e a consequente criação das Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor no 

seguimento da proposta aprovada em Assembleia de Freguesia, realizada no dia vinte e cinco (25) 

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

4- Remeter o Processo, para a apreciação e aprovação da Assembleia Municipal.------------------------ 

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

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

Ponto 4.1. N.º de 19429 Data 24/11/2022 Processo 2022/450.10.204/34 
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Registo 

  

Assunto:   

Exposição sobre o interesse para finalizar o processo com a entrega dos Projetos 

das Especialidades, referente à construção de moradia de r/c com um (1) fogo, 

anexo e garagem, sita no Loteamento Municipal do Rosmaninhal, em 

Rosmaninhal, relativo ao Processo número 33/2022 / Lúcio Jacinto da Silva Inácio.- 

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

Proposta: 
Não declarar a caducidade do Licenciamento, e conceder ao Requerente o prazo de dez (10) 

dias, para entrega dos Projetos das Especialidades.------------------------------------------------------- 

 

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 dez (10) dias, para entrega 

dos Projetos das Especialidades.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 4.2. 
N.º de 
Registo 

19464 Data 24/11/2022 Processo 2022/450.10.204/267 

  

Assunto:   

Exposição sobre o interesse para finalizar o processo, com a entrega dos Projetos 

das Especialidades, referente à legalização e alteração de moradia de r/c com um 

(1) fogo, sita na Rua António Aleixo, em Vale de Açor, referente ao Processo 

número 266/2021 / Susana Maria Santos Sousa de Castro e Rui Pedro de Castro 

Santos.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Proposta: 
Não declarar a caducidade do Licenciamento, e conceder ao Requerente o prazo de dez (10) 

dias, para entrega dos Projetos das Especialidades.------------------------------------------------------- 

 

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 dez (10) dias, para entrega 

dos Projetos das Especialidades.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade, com seis votos a favor.--------------------------------------------------------------- 
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Ponto 4.3. 
N.º de 
Registo 

19630 Data 25/11/2022 Processo 2022/450.10.204/16 

  

Assunto:   

Caducidade do Licenciamento referente à construção de um edifício de dois (2) 

pisos para habitação, sito na Rua Miguel Torga, n.º 42, em Ponte de Sor, da União 

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

referente ao Processo número 15/2020.--------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 
Não declarar a caducidade do Licenciamento, e conceder ao Requerente o prazo de seis (6) 

meses, para conclusão de obras.------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 seis (6) meses, para 

conclusão de obras.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Ponto 4.4. 
N.º de 
Registo 

19940 Data 30/11/2022 Processo 2022/450.10.213/125 

  

Assunto:   

Pedido de ocupação de via pública, para descarga de betão em obra, na  Rua 

Manuel Falcão de Sousa, em Montargil / Construções Silvano Santos – Unipessoal, 

Lda.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

À Câmara, para ratificação do Despacho exarado pelo Senhor Vereador Francisco Manuel 

Lopes Alexandre em 28/11/2022, a autorizar a ocupação da via pública, no dia trinta (30) de 

novembro de dois mil e vinte e dois (2022), entre as treze horas (13H:00) e as dezassete 

horas (17H:00), para descarga de betão em obra.---------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

pelo Senhor Vereador Francisco Manuel Lopes Alexandre em 28/11/2022, a autorizar a ocupação 

da via pública, no dia trinta (30) de novembro de dois mil e vinte e dois (2022), entre as treze 

horas (13H:00) e as dezassete horas (17H:00), para descarga de betão em obra.------------------------- 

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

 

Ponto 4.5. N.º de 19949 Data 30/11/2022 Processo 2022/450.10.066/6 
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Registo 

  

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

Arborização - Código de Registo n.º Pr.006645.2022.----------------------------------------- 

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

Proposta: 

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

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

arborização.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

documentação anexada e a proposta apresentada, deliberou, tombar conhecimentos dos 

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

Natureza, dos mesmos, relativamente à respetiva (re) arborização.------------------------------------------ 

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

 

Ponto 4.6. 
N.º de 
Registo 

20030 Data 02/12/2022 Processo 2022/450.10.066/9 

  

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

Arborização - Código de Registo n.º Pr.007035.2022.----------------------------------------- 

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

Proposta: 

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

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

arborização.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

documentação anexada e a proposta apresentada, deliberou, tombar conhecimentos dos 

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

Natureza, dos mesmos, relativamente à respetiva (re) arborização.------------------------------------------ 

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

 

Ponto 4.7. 
N.º de 
Registo 

20082 Data 05/12/2022 Processo 2022/450.10.234/4 

  

Assunto:   
Pedido de licenciamento das instalações de armazenamento e abastecimento de 

combustíveis, sitas na Zona Industrial de Ponte de Sor, Rua A, Lote 6 / Socicarril 
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Sociedade de Construções Ferroviárias, Lda.--------------------------------------------------- 

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

Proposta: 
Deferir a pretensão do requerente, para instalação de posto de abastecimento de 

combustíveis para consumo próprio com capacidade total de 9,99 m 3, classe B.----------------- 

 

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 do 

requerente, para instalação de posto de abastecimento de combustíveis para consumo próprio 

com capacidade total de 9,99 m 3, classe B.------------------------------------------------------------------------- 

