
 

  

 

 

ATA NÚMERO 07-2022, REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PONTE DE SOR, REALIZADA NO DIA 06-04-2022.-------------------------------------------------------- 

N.º de Registo: 3885471.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Data: 08/04/2022.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reunião: Reunião Ordinária do dia 06/04/2022.------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Rogério Eduardo Correia Silva Alves, Francisco Manuel Lopes Alexandre, Alda Odete Borges Martins Falé 

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

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

-----Faltas: Faltou o Senhor Vereador Luís Manuel Jordão Serra, devido a motivos pessoais, razão pela qual a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida falta.----------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Período da Ordem do Dia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

Ponto 1.1. N.º de Registo 5320 Data 01/04/2022 
 

Processo 2022/150.20.404/9 
 

  

Assunto:   

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

três barra dois mil e vinte e dois (63/2022), de trinta e um de março de dois mil e 

vinte dois (31/03/2022).-------------------------------------------------------------------------------- 

 
Serviço 
Proponente: 

 
11217 - DFP – TESOURARIA.-------------------------------------------------------------------------------- 
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Proposta: 

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

Tesouraria número sessenta e três barra dois mil e vinte e dois (63/2022), do dia trinta e um 

de março de dois mil e vinte e dois (31/03/2022), sendo que em resumo, o total de 

Disponibilidades é de 2.826.066,39 €, as Operações Orçamentais é de 2.603.276,24 € e as 

Operações não Orçamentais é de 222.790,15 €.------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERAÇÃO 

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

Resumo Diário de Tesouraria número sessenta e três (63), do dia trinta de março de dois mil e 

vinte e dois (30/03/2022), sendo que em resumo o total de Disponibilidades é de 2.826.066,39 € 

(dois milhões e oitocentos e vinte e seis mil e sessenta e seis euros e trinta e nove cêntimos), as 

Operações Orçamentais é de 2.603.276,24 € (dois milhões e seiscentos e três mil e duzentos e 

setenta e seis euros e vinte e quatro cêntimos) e as Operações não Orçamentais é de 222.790,15 

€ (duzentos e vinte e dois mil e setecentos e noventa euros e quinze cêntimos).------------------------ 

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

Ponto 2.1. 
N.º de 
Registo 

5009 Data 29/03/2022 Processo 2022/450.10.215/8 

  

Assunto:   

Emissão de Licença Especial de Ruido, para realização de almoço, convívio e baile 

de comemoração do trigésimo (30.º) Aniversário da ACRCV - Associação 

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

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

 
Proposta: 

Ratificar a decisão do Senhor Vice – Presidente, Rogério Eduardo Correia Silva Alves, a qual 

consistiu em autorizar a emissão da Licença Especial de Ruido à Associação Comunitária 

Recreativa e Cultural Valdoarquense, para a realização de almoço convívio e baile de 

comemoração do trigésimo (30.º) Aniversário da Associação, realizados no dia vinte e seis 

(26) de março das treze horas (13H:00) às vinte e quatro horas (24H:00) e dia vinte e sete 

(27) de março das zero horas (00H:00) às quatro horas (04H:00), na Rua da Escola em Vale 

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

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

proposta apresentada, deliberou, ratificar a decisão do Senhor Vice – Presidente, Rogério 

Eduardo Correia Silva Alves, a qual consistiu em autorizar a emissão da Licença Especial de Ruido 

à Associação Comunitária Recreativa e Cultural Valdoarquense, para a realização de almoço 

convívio e baile de comemoração do trigésimo (30.º) Aniversário da Associação realizados no dia 

vinte e seis (26) de março, das treze horas (13H:00) às vinte e quatro horas (24H:00) e dia vinte e 
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sete (27) de março das zero horas (00H:00) às quatro horas (04H:00) na Rua da Escola em Vale do 

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

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

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

 

Ponto 2.2. 
N.º de 
Registo 

4980 Data 29/03/2022 Processo 2022/450.10.072/5 

  

Assunto:   
Emissão de Licença para Atividades em Lugares Públicos ao Ar Livre / Grupo 

Desportivo Recreativo Cultural de Tramaga.---------------------------------------------------- 

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

 
Proposta: 

Ratificar a decisão do Senhor Vice – Presidente, Rogério Eduardo Correia Silva Alves, em 

autorizar a emissão de Licença para Atividades em Lugares Públicos ao Ar Livre, solicitada 

pelo Grupo Desportivo Recreativo Cultural de Tramaga, para a realização do Quarto (4.º) 

Passeio de TT, no dia vinte e sete (27) de março de dois mil e vinte e dois (2022), das oito 

horas (08H:00) às vinte e quatro horas (24H:00), mediante o pagamento da taxa prevista no 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

proposta apresentada, deliberou, ratificar a decisão do Senhor Vice – Presidente, Rogério 

Eduardo Correia Silva Alves, a qual consistiu em autorizar a emissão de Licença para Atividades 

em Lugares Públicos ao Ar Livre, solicitada pelo Grupo Desportivo Recreativo Cultural de Tramaga 

para a realização do Quarto (4.º) Passeio de TT, no dia vinte e sete (27) de março de dois mil e 

vinte e dois (2022), das oito horas (08H:00) às vinte e quatro horas (24H:00), mediante o 

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

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

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

 

Ponto 2.3. 
N.º de 
Registo 

5497 Data 04/04/2022 Processo 2022/450.10.221/2 

  

Assunto:   

Licenciamento de Recinto de Diversão Provisória, no Estabelecimento Splash 

Terrazza, sito na Rua João Pedro de Andrade, numero nove  (9), em Ponte de Sor / 

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

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

 
Proposta: 

Deferir o pedido de emissão de Licença de Recinto de Diversão Provisória à Travigosto, 

Unipessoal, Lda., destinada à realização de Música ao Vivo, durante o horário 
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compreendido entre as vinte e três horas (23H:00) e as vinte e quatro (24H:00) do dia 

dezasseis (16) de abril e as zero horas (00H:00) e as quatro horas (04H:00) do dia dezassete 

(17) do mesmo mês, no Estabelecimento Splash Terrazza, sito na Rua João Pedro de 

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

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

proposta apresentada, deliberou, deferir o pedido de emissão de Licença de Recinto de Diversão 

Provisória à Travigosto, Unipessoal, Lda., destinada à realização de Musica ao Vivo, durante o 

horário compreendido entre as vinte e três horas (23H:00) e as vinte e quatro (24H:00) do dia 

dezasseis (16) de abril e as zero horas (00H:00) e as três horas (03H:00) do dia dezassete (17) do 

mesmo mês, no Estabelecimento Splash Terrazza, sito na Rua João Pedro de Andrade, numero 

nove  (9), em Ponte de Sor, mediante o pagamento da taxa prevista no Regulamento e Tabela de 

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

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

 

Ponto 2.4. 
N.º de 
Registo 

5508 Data 04/04/2022 Processo 2022/450.10.215/10 

  

Assunto:   

 Licença Especial de Ruido para Música ao Vivo, no Estabelecimento Splash 

Terrazza, sito na Rua João Pedro de Andrade, número nove (9), em Ponte de Sor / 

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

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

 
Proposta: 

Autorizar a emissão de Licença Especial de Ruido, à Travigosto - Unipessoal, Lda., destinada 

a Música ao Vivo no Estabelecimento Splash Terrazza, sito na Rua João Pedro de Andrade, 

numero nove (9), em Ponte de Sor, durante o horário compreendido entre as zero horas 

(00H:00) e as quatros horas (04H:00) do dia dezassete (17) de abril de dois mil e vinte e dois 

(2022), mediante o pagamento da taxa prevista no Regulamento e Tabela de Taxas 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

proposta apresentada, deliberou, autorizar a emissão de Licença Especial de Ruido, à Travigosto - 

Unipessoal, Lda., destinada a Música ao Vivo no Estabelecimento Splash Terrazza, sito na Rua 