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

5. SERVIÇO: DSSPC – GABINETE TÉCNICO FLORESTAL.---------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 5.1. 
N.º de 
Registo 

19594 Data 25/11/2022 Processo 2022/450.10.066/7 

  

Assunto:   
Pedido de Autorização Prévia para Ações de (re)arborização - Código de Registo 

ICNF - PR.006729 2022 / Francisco José Barata Baptista.----------------------------------- 

Serviço Proponente: 15115 – DSSPC – GABINETE TÉCNICO FLORESTAL.-------------------------------------------------- 

Proposta: 

- Tomar conhecimento dos Pareceres emitidos pelo GTF, pela DPGU-PA e ANAC;---------------- 

- Aprovar o pedido de autorização prévia e informar o proponente Francisco José Barata 

Baptista e o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, IP (ICNF), da decisão e dos 

respetivos Pareceres.---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Tomar conhecimento dos Pareceres emitidos pelo GTF, pela DPGU-PA e ANAC;---------------------- 

2- Aprovar o pedido de autorização prévia e informar o proponente, Francisco José Barata 

Baptista, e o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, IP (ICNF), da decisão e dos 

respetivos Pareceres.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Ponto 6.1. 
N.º de 
Registo 

19320 Data 23/11/2022 Processo 2022/300.50.203/11 

  

Assunto:   Concessão de apoio à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Ponte de Sor.------ 

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

Proposta: Ratificar o Despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Hugo Pereira Hilário, que 
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autorizou a cedência de transporte de 80 (oitenta) cadeiras, à Fábrica da Igreja Paroquial da 

Freguesia de Ponte de Sor para realização da Assembleia Diocesana da Mensagem de 

Fátima, no dia vinte e seis (26) de novembro do corrente ano, no Salão da Igreja Paroquial 

de Tramaga.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

Presidente da Câmara Municipal, Hugo Pereira Hilário, que autorizou a cedência de transporte de 

80 (oitenta) cadeiras, à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Ponte de Sor para realização 

da Assembleia Diocesana da Mensagem de Fátima, no dia vinte e seis (26) de novembro do 

corrente ano, no Salão da Igreja Paroquial de Tramaga.---------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 6.2. 
N.º de 
Registo 

19752 Data 28/11/2022 Processo 2022/350.10.600/331 

  

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

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

Proposta: 

Aprovar a atribuição de um apoio financeiro, no valor de 295,00 € (duzentos e noventa e 

cinco euros), à Associação Nova Cultura, para fazer face às despesas com o transporte para 

deslocação do Coro de Câmara de Montargil, a Alpiarça, no dia dezassete (17) de dezembro 

do corrente ano.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

apoio financeiro, no valor de 295,00 € (duzentos e noventa e cinco euros), à Associação Nova 

Cultura de Montargil, para fazer face às despesas com o transporte para deslocação do Coro de 

Câmara de Montargil, a Alpiarça, no dia dezassete (17) de dezembro do corrente ano.----------------- 

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

 

Ponto 6.3. 
N.º de 
Registo 

19766 Data 29/11/2022 Processo 2022/850.10.003.01/45 

  

Assunto:   
Concessão de apoio à Fundação Maria Clementina Godinho de Campos de 

Galveias.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Aprovar a concessão de apoio financeiro, no valor de 480,00 € (quatrocentos e oitenta 

euros), à Fundação Maria Clementina Godinho de Campos de Galveias, para fazer face às 

despesas tidas com a prestação de serviços de limpeza na habitação, sita na Rua Pedro Paulo 

de Carvalho, n.º 9, em Galveias.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 480,00 € (quatrocentos e oitenta euros), à Fundação Maria Clementina 

Godinho de Campos de Galveias, para fazer face às despesas tidas com a prestação de serviços de 

limpeza na habitação, sita na Rua Pedro Paulo de Carvalho, n.º 9, em Galveias.-------------------------- 

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

 

Ponto 6.4. 
N.º de 
Registo 

19926 Data 30/11/2022 Processo 2022/350.10.600/341 

  

Assunto:   
Concessão de apoio à Associação Comunitária, Recreativa e Cultural 

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

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

Proposta: 

Aprovar a atribuição de um apoio financeiro, no valor de 969,91€ (novecentos e sessenta e 

nove euros e noventa e um cêntimos), à Associação Comunitária, Recreativa e Cultural 

Valdoarquense, para fazer face às despesas tidas com a manutenção, reparação e seguro das 

viaturas da Instituição, nas valências de Serviço de Apoio Domiciliário e 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, aprovar a atribuição de um 

apoio financeiro, no valor de 969,91€ (novecentos e sessenta e nove euros e noventa e um 

cêntimos), à Associação Comunitária, Recreativa e Cultural Valdoarquense, para fazer face às 

despesas tidas com a manutenção, reparação e seguro das viaturas da Instituição, nas valências 

de Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia.----------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 6.5. 
N.º de 
Registo 

20029 Data 02/12/2022 Processo 2022/350.10.600/347 

  

Assunto:   Concessão de apoio ao Centro Comunitário de Ervideira.----------------------------------- 