João Pedro de Andrade, numero nove (9), em Ponte de Sor, durante o horário compreendido 

entre as zero horas (00H:00) e as três horas (03H:00) do dia dezassete (17) de abril de dois mil e 

vinte e dois (2022), mediante o pagamento da taxa prevista no Regulamento e Tabela de Taxas 
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Municipais do Município de Ponte de Sor.---------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 2.5. 
N.º de 
Registo 

5460 Data 04/04/2022 Processo 2022/450.10.221/1 

  

Assunto:   

Licenciamento de Instalação de Recinto de Diversão Provisória, no 

Estabelecimento Splash Terrazza, sito na Rua João Pedro de Andrade, numero 

nove (9), em Ponte de Sor, para realização de Música ao Vivo / Travigosto - 

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

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

 
Proposta: 

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

emissão de Licença de Recinto de Diversão Provisória, à Travigosto, Lda., destinada à 

realização de Música ao Vivo durante o horário compreendido entre as vinte e três horas 

(23H:00) e as vinte e quatro (24H:00) do dia dois (2) de abril e as zero horas (00H:00) e as 

quatro horas (04H:00) do dia três (3) do mesmo mês, no Estabelecimento Splash Terrazza, 

sito na Rua João Pedro de Andrade, numero nove (9) em Ponte de Sor, mediante o 

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

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

Municipal, a qual consistiu na emissão de Licença de Recinto de Diversão Provisória, à Travigosto, 

Lda., destinada à realização de Música ao Vivo durante o horário compreendido entre as vinte e 

três horas (23H:00) e as vinte e quatro (24H:00) do dia dois (2) de abril e as zero horas (00H:00) e 

as quatro horas (04H:00) do dia três (3) do mesmo mês, no Estabelecimento Splash Terrazza, sito 

na Rua João Pedro de Andrade, numero nove (9) em Ponte de Sor, mediante o pagamento da taxa 

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

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

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

Ponto 3.1. 
N.º de 
Registo 

4421 Data 04/04/2022 Processo 2022/150.10.100/9 

  

Assunto:   Estatuto Direito de Oposição - Relatório de dois mil e vinte e um (2021).------------- 

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

Proposta: 
- Dar conhecimento aos titulares do Direito de Oposição para pronúncia;-------------------------- 

- Submeter o Relatório à apreciação da Assembleia Municipal;---------------------------------------- 
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- Publicar o Relatório no site da Câmara Municipal.-------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

- Dar conhecimento aos titulares do Direito de Oposição para pronúncia;----------------------------------

- Submeter o Relatório à apreciação da Assembleia Municipal;------------------------------------------------

- Publicar o Relatório no Site da Câmara Municipal.--------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 3.2. 
N.º de 
Registo 

5495 Data 04/04/2022 Processo 2022/950.20.300/3 

  

Assunto:   
Agradecimento pela cedência de espaço e logística para a realização de 

Congresso, em Ponte de Sor / Juventude Socialista de Portalegre.----------------------- 

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

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

 

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

 

Ponto 3.3. 
N.º de 
Registo 

5517 Data 05/04/2022 Processo 2022/150.10.100/10 

  

Assunto:   Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais de Ponte de Sor.----------- 

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

Proposta: 

- Aprovar a constituição e composição da Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos 

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

- Submeter à Assembleia Municipal a eleição do/a representante das Juntas de Freguesia do 

Concelho na referida Comissão.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Aprovar a constituição e composição da Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos 

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

2- Submeter à Assembleia Municipal a eleição do/a representante das Juntas de Freguesia do 

Concelho na referida Comissão.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Ponto 4.1. 
N.º de 
Registo 

5096 Data 31/03/2022 Processo 2020/450.10.204/270 
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Assunto:   

Pedido para não declarar a caducidade do Licenciamento, referente à legalização 

de obras de edificação e construção de piscina e anexo, na Rua Senhor das Almas, 

n.º 23, Galveias, referente ao Processo número 271/2020.--------------------------------- 

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 seis votos a favor.-------------------------------------------------------------- 

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

Ponto 5.1. 
N.º de 
Registo 

4930 Data 29/03/2022 Processo 2022/300.50.800/7 

  

Assunto:   
Instalação de dois (2) Focos de IP e respetivos apoios, na Rua Vasco da Gama, em 

Ervideira / E Redes – Distribuição de Eletricidade, S.A.--------------------------------------- 

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

Proposta: 

1- Aprovar o orçamento apresentado pela E Redes – Distribuição de Eletricidade, S.A., no 

valor de 268,50 € + IVA (61,76 €) - Total: 330,26 €;--------------------------------------------------------

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

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

02/07030304, com o cabimento número 1925 e número sequencial 35909.----------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada, deliberou:------------------------------------------------------------------------------ 

1- Aprovar o orçamento apresentado pela E Redes – Distribuição de Eletricidade, S.A., no valor de 

268,50 € + IVA (61,76 €) - Total: 330,26 €;-----------------------------------------------------------------------------

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

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

02/07030304, com o cabimento número 1925 e número sequencial 35909.------------------------------- 

Aprovado por unanimidade, com seis votos a favor.-------------------------------------------------------------- 
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Ponto 5.2. 
N.º de 
Registo 

4922 Data 29/03/2022 Processo 2022/300.50.800/8 

  

Assunto:   
Instalação de uma (1) luminária de IP de Tipo LED, no Lugar de Foros do Mocho / E 

Redes – Distribuição de Eletricidade, S.A.------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

À reunião da Câmara para decisão. Aceitar o orçamento da E Redes - Distribuição de 

Eletricidade, S.A., para instalação de uma (1) Luminária de IP, do Tipo LED, no lugar de Foros 

do Mocho, pelo valor de 0,00 €, não tendo o Município qualquer encargo (custo 0,00 €).------ 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada, deliberou, aceitar o orçamento da E Redes - Distribuição de 

Eletricidade, S.A., para instalação de uma (1) Luminária de IP, do Tipo LED, no lugar de Foros do 

Mocho, pelo valor de 0,00 €, não tendo o Município qualquer encargo (custo 0,00 €).------------------ 

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

 

 

Ponto 5.3. 
N.º de 
Registo 

5433 Data 04/04/2022 Processo 2022/300.40.508/6 

  

Assunto:   
Abertura de Vala na Via Pública na Rua 1º. de Dezembro, em Galveias / E Redes 

Distribuição de Eletricidade, S.A.------------------------------------------------------------------ 

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

Proposta: 

Autorizar a execução dos trabalhos de Abertura de Vala na Via Pública, em Rua 1.º de 

Dezembro, na freguesia de Galveias, à Empresa E Redes Distribuição de Eletricidade, S.A., 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, autorizar a execução dos 

trabalhos de Abertura de Vala na Via Pública, em Rua 1.º de Dezembro, na freguesia de Galveias, 

à Empresa E Redes Distribuição de Eletricidade, S.A., salvaguardando-se a correta reposição dos 

pavimentos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Ponto 5.4. N.º de 5346 Data 01/04/2022 Processo 2022/300.50.800/9 
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Registo 

  

Assunto:   
Instalação de quatro (4) Focos de IP, do Tipo LED, no local de Monte da Tília, 

Freguesia de Longomel.------------------------------------------------------------------------------ 

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

Proposta: 

À Reunião da Câmara para decisão. Aceitar o orçamento da E Redes Distribuição de 

Eletricidade, S.A., para instalação de quatro (4) Focos de IP do Tipo LED, no local de Monte 

da Tília, Freguesia de Longomel, pelo valor de 0,00 €, não tendo o Município qualquer 

encargo (custo 0,00 €).--------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada, deliberou, aceitar o orçamento da E Redes - Distribuição de 

Eletricidade, S.A., para instalação de quatro (4) Focos de IP, do Tipo LED, no lugar de Monte da 

Tília, Freguesia de Longomel, pelo valor de 0,00 €, não tendo o Município qualquer encargo 

(custo 0,00 €).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Ponto 5.5. 
N.º de 
Registo 

5015 Data 30/03/2022 Processo 2022/450.10.213/2 

  

Assunto:   
Pedido de Renovação da Autorização para Circular no Caminho Municipal 1061 / 

Soprofe, Lda.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

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

Lopes Alexandre, datado de 11.03.2022, a autorizar a circulação no Caminho Municipal 

1061, por parte da Empresa Soprofe - Sociedade de Produção Florestal, Lda., no período de 

11.03.2022 a 11 de junho de 2022, às viaturas com as matrículas: 09-OQ-83 e 46-37-VR, não 

devendo cada viatura exceder o peso de quarenta (40) toneladas.------------------------------------ 

 

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, datado de 11.03.2022, a autorizar a 

circulação no Caminho Municipal 1061, por parte da Empresa Soprofe - Sociedade de Produção 

Florestal, Lda., no período de 11.03.2022 a 11 de junho de 2022, às viaturas com as matrículas: 

09-OQ-83 e 46-37-VR, não devendo cada viatura exceder o peso de quarenta (40) toneladas.------- 
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Aprovado por unanimidade, com seis votos a favor.--------------------------------------------------------------- 

 

Ponto 5.6. 
N.º de 
Registo 

5024 Data 30/03/2022 Processo 2022/450.10.213/42 

  

Assunto:   
Clube de Vela e Canoagem de Montargil / Matrículas para autorização de 

estacionamento, junto aos abrigos dos Regantes.--------------------------------------------- 

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

Proposta: À Reunião da Câmara para decisão.---------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

proposta apresentada, deliberou, informar o Clube de Vela e Canoagem de Montargil, que não 

devem ser permitidas mais do que quatro (4) viaturas em simultâneo na zona em questão, visto 

tratar-se de uma área de acesso à rampa (pública) para descarga e recolha de embarcações, área 

esta que deverá estar sempre o mais desimpedida possível, acrescentando-se ainda, o facto de 

que a cerca de cinquenta (50) metros do local em questão, existe bastante espaço para 

estacionamentos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Ponto 5.7. 
N.º de 
Registo 

4954 Data 29/03/2022 Processo 2022/300.10.001/7 

  

Assunto:   

Consulta Prévia Simplificada para a Empreitada de "Centro de Negócios da 

Indústria Aeronáutica Compartimentação do Hangar B" / Revogação da decisão de 

contratar.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

Revogar a decisão de contratar o Procedimento Pré-Contratual de Consulta Prévia 

Simplificada, para a Empreitada de “Centro de Negócios da Indústria Aeronáutica 

Compartimentação do Hangar B ”, nos termos conjugados do n.º 1, do artigo 80.º, do Código 

dos Contratos Públicos, com o n.º 2, do artigo 165.º, do Código do Procedimento 

Administrativo.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

proposta apresentada, deliberou, revogar a decisão de contratar o Procedimento Pré-Contratual 

de Consulta Prévia Simplificada, para a Empreitada de “Centro de Negócios da Indústria 
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Aeronáutica Compartimentação do Hangar B ”, nos termos conjugados do n.º 1, do artigo 80.º, do 

Código dos Contratos Públicos, com o n.º 2, do artigo 165.º, do Código do Procedimento 

Administrativo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Ponto 5.8. 
N.º de 
Registo 

4947 Data 29/03/2022 Processo 2022/300.10.001/11 

  

Assunto:   

Consulta Prévia Simplificada para a Empreitada de "Centro de Negócios da 

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

Acesso ao Hangar C e Trabalhos Complementares" / Revogação da decisão de 

contratar.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Proposta: 

Revogar a decisão de contratar o Procedimento Pré-Contratual de Consulta Prévia 

Simplificada, para a Empreitada de "Centro de Negócios da Indústria 

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

Trabalhos Complementares", nos termos conjugados do n.º 1, do artigo 80.º, do Código dos 

Contratos Públicos, com o n.º 2, do artigo 165.º, do Código do Procedimento 

Administrativo.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

proposta apresentada, deliberou, revogar a decisão de contratar o Procedimento Pré-Contratual 

de Consulta Prévia Simplificada, para a Empreitada de "Centro de Negócios da Indústria 

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

Trabalhos Complementares", nos termos conjugados do n.º 1, do artigo 80.º, do Código dos 

Contratos Públicos, com o n.º 2, do artigo 165.º, do Código do Procedimento Administrativo.------- 

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

 

Ponto 5.9. 
N.º de 
Registo 

4961 Data 29/03/2022 Processo 2022/300.10.001/18 

  

Assunto:   

Consulta Prévia Simplificada "Centro de Negócios da Indústria 

Aeronáutica/Aeroespacial / 2.ª Fase - Zona Envolvente Portaria" - Alteração de 

Empresa convidada.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: Ratificar a decisão do Senhor Vice - Presidente da Câmara, Rogério Eduardo Correia Silva 
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Alves, que autorizou a alteração de Empresa a convidar, no âmbito do Procedimento Pré -

Contratual de Consulta Prévia Simplificada para a Empreitada de "Centro de Negócios da 

Indústria Aeronáutica/Aeroespacial/2.ª Fase Zona Envolvente Portaria".---------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

Câmara, Rogério Eduardo Correia Silva Alves, que autorizou a alteração de Empresa a convidar, no 

âmbito do Procedimento Pré-Contratual de Consulta Prévia Simplificada para a Empreitada de 

"Centro de Negócios da Indústria Aeronáutica/Aeroespacial/2.ª Fase Zona Envolvente Portaria.---- 

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

 

Ponto 5.10. 
N.º de 
Registo 

5435 Data 04/04/2022 Processo 2022/300.10.001/25 

  

Assunto:   
Consulta Prévia Simplificada para a Empreitada de "Centro de Negócios da 

Indústria Aeronáutica Compartimentação do Hangar B".------------------------------------ 

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

Proposta: 

1- Autorizar a despesa e respetiva contratação, no montante de 282.631,52 € + IVA;------------

2- Aprovar as Peças do Procedimento: Convite, Caderno de Encargos, Projeto de Execução, 

PSS e Plano de Prevenção e Gestão de RCD;----------------------------------------------------------------

3- Aprovar a composição do Júri, 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 montante de 282.631,52 € + IVA;-----------           

2- Aprovar as Peças do Procedimento; Convite, Caderno de Encargos, Projeto de Execução, PSS e 

Plano de Prevenção e Gestão de RCD;--------------------------------------------------------------------------------- 

3- Aprovar a composição do Júri, Fiscalização e Gestor de Contrato propostos e que a seguir se 

indicam:.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Júri:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

Presidente: Nuno Jorge Perdigão Medina, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, 

em Regime de Substituição (Que será substituído nas suas faltas e impedimento pelo Primeiro 

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

Primeiro (1.º) Vogal Efetivo: Sara Patrícia Galveias Lopes, Técnica Superior (Substitui o Presidente 

nas suas faltas e impedimentos);--------------------------------------------------------------------------------------- 
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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: Maria da Conceição Figueira Rodrigues, Técnica Superior.-------------- 

Fiscalização:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De forma a acompanhar a Empreitada, deverá ser nomeada equipa de Fiscalização que 

acompanhe os trabalhos previstos, aprovando-se a nomeação do Engenheiro Raul Serra e o 

Engenheiro Raul Lopes, os quais ficarão responsáveis pela Fiscalização da Obra.------------------------- 

Gestor do Contrato e Gestor do Projeto:------------------------------------------------------------------------------ 

Aprova-se de igual forma a nomeação do Engenheiro António Miguel Almeida Ministro, para 

Gestor do Contrato, para efeitos do disposto no artigo 290.º-A do CCP. e, para Gestor do Projeto 

nomeia-se o Engenheiro Nuno Medina e a Senhora Cristina Sanganha, Coordenadora Técnica.------ 

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

 

Ponto 5.11. 
N.º de 
Registo 

5453 Data 04/04/2022 Processo 2022/300.10.001/26 

  

Assunto:   

Consulta Prévia Simplificada para a Empreitada de "Centro de Negócios da 

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

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

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

Proposta: 

1- Autorizar a despesa e respetiva contratação, no montante de 595.623,46 € + IVA;------------