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

Aprovar a atribuição de um apoio financeiro, no valor de 11.562,00 € (onze mil quinhentos e 

sessenta e dois euros), ao Centro Comunitário de Ervideira, para fazer face às despesas com 

a contratação de serviços para elaboração dos Projetos de Especialidades, no âmbito da 

candidatura ao Programa PARES, para reabilitação das instalações.----------------------------------- 

 

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 11.562,00 € (onze mil quinhentos e sessenta e dois euros), ao Centro 

Comunitário de Ervideira, para fazer face às despesas com a contratação de serviços para 

elaboração dos Projetos de Especialidades, no âmbito da candidatura ao Programa PARES, para 

reabilitação das instalações.----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Não participou na apreciação e votação do assunto o Senhor Vereador Francisco Manuel Lopes 

Alexandre, depois de se ter considerado impedido, devido a pertencer aos órgãos sociais do 

Centro Comunitário de Ervideira.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto 6.6. 
N.º de 
Registo 

20054 Data 02/12/2022 Processo 2022/350.10.600/342 

  

Assunto:   
Gratificação aos elementos da Orquestra Ligeira da Câmara Municipal de Ponte de 

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

Serviço Proponente: 122211 – SEJ – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR.--------------------------------------------------------------- 

Proposta: 

Aprovar a concessão de gratificação aos trinta e seis (36) elementos da Orquestra Ligeira da 

Câmara Municipal de Ponte de Sor, no valor de 120,00 € para cada músico, num total de 

4.320,00 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

a proposta apresentada, deliberou, aprovar a concessão de gratificação aos trinta e seis (36) 

elementos da Orquestra Ligeira da Câmara Municipal de Ponte de Sor, no valor de 120,00 € para 

cada músico, num total de 4.320,00 €.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 6.7. 
N.º de 
Registo 

20209 Data 05/12/2022 Processo 2022/650.20.304/44 

  

Assunto:   Pedido de Apoio ao Abrigo do Regulamento Municipal de Inserção Social e Luta 
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Contra a Pobreza.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: Indeferir o pedido de cedência de máquina de lavar roupa.--------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, indeferir o referido pedido de 

cedência de uma máquina de lavar roupa.--------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Ponto 7.1. 
N.º de 
Registo 

19476 Data 24/11/2022 Processo 2022/300.50.402/24 

  

Assunto:   
Cedência do Auditório do Centro Cultural de Montargil, para a realização de 

Concerto de Natal da Escola de Música de Montargil.---------------------------------------- 

Serviço Proponente: 123132 – DCT – CULTURA – CENTRO CULTURAL DE MONTARGIL.------------------------------ 

Proposta: 

- Aprovar a cedência do Auditório do Centro Cultural de Montargil - Professor Manuel 

Ferreira Patrício, no dia nove (9) de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois (2022), para 

a realização do Concerto de Natal da escola de Música de Montargil;------------------------------- 

- Aprovar a presença do Técnico Nuno Jesus, no dia nove (9) de dezembro para fazer o som 

do evento, mediante pagamento de horas extraordinárias;-------------------------------------------- 

- Aprovar a presença da Equipa do Centro Cultural de Montargil, para dar apoio ao evento 

mediante pagamento de horas extraordinárias;----------------------------------------------------------- 

- Aprovar a cedência de oito (8) estrados do palco do Município para colocar em cima do 

palco no dia do evento.-------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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 cedência do Auditório do Centro Cultural de Montargil - Professor Manuel Ferreira 

Patrício, no dia nove (9) de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois (2022), para a realização 

do Concerto de Natal da escola de Música de Montargil;-------------------------------------------------------- 

2- Aprovar a presença do Técnico Nuno Jesus, no dia nove (9) de dezembro para fazer o som do 

evento, mediante pagamento de horas extraordinárias;-------------------------------------------------------- 

3- Aprovar a presença da Equipa do Centro Cultural de Montargil, para dar apoio ao evento 

mediante pagamento de horas extraordinárias;------------------------------------------------------------------- 

4- Aprovar a cedência de oito (8) estrados do palco do Município para colocar em cima do palco 

no dia do evento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Aprovado por unanimidade, com seis votos a favor.-------------------------------------------------------------- 

 

Ponto 7.2. 
N.º de 
Registo 

19863 Data 29/11/2022 Processo 2022/300.50.401/72 

  

Assunto:   
Jardim Escola João de Deus de Ponte de Sor - Pedido de Cedência de Auditório do 

Centro de Artes de Ponte de Sor.------------------------------------------------------------------ 

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

Proposta: 

Autorizar a cedência do Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor, ao Jardim Escola João de 

Deus de Ponte de Sor, para a realização das Festas de Natal e de Fim de Ano Letivo, no dia 

catorze (14) de dezembro de dois mil e vinte e dois (2022) e dia vinte e nove (29) de junho 

de dois mil e vinte e três (2023), respetivamente, assim como o material de som e 

projeção.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 Centro 

de Artes e Cultura de Ponte de Sor, ao Jardim Escola João de Deus de Ponte de Sor, para a 

realização das Festas de Natal e de Fim de Ano Letivo, no dia catorze (14) de dezembro de dois 

mil e vinte e dois (2022) e dia vinte e nove (29) de junho de dois mil e vinte e três (2023), 

respetivamente, assim como o material de som e projeção.---------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 7.3. 
N.º de 
Registo 