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

Encargos, Projeto de Execução, PSS e Plano de Prevenção e Gestão de RCD;-----------------------

3- Aprovar a composição do Júri, 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 montante de 595.623,46 € + IVA;-----------           

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

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

3- Aprovar a composição do Júri, Fiscalização e Gestor de Contrato propostos e que a seguir se 

indicam:.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Júri:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presidente: Nuno Jorge Perdigão Medina, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, 

em Regime de Substituição (Que será substituído nas suas faltas e impedimento pelo Primeiro 
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(1.º) Vogal Efetivo;----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Primeiro (1.º) Vogal Efetivo: Sara Patrícia Galveias Lopes, Técnica 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: Maria da Conceição Figueira Rodrigues, Técnica Superior.-------------- 

Fiscalização:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De forma a acompanhar a Empreitada, deverá ser nomeada equipa de Fiscalização que 

acompanhe os trabalhos previstos, aprovando-se a nomeação do Engenheiro Raul Serra e o 

Engenheiro Raul Lopes, os quais ficarão responsáveis pela Fiscalização da Obra.------------------------- 

Gestor do Contrato e Gestor do Projeto:------------------------------------------------------------------------------ 

Aprova-se de igual forma a nomeação do Engenheiro António Miguel Almeida Ministro, para 

Gestor do Contrato, para efeitos do disposto no artigo 290.º-A do CCP. e, para Gestor do Projeto 

nomeia-se o Engenheiro Nuno Medina e a Senhora Cristina Sanganha, Coordenadora Técnica.------ 

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

 

 

Ponto 5.12. 
N.º de 
Registo 

5512 Data 04/04/2022 Processo 2022/150.10.400/3 

  

Assunto:   

Prestação de Serviços para "Elaboração de Projetos de infraestruturas Elétricas e 

de Telecomunicações para Alteração do Núcleo de Edifícios Coletivos no 

Loteamento da Zona Nordeste da Cidade de Ponte de Sor".------------------------------- 

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

Proposta: 

Autorizar a Prestação de Serviços para “Elaboração de Projetos de Infraestruturas Elétricas e 

de Telecomunicações para Alteração do Núcleo de Edifícios Coletivos no Loteamento da 

Zona Nordeste da Cidade de Ponte de Sor", com um custo total de 3.000,00 € + IVA, através 

da realização de um Ajuste Direto Simplificado, a Joaquim Luis de Jesus Sousa.------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

deliberou, autorizar a Prestação de Serviços para “Elaboração de Projetos de Infraestruturas 

Elétricas e de Telecomunicações para Alteração do Núcleo de Edifícios Coletivos no Loteamento 

da Zona Nordeste da Cidade de Ponte de Sor", com um custo total de 3.000,00 € + IVA, através da 

realização de um Ajuste Direto Simplificado, a Joaquim Luis de Jesus Sousa.------------------------------ 

Aprovado por unanimidade, com seis votos a favor.--------------------------------------------------------------- 
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Ponto 5.13. 
N.º de 
Registo 

5322 Data 04/04/2022 Processo 2022/301.40.503/17 

  

Assunto:   
Plano de Sinalização Temporária do Troço C-D da Rua de Timor / Empresa Pura 

Instalação - Instalação de Gás Unipessoal, Lda.------------------------------------------------ 

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

Proposta: 
À Câmara para análise e aprovação do Plano de Sinalização Temporária, apresentado pela 

Empresa Pura Instalação - Instalação de Gás Unipessoal, Lda.------------------------------------------ 

 

DELIBERAÇÃO 

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

documentação anexada e a proposta apresentada, deliberou, aprovar a o Plano de Sinalização 

Temporária do Troço C-D da Rua de Timor, em Ponte de Sor, apresentada pela Empresa Pura 

Instalação – Instalação de Gás Unipessoal, Lda.--------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 5.14. 
N.º de 
Registo 

5588 Data 04/04/2022 Processo 2022/300.10.001/90 

  

Assunto:   
Empreitada de "Fase 2 do Centro de Negócios Construção do Hangar C” - Pedido 

de Prorrogação de Prazo / Nova Gente, Empreitadas, S.A.---------------------------------- 

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

Proposta: 

Autorizar a prorrogação de prazo até trinta e um (31) de maio de dois mil e vinte e dois 

(2022), para conclusão dos trabalhos adjudicados à Empresa NOVA GENTE, Empreitadas, 

S.A., nos termos da informação técnica prestada.----------------------------------------------------------

Relativamente ao Plano de Trabalhos, o mesmo deverá ser complementado com a 

apresentação dos correspondentes plano de mão-de-obra, equipamentos e cronograma 

financeiro, de forma a posterior apreciação.---------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, autorizar a prorrogação de 

prazo até trinta e um (31) de maio de dois mil e vinte e dois (2022), para conclusão dos trabalhos 

adjudicados à Empresa NOVA GENTE, Empreitadas, S.A., nos termos da informação técnica 

prestada.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mais deliberou que, relativamente ao Plano de Trabalhos, o mesmo deverá ser complementado 

com a apresentação dos correspondentes plano de mão-de-obra, equipamentos e cronograma 
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financeiro, de forma a posterior apreciação.------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 5.15. 
N.º de 
Registo 

5621 Data 05/04/2022 Processo 2022/300.10.001/18 

  

Assunto:   
Empreitada de "Centro de Negócios da Indústria Aeronáutica/Aeroespacial/2.ª 

Fase - Zona Envolvente Portaria" Ata de Erros e Omissões.--------------------------------- 

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

Proposta: 

Ratificar a decisão do Senhor Vice – Presidente, que aprovou a Ata do Júri sobre erros e 

omissões da Empreitada de "Centro de Negócios da Indústria Aeronáutica/Aeroespacial/2.ª 

Fase Zona Envolvente Portaria".-------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

a proposta apresentada, deliberou, ratificar a decisão do Senhor Vice – Presidente, que aprovou 

a Ata do Júri sobre erros e omissões da Empreitada de "Centro de Negócios da Indústria 

Aeronáutica/Aeroespacial/2.ª Fase Zona Envolvente Portaria".----------------------------------------------- 

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

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

Ponto 6.1. 
N.º de 
Registo 

4494 Data 23/03/2022 Processo 2022/900.10.002/11 

  

Assunto:   
X Encontro Nacional de Futsal - "Projeto Para ti Se não faltares" - Fundação 

Benfica.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Proposta: 

- Aprovar a cedência do Pavilhão Municipal de Ponte de Sor e do Pavilhão Gimnodesportivo 

de Ponte de Sor, para a realização do X Encontro Nacional de Futsal, no âmbito do “Projeto 

Para ti Se não Faltares", organizado pela Fundação Benfica, no dia treze (13) de abril de dois 

mil e vinte e dois (2022) entre as nove horas e trinta minutos (09H:30) e as dezoito horas 

(18H:00);------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

- Aprovar a disponibilização de quinze (15) voluntários, para marcar presença no evento para 

acompanhamento dos grupos e apoio na logística;--------------------------------------------------------

- Aprovar a presença durante todo o evento de uma ambulância junto aos Pavilhões;----------

- Aprovar a cedência do sistema de som do Pavilhão Gimnodesportivo e disponibilização do 

respetivo responsável por montagem do mesmo;---------------------------------------------------------

- Aprovar a cedência de dois (2) microfones e acesso a um (1) computador;-----------------------
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- Aprovar a disponibilização de um vigilante por cada Pavilhão, para controlo de entradas e 

saídas;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Autorizar a cedência de mais duas (2) balizas e material para as fixar no Pavilhão Municipal 

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

- Autorizar o transporte para a deslocação dos beneficiários, que estudam na Escola Básica 

N.º 1 de Montargil para Ponte de Sor, a efetuar pelos nossos Serviços;------------------------------

- Aprovar que os Pavilhões estejam abertos ao público durante todo o evento, assim como  

autorizar que os Pavilhões estejam disponíveis no dia anterior ao evento para montagem e 

acertos finais do Torneio.-----------------------------------------------------------------------------------------  

 