19873 Data 29/11/2022 Processo 2022/300.50.401/82 

  

Assunto:   
Pedido do Teatro - Cinema para a realização de uma Peça de Teatro da ASSPS - 

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

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

Proposta: 

Autorizar a cedência do Teatro - Cinema de Ponte de Sor, no dia catorze (14) de janeiro de 

dois mil e vinte e três (2023), assim como a semana anterior para ensaios (com exceção do 

dia doze (12) de janeiro de dois mil e vinte e três (2023), à ASSPS - 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 

- Cinema de Ponte de Sor, no dia catorze (14) de janeiro de dois mil e vinte e três (2023), assim 

como a semana anterior para ensaios (com exceção do dia doze (12) de janeiro de dois mil e 

vinte e três (2023), à ASSPS - Casa dos Avós para a realização da Peça de Teatro "O Pátio das 
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Cantigas", pelos seus residentes.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 7.4. 
N.º de 
Registo 

19964 Data 02/12/2022 Processo 2022/300.50.201/83 

  

Assunto:   
Escola de Artes do Norte Alentejano - Pedido do Teatro Cinema de Ponte de Sor 

para dia quatro (4) de janeiro de dois mil e vinte e três (2023).---------------------------- 

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

Proposta: 

Aprovar a cedência do Teatro-Cinema de Ponte de Sor, à Escola de Artes do Norte 

Alentejano – Pólo de Ponte de Sor, no dia quatro de janeiro de dois mil e vinte e três (2023), 

para ensaios e realização da Audição Geral do Pólo de Ponte de Sor da Escola de Artes do 

Norte Alentejano, nos horários indicados, e na disponibilização de recursos humanos e 

logísticos para apoio à atividade, assegurando o Município o pagamento das respetivas 

horas extraordinárias.---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, aprovar a cedência do Teatro-

Cinema de Ponte de Sor, à Escola de Artes do Norte Alentejano – Pólo de Ponte de Sor, no dia 

quatro de janeiro de dois mil e vinte e três (2023), para ensaios e realização da Audição Geral do 

Pólo de Ponte de Sor da Escola de Artes do Norte Alentejano, nos horários indicados, e na 

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

Município o pagamento das respetivas horas extraordinárias.------------------------------------------------- 

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

Ponto 7.5. 
N.º de 
Registo 

20019 Data 02/12/2022 Processo 2022/450.10.075/1 

  

Assunto:   
Gravação de Programa no Concelho de Ponte de Sor / Fremantlemedia Portugal, 

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

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

Proposta: 

Autorizar as gravações de um Programa da Fremantle, no Concelho de Ponte de Sor, assim 

como informar a Fremantle acerca dos operadores turísticos, existentes junto à Barragem, e 

definir um interlocutor do Município neste Processo e ceder pontualmente a Sala “cinzenta” 

do Centro de Formação e Cultura Contemporânea.------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada, deliberou, autorizar as gravações de um Programa da Fremantle, 

no Concelho de Ponte de Sor, assim como informar a Fremantle acerca dos operadores turísticos, 
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existentes junto à Barragem, e definir um interlocutor do Município neste Processo e ceder 

pontualmente a Sala “cinzenta” do Centro de Formação e Cultura Contemporânea.-------------------- 

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

 

Ponto 7.6. 
N.º de 
Registo 

20051 Data 02/12/2022 Processo 2022/300.50.201/74 

  

Assunto:   
Associação CAMINHAR / Pedido do Teatro - Cinema de Ponte de Sor para atuação 

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

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

Proposta: 

Aprovar a cedência do Teatro - Cinema de Ponte de Sor,  à Associação CAMINHAR – Coro 

Gospel de Ponte de Sor, no próximo dia seis (6) de janeiro de dois mil e vinte e três (2023), 

para a realização de um concerto comemorativo da época natalícia, assim como do dia 

anterior, quinta-feira, entre as vinte horas e trinta minutos (20H:30) e as vinte e duas horas 

e trinta minutos (22H:30), para a realização de um ensaio geral e do apoio técnico de luzes, 

projeção, material de som, estrados e bilheteira para apoio à atividade, assegurando o 

Município o pagamento das respetivas horas extraordinárias, assim como garantir as peças 

gríficas para divulgação. À semelhança de anos anteriores, a Associação CAMINHAR cobrará 

entradas no valor do cinema, de dois euros e meio (2,50 €) para estudantes e de três euros 

(3.00 €) para público geral, as quais terão como objetivo o apoio às atividades do Coro no 

seu contexto de missão na Comunidade.-------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, aprovar a cedência do Teatro - 

Cinema de Ponte de Sor,  à Associação CAMINHAR – Coro Gospel de Ponte de Sor, no próximo dia 

seis (6) de janeiro de dois mil e vinte e três (2023), para a realização de um concerto 

comemorativo da época natalícia, assim como do dia anterior, quinta-feira, entre as vinte horas e 

trinta minutos (20H:30) e as vinte e duas horas e trinta minutos (22H:30), para a realização de um 

ensaio geral e do apoio técnico de luzes, projeção, material de som, estrados e bilheteira para 

apoio à atividade, assegurando o Município o pagamento das respetivas horas extraordinárias, 

assim como garantir as peças gríficas para divulgação. À semelhança de anos anteriores, a 

Associação CAMINHAR cobrará entradas no valor do cinema, de dois euros e meio (2,50 €) para 

estudantes e de três euros (3.00 €) para público geral, as quais terão como objetivo o apoio às 

atividades do Coro no seu contexto de missão na Comunidade.----------------------------------------------- 

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

 

Ponto 7.7. 
N.º de 
Registo 

20063 Data 02/12/2022 Processo 2022/300.50.201/84 



 

19 

 

  

Assunto:   Escola Básica de Ponte de Sor - Pedido do Teatro - Cinema de Ponte de Sor.----------- 

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

Proposta: 

Aprovar a cedência do Teatro - Cinema de Ponte de Sor, para o dia dezanove (19) de 

dezembro de dois mil e vinte e dois (2022), à Escola Básica de Ponte de Sor, das dez horas 

(10H:00) às dezassete horas (17H:00), para a realização de duas sessões da Peça de Teatro 

Infantil "O Pinheirinho de Natal”, assim como da presença de um funcionário 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, aprovar a cedência do Teatro - 

Cinema de Ponte de Sor, para o dia dezanove (19) de dezembro de dois mil e vinte e dois (2022), 

à Escola Básica de Ponte de Sor, das dez horas (10H:00) às dezassete horas (17H:00), para a 

realização de duas sessões da Peça de Teatro Infantil "O Pinheirinho de Natal”, assim como da 

presença de um funcionário do Município de Ponte de Sor.---------------------------------------------------- 

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

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

Ponto 8.1. 
N.º de 
Registo 

19698 Data 28/11/2022 Processo 2022/900.10.002/70 

  

Assunto:   
Cedência do Estádio Municipal de Ponte de Sor / Agrupamento de Escolas de 

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

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

Proposta: 

Autorizar a cedência do Estádio Municipal de Ponte de Sor e respetiva Zona Envolvente, no 

mesmo no dia trinta (30) de novembro de dois mil e vinte e dois (2022), entre as oito horas 

e trinta minutos (08H:30) e as treze horas (13H:00), para a realização do Corta-Mato Escolar.-

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

autorização da cedência do Estádio Municipal de Ponte de Sor e respetiva Zona Envolvente, no 

mesmo no dia trinta (30) de novembro de dois mil e vinte e dois (2022), entre as oito horas e 

trinta minutos (08H:30) e as treze horas (13H:00), para a realização do Corta-Mato Escolar.--------- 

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

 

Ponto 8.2. 
N.º de 
Registo 

20013 Data 02/12/2022 Processo 2022/750.20.600/99 
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Assunto:   
EcoEscolas "Mercado de Natal Solidário" / Agrupamento de Escolas de Ponte de 

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

Serviço Proponente: 122212 – SEJ – GESTÃO DE PARQUE ESCOLAR E RECURSOS EDUCATIVOS.-------------- 
 

Proposta: 

Apoio logístico no pedido efetuado pelo Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor, no 

âmbito da realização do Mercado de Natal Solidário, nos dias dezanove (19) e vinte (20) de 

dezembro do corrente ano.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

logístico ao Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor, no âmbito da realização do Mercado de 

Natal Solidário, nos dias dezanove (19) e vinte (20) de dezembro do corrente ano.--------------------- 

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

 

Ponto 8.3. 
N.º de 
Registo 

20032 Data 02/12/2022 Processo 2022/150.10.500/44 

  

Assunto:   
Minuta do Protocolo de Colaboração entre o Município de Ponte de Sor e o 

Programa Cidades Amigas das Crianças.--------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 122212 – SEJ – GESTÃO DE PARQUE ESCOLAR E RECURSOS EDUCATIVOS.-------------- 
 

Proposta: 
Aprovar a Minuta de Protocolo de Cooperação entre o Município de Ponte de Sor e o 

Programa Cidades Amigas das Crianças.---------------------------------------------------------------------- 

 

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 Cooperação, entre o Município de Ponte de Sor e o 

Programa Cidades Amigas das Crianças;----------------------------------------------------------------------------- 

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

Protocolo de Cooperação.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

9. SERVIÇO: DAF - PATRIMÓNOO.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto 9.1 
N.º de 
Registo 

20062 Data 02/12/2022 Processo 2022/300.50.201/75 

  

Assunto:   
Requerimento do Arrendatário do Restaurante do Centro de Artes e Cultura, sito 

na Avenida da Liberdade, em Ponte de Sor.----------------------------------------------------- 
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Serviço Proponente: 11213 – DAF – PATRIMÓNIO.----------------------------------------------------------------------------- 

Proposta: 

1- Aprovar a rescisão contratual do Restaurante do Centro de Artes e Cultura, sito na 

Avenida da Liberdade, em Ponte de Sor, com efeitos a trinta (30) de novembro de dois mil e 

vinte e dois (2022), mediante a regularização do pagamento da renda do mês de novembro 

de dois mil e vinte e dois (2022) e o valor de três (3) meses de renda, relativamente ao não 

cumprimento do aviso prévio de noventa (90), dias previsto na clausula quatro (4) do 