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 Pavilhão Municipal de Ponte de Sor e do Pavilhão Gimnodesportivo de 

Ponte de Sor, para a realização do X Encontro Nacional de Futsal, no âmbito do “Projeto Para ti 

Se não Faltares", organizado pela Fundação Benfica, no dia treze (13) de abril de dois mil e vinte 

e dois (2022) entre as nove horas e trinta minutos (09H:30) e as dezoito horas (18H:00);-------------

- Aprovar a disponibilização de quinze (15) voluntários, para marcar presença no evento para 

acompanhamento dos grupos e apoio na logística;----------------------------------------------------------------

- Aprovar a presença durante todo o evento de uma ambulância junto aos Pavilhões;-----------------

- Aprovar a cedência do sistema de som do Pavilhão Gimnodesportivo e disponibilização do 

respetivo responsável por montagem do mesmo;-----------------------------------------------------------------

- Aprovar a cedência de dois (2) microfones e acesso a um (1) computador;-------------------------------

- Aprovar a disponibilização de um vigilante por cada Pavilhão, para controlo de entradas e 

saídas;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Autorizar a cedência de mais duas (2) balizas e material para as fixar no Pavilhão Municipal de 

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

- Autorizar o transporte para a deslocação dos beneficiários, que estudam na Escola Básica N.º 1 

de Montargil para Ponte de Sor, a efetuar pelos nossos Serviços;---------------------------------------------

- Aprovar que os Pavilhões estejam abertos ao público durante todo o evento, assim como  

autorizar que os Pavilhões estejam disponíveis no dia anterior ao evento para montagem e 

acertos finais do Torneio.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 6.2. 
N.º de 
Registo 

5019 Data 30/03/2022 Processo 2022/900.10.002/20 
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Assunto:   
Pedido de parecer para a realização do evento “Rally 500 Milhas ACP 2022” / 

Automóvel Clube de Portugal.---------------------------------------------------------------------- 

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

 
Proposta: 

Parecer favorável ao pedido do evento referente ao “Rally 500 Milhas ACP 2022”, 

formulado pelo Automóvel Clube de Portugal (ACP), para o dia trinta (30) de abril de dois 

mil e vinte e dois (2022), sujeito aos restantes pareceres positivos necessários para a 

realização da Prova, cujo requerimento é da responsabilidade da organização do evento.----- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

proposta apresentada, deliberou, emitir parecer favorável ao pedido do evento referente ao 

“Rally 500 Milhas ACP 2022”, formulado pelo Automóvel Clube de Portugal (ACP), para o dia 

trinta (30) de abril de dois mil e vinte e dois (2022), sujeito aos restantes pareceres positivos 

necessários para a realização da Prova, cujo requerimento é da responsabilidade da organização 

do referido evento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Ponto 6.3. 
N.º de 
Registo 

5066 Data 30/03/2022 Processo 2022/850.10.003.01/12 

  

Assunto:   Quarta (IV) Edição do Torneio de Futsal, em Galveias / Associação G’uventude.----- 

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

 
Proposta: 

- Autorizar a realização da IV Edição do Torneio de Futsal em Galveias, com início previsto 

no dia vinte e sete (27) de maio de dois mil e vinte e dois (2022) e o término previsto para 

dia dezoito (18) de junho de dois mil e vinte e dois (2022);---------------------------------------------

- Autorizar o apoio financeiro até ao valor de mil e quinhentos euros (1.500,00 €) como nos 

anos transatos, para ajuda dos custos de arbitragem, dos seguros dos atletas em prova e 

das licenças necessárias para a festa de celebração da Final do evento;-----------------------------

- Autorizar a cedência provisória de redes para as duas (2) balizas do Polidesportivo de 

Galveias, e um (1) cronómetro para os jogos;---------------------------------------------------------------

- Autorizar a cedência de uma lona alusiva a “Ponte de Sor apoia o Desporto” para colocar 

nos locais onde a atividade decorrerá, e fazer a divulgação do apoio que o Município de 

Ponte de Sor presta a estes eventos;--------------------------------------------------------------------------

- Autorizar a divulgação do evento nas redes sociais;----------------------------------------------------- 

- É da responsabilidade da Entidade Organizadora (Associação G’uventude), apresentar os 

comprovativos das despesas referentes à atividade em questão.------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO 

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

informações técnicas prestadas e a proposta apresentada, deliberou:--------------------------------------- 

- Autorizar a realização da IV Edição do Torneio de Futsal em Galveias, com início previsto no dia 

vinte e sete (27) de maio de dois mil e vinte e dois (2022) e o término previsto para dia dezoito 

(18) de junho de dois mil e vinte e dois (2022);---------------------------------------------------------------------

- Autorizar o apoio financeiro até ao valor de mil e quinhentos euros (1.500,00 €) como nos anos 

transatos, para ajuda dos custos de arbitragem, dos seguros dos atletas em prova e das licenças 

necessárias para a festa de celebração da Final do evento;------------------------------------------------------

- Autorizar a cedência provisória de redes para as duas (2) balizas do Polidesportivo de Galveias, e 

um (1) cronómetro para os jogos;---------------------------------------------------------------------------------------

- Autorizar a cedência de uma lona alusiva a “Ponte de Sor apoia o Desporto” para colocar nos 

locais onde a atividade decorrerá, e fazer a divulgação do apoio que o Município de Ponte de Sor 

presta a estes eventos;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Autorizar a divulgação do evento nas redes sociais;------------------------------------------------------------- 

- Também é da responsabilidade da Entidade Organizadora (Associação G’uventude), apresentar 

os comprovativos das despesas referentes à atividade em questão.------------------------------------------ 

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

 

Ponto 6.4. N.º de Registo 5209 Data 31/03/2022 Processo 2022/850.10.003/11 

  

Assunto:   
Cessão de Posição Contratual, para ensaios de segurança dos Equipamentos Desportivos 

/ Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo (CIMAA).--------------------------------------------- 

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

 
Proposta: 

- Autorizar a Cessão da Posição Contratual, da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo (CIMAA) 

ao Município de Ponte de Sor, para a realização dos ensaios de segurança a oitenta e três (83) 

Equipamentos Desportivos, no valor de mil seiscentos e sessenta euros (1.660,00 €), ao que acresce 

o IVA à taxa legal em vigor, tendo cada Equipamento Desportivo um valor unitário de vinte euros 

(20.00 €);------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Autorizar que o Município de Ponte de Sor seja representado neste ato, pelo Senhor Vice -

Presidente do Município.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

- Autorizar a Cessão da Posição Contratual, da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo 

(CIMAA) ao Município de Ponte de Sor, para a realização dos ensaios de segurança a oitenta e 
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três (83) Equipamentos Desportivos, no valor de mil seiscentos e sessenta euros (1.660,00 €), ao 

que acresce o IVA à taxa legal em vigor, tendo cada Equipamento Desportivo um valor unitário de 

vinte euros (20.00 €);------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Autorizar que o Município de Ponte de Sor seja representado neste ato, pelo Senhor Vice -

Presidente do Município.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Ponto 7.1. 
N.º de 
Registo 

4971 Data 29/03/2022 Processo 2022/900.10.503/12 

  

Assunto:   
Mercadinho dos Frescos / Pedido de Colaboração do CRIPS – Centro de 

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

Serviço Proponente: 12113 – DAS – REDE SOCIAL.----------------------------------------------------------------------------- 

Proposta: 

Autorizar a realização da atividade na Praça Marquês de Pombal, em Ponte de Sor, e ceder a 

tenda solicitada, no dia doze (12) de abril do corrente ano, no período das dez horas 

(10H:00) às doze horas (12H:00).------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 da 

atividade, por parte do CRIPS – Centro de Recuperação Infantil de Ponte de Sor, na Praça 

Marquês de Pombal, em Ponte de Sor, assim como ceder a tenda solicitada, no dia doze (12) de 

abril do corrente ano, no período das dez horas (10H:00) às doze horas (12H:00).----------------------- 

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

 

Ponto 7.2. 
N.º de 
Registo 

5121 Data 31/03/2022 Processo 2022/650.10.100/20 

  