Contrato de Arrendamento;-------------------------------------------------------------------------------------

2- Autorizar que, dois (2) daqueles três (3) meses, possam ser suportados por via da caução 

prestada aquando da celebração do Contrato e após vistoria que confirme o bom estado do 

arrendado, na medida em que a caução tem como função salvaguardar o cumprimento de 

todas as obrigações do arrendatário (n.º 2 do art.1076 do Código Civil);----------------------------

3- Aprovar o Programa de Concurso e Caderno de Encargos referentes à Abertura do novo 

Procedimento da “Oferta Pública para a Exploração, em Regime de Arrendamento de Prazo 

Certo do Restaurante, Propriedade do Município de Ponte de Sor, sito no Centro de Artes e 

Cultura, Na Avenida da Liberdade, em Ponte de Sor”;----------------------------------------------------

4- Designar o Júri de acompanhamento do Procedimento da Oferta Pública, constituído por: 

Presidente: Maria Adelaide Feitinha da Silva Rosa, Diretora de Departamento de 

Administração, Finanças e desenvolvimento; 1.º Vogal Efetivo (substitui a Presidente nas 

suas faltas e impedimentos): António Miguel de Almeida Ministro, Diretor do Departamento 

de Ordenamento do Território, Obras e Ambiente, 2.º Vogal Efetivo: Suse Isabel Pereira 

Barradas Horta, Chefe de Divisão Jurídico Administrativa, 1.º Vogal Suplente: António José 

Martins Lopes, Técnico Superior e 2.º Vogal Suplente: Inês da Luz Narciso, Técnica Superior.-- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Aprovar a rescisão contratual do Restaurante do Centro de Artes e Cultura, sito na Avenida da 

Liberdade, em Ponte de Sor, com efeitos a trinta (30) de novembro de dois mil e vinte e dois 

(2022), mediante a regularização do pagamento da renda do mês de novembro de dois mil e vinte 

e dois (2022) e o valor de três (3) meses de renda, relativamente ao não cumprimento do aviso 

prévio de noventa (90), dias previsto na clausula quatro (4) do Contrato de Arrendamento;--2- 

Autorizar que, dois (2) daqueles três (3) meses, possam ser suportados por via da caução 

prestada aquando da celebração do Contrato e após vistoria que confirme o bom estado do 

arrendado, na medida em que a caução tem como função salvaguardar o cumprimento de todas 

as obrigações do arrendatário (n.º2 do art.1076 do Código Civil);---------------------------------------------

3- Aprovar o Programa de Concurso e Caderno de Encargos referentes à Abertura do novo 
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Procedimento da “Oferta Pública para a Exploração, em Regime de Arrendamento de Prazo Certo 

do Restaurante, propriedade do Município de Ponte de Sor, sito no Centro de Artes e Cultura, na 

Avenida da Liberdade, em Ponte de Sor”;----------------------------------------------------------------------------

4- Designar o Júri de acompanhamento do Procedimento da Oferta Pública, constituído por: 

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

Finanças e desenvolvimento; 1.º Vogal Efetivo (substitui a Presidente nas suas faltas e 

impedimentos): António Miguel de Almeida Ministro, Diretor do Departamento de Ordenamento 

do Território, Obras e Ambiente, 2.º Vogal Efetivo: Suse Isabel Pereira Barradas Horta, Chefe de 

Divisão Jurídico Administrativa, 1.º Vogal Suplente: António José Martins Lopes, Técnico Superior 

e 2.º Vogal Suplente: Inês da Luz Narciso, Técnica Superior.----------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 9.2. 
N.º de 
Registo 

19918 Data 30/11/2022 Processo 2022/300.10.005/2961 

  

Assunto:   
Venda, em Hasta Pública, de pinheiros e eucaliptos, da propriedade municipal, 

denominada de Barrinhos de Cima, em Vale de Açor.---------------------------------------- 

Serviço Proponente: 11213 – DAF – PATRIMÓNIO.----------------------------------------------------------------------------- 

Proposta: 

1- Aprovar as Normas para a Venda em Hasta Pública, de Pinheiros e Eucaliptos, da 

propriedade municipal, denominada de Barrinhos de Cima, em Vale de Açor;---------------------

2- Aprovar o inicio dos trâmites tendentes à Oferta Pública identificada no ponto anterior;---

3- Nomear o Júri de Abertura e Análise das propostas, que será constituído por:-----------------

Presidente : Maria Adelaide Feitinha da Silva Rosa, Diretora do Departamento de 

Administração, Finanças e Desenvolvimento, 1.º Vogal Efetivo (substitui a Presidente nas 

suas faltas e impedimentos): Suse Isabel Pereira Barradas Horta, Chefe de Divisão Jurídica 

Administrativa, 2.º Vogal Efetivo: Justo da Cruz Carvalho Moura, Encarregado Geral 

Operacional, 1.º Vogal Suplente: António José Martins Lopes, Técnico Superior e 2.º Vogal 

Suplente: Inês da Luz Narciso, Técnica Superior.------------------------------------------------------------ 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Aprovar as Normas para a Venda em Hasta Pública, de Pinheiros e Eucaliptos, da propriedade 

municipal, denominada de Barrinhos de Cima, em Vale de Açor;----------------------------------------------