Assunto:   
Atribuição de apoio monetário, para pagamento de entrada de alunos do 12.º Ano 

na Futurália /Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor.------------------------------------- 

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

Proposta: 

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

420,00 € (quatrocentos e vinte euros), para pagamento de entrada de alunos do 12.º Ano na 

Futurália.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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, atribuir ao Agrupamento de 

Escolas de Ponte de Sor, um apoio monetário no valor de 420,00 € (quatrocentos e vinte euros), 

para pagamento de entrada de alunos do 12.º Ano, na Futurália.--------------------------------------------- 

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

 

Ponto 7.3. 
N.º de 
Registo 

5427 Data 04/04/2022 Processo 2022/200.30.001/1 

  

Assunto:   
Programa "Porta de Entrada" Programa de Apoio ao Alojamento Urgente Regime 

Excecional – Ucrânia”.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 
Tomar conhecimento e concordar com o levantamento de necessidades de alojamento 

efetuado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

deliberou concordar e aprovar a situação do levantamento das necessidades de alojamento 

efetuado, sobre o Programa “Porta de Entrada" - Programa de Apoio ao Alojamento Urgente 

Regime Excecional – Ucrânia”.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 7.4. 
N.º de 
Registo 

5100 Data 31/03/2022 Processo 2022/650.20.603/3 

  

Assunto:   

Lista de Classificação do Concurso para Atribuição de uma Habitação em Regime 

de Renda Apoiada de Tipologia T2. Aprovação da atribuição da habitação ao único 

candidato a Concurso, e também, aprovação de Minuta de Contrato, referente ao 

Processo número 2022/650.20.603/3.----------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

1- Deferir a aprovação da Lista dos Candidatos Admitidos, assim como, aprovar a Lista de 

Classificação, relativa ao Concurso para atribuição de uma habitação de Tipologia T2, em 

Regime de Renda Apoiada, sita na Rua Maluda n.º 4, 7400-202 Ponte de Sor. (toda a 

documentação encontra-se em anexo);----------------------------------------------------------------------

2- Atribuir a habitação ao único candidato a Concurso;--------------------------------------------------

3- Aprovar a Minuta do Contrato de Arrendamento que se encontra em anexo;------------------

4- Autorizar o Senhor Presidente da Câmara a outorgar o Contrato de Arrendamento.---------- 
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DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Deferir a aprovação da Lista dos Candidatos Admitidos, assim como, aprovar a Lista de 

Classificação, relativa ao Concurso para atribuição de uma habitação de Tipologia T2, em Regime 

de Renda Apoiada, sita na Rua Maluda n.º 4, 7400-202 Ponte de Sor. (toda a documentação 

encontra-se em anexo);----------------------------------------------------------------------------------------------------

2- Atribuir a habitação ao único candidato a Concurso;----------------------------------------------------------

3- Aprovar a Minuta do Contrato de Arrendamento que se encontra em anexo;--------------------------

4- Autorizar o Senhor Presidente da Câmara a outorgar o Contrato de Arrendamento.----------------- 

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

 

Ponto 7.5. 
N.º de 
Registo 

4663 Data 25/03/2022 Processo 2022/900.10.002/22 

  

Assunto:   
Concessão de apoio à Associação Clave do Sor - Escola Amadora D'Artes de 

Tramaga.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

Aprovar a cedência de utilização do Pavilhão Municipal, nos dias vinte e um (21) e vinte e 

dois (22) de maio, das nove horas (9H:00) às dezanove (19H:00), e a iluminação no período 

noturno, entre os dias vinte (20) e vinte e dois (22) de maio do corrente, no Campo 

Desportivo, sito na antiga Escola Primária da Avenida Garibaldino de Andrade, à Associação 

Clave do Sor - Escola de Amadora D’Artes de Tramaga, no âmbito da realização do Seminário 

de Artes Marciais.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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 de 

utilização do Pavilhão Municipal, nos dias vinte e um (21) e vinte e dois (22) de maio, das nove 

horas (9H:00) às dezanove (19H:00), e a iluminação no período noturno, entre os dias vinte (20) e 

vinte e dois (22) de maio do corrente, no Campo Desportivo, sito na antiga Escola Primária da 

Avenida Garibaldino de Andrade, à Associação Clave do Sor - Escola de Amadora D’Artes de 

Tramaga, no âmbito da realização do Seminário de Artes Marciais.------------------------------------------ 

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

 

Ponto 7.6. 
N.º de 
Registo 

4822 Data 28/03/2022 Processo 2022/850.10.003.01/17 

  



 

23 

 

Assunto:   Concessão de apoio à Associação de Pais e Amigos dos Escuteiros de Ponte de Sor.- 

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

Proposta: 

Aprovar a atribuição de um apoio financeiro, no valor de 400,00 € (quatrocentos euros) à 

Associação de Pais e Amigos dos Escuteiros de Ponte de Sor, para fazer face às despesas com 

o transporte para participação das crianças no XI ACLOB, em Cebolais de Cima, entre os dias 

um (1) e três (3) de abril 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 400,00 € (quatrocentos euros) à Associação de Pais e Amigos dos 

Escuteiros de Ponte de Sor, para fazer face às despesas com o transporte para participação das 

crianças no XI ACLOB, em Cebolais de Cima, entre os dias um (1) e três (3) de abril do corrente 

ano.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

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

 

Ponto 7.7. 
N.º de 
Registo 

5260 Data 31/03/2022 Processo 2022/750.20.600/23 

  

Assunto:   
Atribuição de apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte 

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

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

Proposta: 

Aprovar a atribuição de um apoio financeiro, no valor de 3.120,00 € (três mil e cento e vinte 

euros), à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor, para fazer 

face aos custos inerentes à Recertificação do Módulo em Segurança Operacional para 

Operador de Serviço Básico de Salvamento e Luta Contra Incêndios (30 horas).------------------- 

 

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 3.120,00 € (três mil e cento e vinte euros), à Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor, para fazer face aos custos inerentes à Recertificação 

do Módulo em Segurança Operacional para Operador de Serviço Básico de Salvamento e Luta 

Contra Incêndios (30 horas).----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Ponto 7.8. N.º de 5412 Data 01/04/2022 Processo 2022/850.10.002/5 
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Registo 

  

Assunto:   

Atribuir apoio financeiro, para pagamento de prestações referentes à construção 

de camaratas femininas / Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

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

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

Proposta: 

- Atribuir à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor, um apoio 

financeiro de acordo com a quantia mensal discriminada no Anexo I, da 2.ª Adenda ao 

Contrato - Programa, com retroativos a janeiro/2022 e até ao término do presente mandato 

autárquico, para pagamento das prestações referentes à construção das camaratas 

femininas;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Aprovar a respetiva Minuta da 2.ª Adenda ao Contrato - Programa.-------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Atribuir à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor, um apoio 

financeiro de acordo com a quantia mensal discriminada no Anexo I, da 2.ª Adenda ao Contrato - 

Programa, com retroativos a janeiro/2022 e até ao término do presente mandato autárquico, para 

pagamento das prestações referentes à construção das camaratas femininas;---------------------2- 

Aprovar a respetiva Minuta da 2.ª Adenda ao Contrato – Programa;------------------------------------- 

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

Segunda (2.ª) Adenda ao Contrato – Programa.-------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 7.9. 
N.º de 
Registo 

5437 Data 04/04/2022 Processo 2022/850.10.002/4 

  

Assunto:   
Atribuir apoio financeiro, para pagamento de prestações para aquisição de 

ambulância / Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor.- 

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

Proposta: 

- Atribuir à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor, um apoio 

financeiro no valor total de 60.117,82 € (sessenta mil, cento e dezassete euros e oitenta e 

dois cêntimos), a pagar em trinta e seis (36) tranches mensais, para pagamento das 

prestações referentes à aquisição de uma ambulância (ABSC);----------------------------------------- 