2- Aprovar o inicio dos trâmites tendentes à Oferta Pública identificada no ponto anterior;----------

3- Nomear o Júri de Abertura e Análise das propostas, que será constituído por:-----------------
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Presidente : Maria Adelaide Feitinha da Silva Rosa, Diretora do Departamento de Administração, 

Finanças e Desenvolvimento, 1.º Vogal Efetivo (substitui a Presidente nas suas faltas e 

impedimentos): Suse Isabel Pereira Barradas Horta, Chefe de Divisão Jurídica Administrativa, 2.º 

Vogal Efetivo: Justo da Cruz Carvalho Moura, Encarregado Geral Operacional, 1.º Vogal Suplente: 

António José Martins Lopes, Técnico Superior e 2.º Vogal Suplente: Inês da Luz Narciso, Técnica 

Superior.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

Ponto 9.3. 
N.º de 
Registo 

20085 Data 05/12/2022 Processo 2022/300.50.201/71 

  

Assunto:   

Relatório de Análise das Candidaturas da Oferta Pública, para a Exploração em 

Regime de Arrendamento de Prazo Certo, Talho e Lojas, sitas no edifício do 

Mercado Municipal, em Ponte de Sor.------------------------------------------------------------ 

Serviço Proponente: 11213 – DAF – PATRIMÓNIO.----------------------------------------------------------------------------- 

Proposta: 
Tomar conhecimento e aprovar a adjudicação da Loja número quatro (4) do Mercado 

Municipal, em Ponte de Sor,  a Miguel Ângelo Pew, pelo valor mensal de 100,00 €.-------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Aprovar a adjudicação da Loja número quatro (4) do Mercado Municipal, em Ponte de Sor,  a 

Miguel Ângelo Pew, pelo valor mensal de 100,00 €;--------------------------------------------------------------- 

2- Aprovar a Minuta do Contrato de Arrendamento e autorizar o Senhor Presidenta da Câmara a 

outorgar o respetivo Contrato de Arrendamento.------------------------------------------------------------------ 

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

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

Ponto 10.1. 
N.º de 
Registo 

19822 Data 29/11/2022 Processo 2022/300.40.508/18 

  

Assunto:   
Pedido de autorização para colocação de Cabo de Fibra Ótica, para a Escola 

Secundária de Ponte de Sor, na Rua General Humberto Delgado.------------------------ 

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

Proposta: 

Autorizar a realização dos trabalhos de colocação de Cabo de Fibra Ótica, para a Escola 

Secundária de Ponte de Sor Rua General Humberto Delgado, em Ponte de Sor, à Empresa 

Altice Portugal, S.A., salvaguardando-se a correta reposição dos pavimentos.--------------------- 
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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, autorizar a realização dos 

trabalhos de colocação de Cabo de Fibra Ótica, para a Escola Secundária de Ponte de Sor Rua 

General Humberto Delgado, em Ponte de Sor, à Empresa Altice Portugal, S.A., salvaguardando-se 

a correta reposição dos pavimentos.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 10.2. 
N.º de 
Registo 

19927 Data 29/11/2022 Processo 2022/300.40.508/18 

  

Assunto:   
Lote número oito (8) da Ampliação da Zona Industrial de Ponte de Sor, situada a 

Norte da Linha do Caminho de Ferro / PARROT BRIGADE, Unipessoal, Lda.------------ 

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

Proposta: 

Ceder o lote de terreno número oito (8), da Ampliação da Zona Industrial de Ponte de Sor, 

situada a Norte da Linha do Caminho de Ferro, com a área de 16.594,40 m2, inscrito na 

matriz predial com o artigo 7156, da União de Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de 

Açor e descrito na Conservatória do Registo Predial de Ponte de Sor com o número 6068, da 

União de Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor, à Empresa PARROT BRIGADE 

Unipessoal, Lda., nos termos do “Regulamento de Cedência de Lotes de Terreno para 

Implantação de Instalações Industriais, Comerciais e/ou de Serviços na Ampliação da Zona 

Industrial de Ponte de Sor, situada a Norte da Linha do Caminho de Ferro”, pelo valor 

previsto no Regulamento, ficando a empresa obrigada à apresentação de uma caução no 

valor de 41.403,03 €, para efeitos de cumprimento do Artigo 5.º, do Referido Regulamento.- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

proposta apresentada, deliberou, ceder o lote de terreno número oito (8), da Ampliação da Zona 

Industrial de Ponte de Sor, situada a Norte da Linha do Caminho de Ferro, com a área de 

16.594,40 m2, inscrito na matriz predial com o artigo 7156, da União de Freguesias de Ponte de 

Sor, Tramaga e Vale de Açor e descrito na Conservatória do Registo Predial de Ponte de Sor com o 

número 6068, da União de Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor, à Empresa 

PARROT BRIGADE Unipessoal, Lda., nos termos do “Regulamento de Cedência de Lotes de Terreno 

para Implantação de Instalações Industriais, Comerciais e/ou de Serviços na Ampliação da Zona 

Industrial de Ponte de Sor, situada a Norte da Linha do Caminho de Ferro”, pelo valor previsto no 