- Aprovar a respetiva Minuta do Contrato - Programa.---------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Atribuir à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor, um apoio 

financeiro no valor total de 60.117,82 € (sessenta mil, cento e dezassete euros e oitenta e dois 

cêntimos), a pagar em trinta e seis (36) tranches mensais, para pagamento das prestações 

referentes à aquisição de uma ambulância (ABSC);---------------------------------------------------------------- 

2- Aprovar a respetiva Minuta do Contrato – Programa;--------------------------------------------------------- 

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

Contrato – Programa.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 7.10. 
N.º de 
Registo 

5422 Data 04/04/2022 Processo 2022/850.10.003.01/22 

  

Assunto:   Concessão de apoio ao Rancho Folclórico da Casa do Povo de Ponte de Sor.----------- 

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

Proposta: 

- Aprovar a concessão de apoio ao Rancho Folclórico da Casa do Povo de Ponte de Sor, para 

realização da Festa da Salgueirinha, no dia dezoito (18) de abril e que se traduz:-----------------

- Na cedência de espaço e respetiva limpeza, gerador, contentores e sacos para o lixo;---------   

- No aluguer de roulotte/cozinha até ao valor de 700,00 € (setecentos euros) assegurando o 

Município este encargo financeiro.---------------------------------------------------------------------------- 

 

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 ao Rancho Folclórico da Casa do Povo de Ponte de Sor, para 

realização da Festa da Salgueirinha, no dia dezoito (18) de abril e que se traduz:------------------------

- Na cedência de espaço e respetiva limpeza, gerador, contentores e sacos para o lixo e duas casas 

de banho;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

- No aluguer de roulotte/cozinha até ao valor de 700,00 € (setecentos euros) assegurando o 

Município este encargo financeiro.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 7.11. 
N.º de 
Registo 

5476 Data 04/04/2022 Processo 2022/850.10.003.01/20 

  

Assunto:   Minuta de Protocolo a celebrar entre o Município de Ponte de Sor e o Grupo 
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Desportivo, Recreativo e Cultural de Tramaga / Plano de Atividades de dois mil e 

vinte e dois (2022) - Apoio a Instituições Sem Fins Lucrativos do Concelho de Ponte 

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

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

Proposta: 

- Aprovar a Minuta de Protocolo, a celebrar entre o Município de Ponte de Sor e o Grupo 

Desportivo, Recreativo e Cultural de Tramaga e que se traduz na:------------------------------------- 

- Aceitação excecional, da candidatura formalizada pelo Grupo Desportivo, Recreativo e 

Cultural de Tramaga entregue fora do prazo estipulado no Regulamento Municipal de Apoio 

a Instituições Sem Fins Lucrativos do Concelho de Ponte de Sor;--------------------------------------

- Concessão de a poio financeiro pontual no valor de 2.600,00 € (dois mil e seiscentos euros) 

para apoio aos Tradicionais Festejos da Tramaga, a realizar nos dias quinze (15), dezasseis 

(16) e dezassete (17) de abril do corrente ano;-------------------------------------------------------------

- Atribuição de eventuais apoios pontuais a iniciativas consideradas de relevante interesse 

público e devidamente elencadas no respetivo Plano de Atividades para o ano de dois mil e 

vinte e dois (2022), mediante avaliação casuística e deliberação do Executivo Municipal, no 

âmbito do Regulamento Municipal de Apoio a Instituições Sem Fins Lucrativos do Concelho 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

- Aprovar a Minuta de Protocolo, a celebrar entre o Município de Ponte de Sor e o Grupo 

Desportivo, Recreativo e Cultural de Tramaga e que se traduz na:--------------------------------------------

- Aceitação excecional, da candidatura formalizada pelo Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural 

de Tramaga entregue fora do prazo estipulado no Regulamento Municipal de Apoio a Instituições 

Sem Fins Lucrativos do Concelho de Ponte de Sor;-----------------------------------------------------------------

- Concessão de a poio financeiro pontual no valor de 2.600,00 € (dois mil e seiscentos euros) para 

apoio aos Tradicionais Festejos da Tramaga, a realizar nos dias quinze (15), dezasseis (16) e 

dezassete (17) de abril do corrente ano;------------------------------------------------------------------------------

- Atribuição de eventuais apoios pontuais a iniciativas consideradas de relevante interesse 

público e devidamente elencadas no respetivo Plano de Atividades para o ano de dois mil e vinte 

e dois (2022), mediante avaliação casuística e deliberação do Executivo Municipal, no âmbito do 

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

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

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

Aprovado por unanimidade, com seis votos a favor.-------------------------------------------------------------- 
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Ponto 7.12. 
N.º de 
Registo 

5376 Data 01/04/2022 Processo 2022/850.10.003/14 

  

Assunto:   
Atribuição de apoio financeiro para construção de gaiola de lançamentos / Clube 

de Atletismo Trail Runners da Ponte.------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

Atribuir ao Clube de Atletismo Trail Runners da Ponte, um apoio monetário no valor de 

4.182,00 € (quatro mil, cento e oitenta e dois euros), para aquisição de uma gaiola de 

lançamentos de martelo e disco.------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

Trail Runners da Ponte, um apoio monetário no valor de 4.182,00 € (quatro mil, cento e oitenta e 

dois euros), para aquisição de uma gaiola de lançamentos de martelo e disco.--------------------------- 

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

 

Ponto 7.13. 
N.º de 
Registo 

5606 Data 04/04/2022 Processo 2022/850.10.003.01/18 

  

Assunto:   

Minuta de Protocolo a celebrar entre o Município de Ponte de Sor e o Grupo 

Cultural, Recreativo e Desportivo do Domingão / Plano de Atividades de dois mil e 

vinte e dois (2022) - Apoio a Instituições Sem Fins Lucrativos do Concelho de Ponte 

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

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

Proposta: 

- Aceitar, excecionalmente, a candidatura formalizada pelo Grupo Cultural, Recreativo e 

Desportivo do Domingão, entregue fora do prazo estipulado no Regulamento Municipal de 

Apoio a Instituições Sem fins Lucrativos do Concelho de Ponte de Sor;------------------------------

- Aprovar a Minuta de Protocolo a celebrar entre o Município de Ponte de Sor e o Grupo 

Cultural, Recreativo e Desportivo do Domingão e que se traduz na atribuição de eventuais 

apoios pontuais a iniciativas consideradas de relevante interesse público e devidamente 

elencadas no respetivo Plano de Atividades para o ano de dois mil e vinte e dois (2022), 

mediante avaliação casuística e deliberação do Executivo Municipal, no âmbito do 

Regulamento Municipal de Apoio a Instituições Sem Fins Lucrativos do Concelho de Ponte 

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

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

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

1- Aceitar, excecionalmente, a candidatura formalizada pelo Grupo Cultural, Recreativo e 

Desportivo do Domingão, entregue fora do prazo estipulado no Regulamento Municipal de Apoio 

a Instituições Sem fins Lucrativos do Concelho de Ponte de Sor;----------------------------------------------

2- Aprovar a Minuta de Protocolo a celebrar entre o Município de Ponte de Sor e o Grupo 

Cultural, Recreativo e Desportivo do Domingão e que se traduz na atribuição de eventuais apoios 

pontuais a iniciativas consideradas de relevante interesse público e devidamente elencadas no 

respetivo Plano de Atividades para o ano de dois mil e vinte e dois (2022), mediante avaliação 

casuística e deliberação do Executivo Municipal, no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio 

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

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

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

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

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

Ponto 8.1. 
N.º de 
Registo 

5314 Data 01/04/2022 Processo 2022/900.10.001/7 

  

Assunto:   
Aprovar a Oitava (8.ª) Edição da Feira dos Sabores, bem como as atividades 

inerentes ao evento----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

- Aprovar a Organização da Oitava (8.ª) Edição da Feira dos Sabores, em parceria com a 

Associação Nova Cultura, ACIPS, LeaderSor e União de Freguesias de Ponte de Sor;------------- 

- Considerar que a proposta tem cabimento na rubrica orçamental 02/020225, com o 

cabimento número 1970 e número sequencial 35946.--------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Aprovar a Organização da Oitava (8.ª) Edição da Feira dos Sabores, em parceria com a 