Regulamento, ficando a empresa obrigada à apresentação de uma caução no valor de 41.403,03 

€, para efeitos de cumprimento do Artigo 5.º, do Referido Regulamento, sendo que esta cedência 

é válida pelo período de noventa dias, devendo a Escritura ser efetuada dentro deste prazo.--------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Ponto 11.1 
N.º de 
Registo 

20121 Data 05/12/2022 Processo 2020/300.10.105/604 

  

Assunto:   

Aprovação da Minuta de Acordo de Cessão da Posição Contratual, do Município de 

Ponte de Sor, para a Águas do Alto Alentejo EIM, S.A., no Contrato 11-A/22 de 

“Aquisição de Serviços de Controlo Analítico.”.------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

Aprovar a Minuta de Acordo de Cessão da Posição Contratual, detida pelo Município de 

Ponte de Sor para a Águas do Alto Alentejo, EIM, S.A., no âmbito do Contrato 11-A/22 de 

Aquisição de Serviços de Controlo Analítico, celebrado a 14.04.2022.-------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Aprovar a Minuta de Acordo de Cessão da Posição Contratual, detida pelo Município de Ponte 

de Sor para a Águas do Alto Alentejo, EIM, S.A., no âmbito do Contrato 11-A/22 de Aquisição de 

Serviços de Controlo Analítico, celebrado a 14.04.2022;--------------------------------------------------------- 

2- Autorizar o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Rogério Eduardo Correia Silva Alves, a 

subscrever o Acordo de Cessão da Posição Contratual.----------------------------------------------------------- 

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

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

Pereira Hilário, depois de se ter considerado impedido, devido a pertencer ao Conselho de 

Administração das Águas do Alto Alentejo, EIM, S.A.,------------------------------------------------------------ 
 

12. SERVIÇO: GIPE - GIPE - GABINETE DE INOVAÇÃO E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO.--------------------------------- 

Ponto 12.1. 
N.º de 
Registo 

19913 Data 02/11/2022 Processo 2022/150.10.500/30 

  

Assunto:   
Projeto AERIS + Capitalização POCTE / ADRAL - Agência de Desenvolvimento 

Regional do Alentejo.--------------------------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 1005 – GIPE - GABINETE DE INOVAÇÃO E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO.--------------- 
 

Proposta: 
Aprovação da Minuta de Protocolo Projeto AERIS + Capitalização – POCTEP, a celebrar entre 

ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo e o Município de Ponte de Sor.--- 

 

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



 

26 

 

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

1- Aprovar a Minuta de Protocolo Projeto AERIS + Capitalização – POCTEP, a celebrar entre 

ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo e o Município de Ponte de Sor.--------- 

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

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

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

13. SERVIÇO: – SAAA - SERVIÇO DE APOIO ÀS ATIVIVIDADES AERONÁUTICAS ------------------------------------------ 

Ponto 13.1 
N.º de 
Registo 

20224 Data 05/12/2021 Processo 2022/300.60.600/4 

  

Assunto:   
Aeródromo Municipal de Ponte de Sor - LD HELMET UNIP., LDA - Pedido de 

Autorização Prévia para Realização de Obras.------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 1411 – SAAA – SERVIÇO DE APOIO ÀS ATIVIVIDADES AERONÁUTICAS.----------------------- 

Proposta: 

- Autorizar a Empresa LD HELMET UNIP., LDA a realizar obras no interior do Pavilhão B, 

Fração B1, em conformidade com a documentação apresentada. Aquando da conclusão das 

obras a Empresa deverá apresentar ao Município Telas Finais das Especialidades de 

Segurança Contra Incêndios,  Instalações Elétricas; Telecomunicações e Rede de 

Abastecimento de Água;-----------------------------------------------------------------------------------------  

- Autorizar a Empresa LD HELMET UNIP., LDA a solicitar Licenciamento Municipal, 

relativamente às obras a realizar no exterior do Pavilhão B, Fração B1.----------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Autorizar a Empresa LD HELMET UNIP., LDA a realizar obras no interior do Pavilhão B, Fração 

B1, em conformidade com a documentação apresentada. Aquando da conclusão das obras a 

Empresa deverá apresentar ao Município Telas Finais das Especialidades de Segurança Contra 

Incêndios,  Instalações Elétricas; Telecomunicações e Rede de Abastecimento de Água;-------------- 

2- Autorizar a Empresa LD HELMET UNIP., LDA a solicitar Licenciamento Municipal, relativamente 

às obras a realizar no exterior do Pavilhão B, Fração B1.--------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

DELIBERAÇÃO: Aprovado por unanimidade, com seis (6) votos a favor.------------------------------------------- 

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

a reunião, quando eram dez horas e quarenta e cinco minutos, do que para constar se lavrou a presente Ata, e 
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eu, António José Delgadinho Rodrigues, Coordenador Técnico, nomeado para o efeito, a redigi e vou assinar, 

junto com o Senhor Presidente da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário.---------------------------------------------------------

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

O Presidente da Câmara 
 

 

 

 

 

 

Hugo Luís Pereira Hilário 
 

O Secretário 
 

 

 

 

 

 

António José Delgadinho Rodrigues 
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