Associação Nova Cultura, ACIPS, LeaderSor e União de Freguesias de Ponte de Sor;-------------------- 

2- Considerar que a proposta tem cabimento na rubrica orçamental 02/020225, com o cabimento 

número 1970 e número sequencial 35946.--------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 8.2. 
N.º de 
Registo 

5377 Data 01/04/2022 Processo 2022/900.10.001/5 

  

Assunto:   Festas da Cidade de dois mil e vinte e dois (2022) e Feira Agroflorestal.---------------- 
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Serviço Proponente: 12311 – DAF - CULTURA.--------------------------------------------------------------------------------- 

Proposta: 
Aprovação da proposta para a realização das Festas da Cidade e Feira Agroflorestal de dois 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

a proposta apresentada, deliberou, aprovar a realização das Festas da Cidade e a Feira 

Agroflorestal de dois mil e vinte e dois (2022), assim como autorizar o pagamento de todas as 

despesas incluídas nas mesmas ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 8.3. 
N.º de 
Registo 

5414 Data 01/04/2022 Processo 2022/300.50.201/27 

  

Assunto:   
Pedido de Utilização do Teatro - Cinema de Ponte de Sor, para o Concerto de 

Páscoa / Coro Gospel da Associação Caminhar.------------------------------------------------ 

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

Proposta: 

Aprovar a cedência de utilização do Teatro – Cinema de Ponte de Sor, à Associação 

Caminhar, para a realização de Concerto de Páscoa,  com o Coro Gospel, no dia catorze (14) 

de abril de dois mil e vinte e dois (2022), pelas vinte e uma horas e trinta minutos (21H30), 

assegurando o apoio solicitado, nomeadamente a disponibilização do Teatro - Cinema a 

partir de onze (11) de abril, para montagem de som e luz e ensaios, disponibilização de 

recursos humanos para luz e som e bilheteira, mediante o pagamento de horas 

extraordinárias e apoio logístico de estrados e equipamento de som.------------------------------- 

 

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 de 

utilização do Teatro – Cinema de Ponte de Sor, à Associação Caminhar, para a realização de 

Concerto de Páscoa, com o Coro Gospel, no dia catorze (14) de abril de dois mil e vinte e dois 

(2022), pelas vinte e uma horas e trinta minutos (21H30), assegurando o apoio solicitado, 

nomeadamente a disponibilização do Teatro - Cinema a partir de onze (11) de abril, para 

montagem de som e luz e ensaios, disponibilização de recursos humanos para luz e som e 

bilheteira, mediante o pagamento de horas extraordinárias e apoio logístico de estrados e 

equipamento de som.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

Ponto 8.4. 
N.º de 
Registo 

5278 Data 31/03/2022 Processo 2022/300.50.201/44 
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Assunto:   
Cedência de utilização do Teatro – Cinema de Ponte de Sor, à Brigada Mecanizada 

de Santa Margarida - Concerto da Orquestra Ligeira do Exército.------------------------- 

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

Proposta: 

Aprovar a cedência de utilização do Teatro – Cinema de Ponte de Sor, à Brigada Mecanizada 

de Santa Margarida, para a realização de Concerto comemorativo do 44.º Aniversário da 

Brigada Mecanizada, com a Orquestra Ligeira do Exército, no dia quatro (4) de abril de dois 

mil e vinte e dois (2022), pelas vinte e uma horas (21H:00), assegurando-se o apoio 

solicitado, nomeadamente a disponibilização das salas solicitadas do Teatro - Cinema, a 

reserva de seis (6) lugares de estacionamento em frente ao edifício, apoio para o coffee 

break com produtos locais/regionais (100,00 €+IVA) e disponibilização de recursos humanos 

para apoio e bilheteira, mediante o pagamento de horas extraordinárias.------------------------- 

 

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, que 

consistiu  na cedência de utilização do Teatro – Cinema de Ponte de Sor, à Brigada Mecanizada 

de Santa Margarida, para a realização de Concerto comemorativo do 44.º Aniversário da Brigada 

Mecanizada, com a Orquestra Ligeira do Exército, no dia quatro (4) de abril de dois mil e vinte e 

dois (2022), pelas vinte e uma horas (21H:00), assegurando-se o apoio solicitado, nomeadamente 

a disponibilização das salas solicitadas do Teatro - Cinema, a reserva de seis (6) lugares de 

estacionamento em frente ao edifício, apoio para o coffee break com produtos locais/regionais 

(100,00 €+IVA) e disponibilização de recursos humanos para apoio e bilheteira, mediante o 

pagamento de horas extraordinárias.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Ponto 9.1. 
N.º de 
Registo 

4497 Data 23/03/2022 Processo 2022/600.10.512/7 

  

Assunto:   

Proposta à Câmara Municipal, para conhecimento da decisão sobre Autos de 

Contraordenação, referentes ao local denominado de Bairro Feiteira – Arneiro, em 

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

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

Proposta: 

Dar conhecimento à Câmara Municipal, que os Autos de Contraordenação Rodoviária 

levantados pela GNR – Guarda Nacional Republicana a várias pessoas que tinham os seus 

veículos estacionados no Passeio situado no Bairro Feiteira, em Arneiro – Ponte de Sor,  

foram arquivados.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 



 

31 

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que os Autos de Contraordenação Rodoviária 

levantados pela GNR – Guarda Nacional Republicana a várias pessoas que tinham os seus 

veículos estacionados no Passeio situado no Bairro Feiteira, em Arneiro – Ponte de Sor,  foram 

arquivados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

10. SERVIÇO: DSSPC - DIVISÃO DA SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO CIVIL.----------------------------------------------- 

Ponto 10.1 
N.º de 
Registo 

5285 Data 01/04/2022 Processo 2022/200.30.001/1 

  

Assunto:   
Comunicação da ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses, sobre a  

Guerra na Ucrânia.------------------------------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 15111 - DSSPCC – SAÚDE.--------------------------------------------------------------------------------- 

Proposta: 

Dar conhecimento ao Executivo do teor da comunicação da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, sobre o envolvimento dos Municípios da Ucrânia na guerra, bem 

como, das dificuldades encontradas pela Associação de Cidades da Ucrânia e possíveis 

desafios no futuro para apoiar a reconstrução da Ucrânia.---------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

proposta apresentada, deliberou, tomar conhecimento do teor  da comunicação da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, sobre o envolvimento dos Municípios da Ucrânia na guerra, 

bem como, das dificuldades encontradas pela Associação de Cidades da Ucrânia e possíveis 

desafios no futuro para apoiar a reconstrução da Ucrânia.------------------------------------------------------ 

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

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

Ponto 11.1. 
N.º de 
Registo 

5478 Data 04-04-2022 Processo 2022/300.50.201/15 

  

Assunto:   

Relatório da Comissão de Abertura e Análise das Candidaturas ao Espaço i 

Acolhimento de Empresas de Serviços, sito no 1.º Piso do Mercado Municipal, em 

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

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

Proposta: 

1- Tomar conhecimento e aprovar a adjudicação do Gabinete 2, no Espaço i Acolhimento de 

Empresas de Serviços Mercado Municipal de Ponte de Sor, à Empresa EMI MODULAR 

FACADE, LDA., pelo valor mensal de 85,50 €;---------------------------------------------------------------

2- Aprovar a Minuta do Contrato de Arrendamento;------------------------------------------------------

3- Autorizar o Senhor Presidente da Câmara Municipal a outorgar o respetivo contrato.------- 
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DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Tomar conhecimento e aprovar a adjudicação do Gabinete 2, no Espaço i Acolhimento de 

Empresas de Serviços Mercado Municipal de Ponte de Sor, à Empresa EMI MODULAR FACADE, 

LDA., pelo valor mensal de 85,50 €;------------------------------------------------------------------------------------

2- Aprovar a Minuta do Contrato de Arrendamento;--------------------------------------------------------------

3- Autorizar o Senhor Presidente da Câmara Municipal a outorgar o respetivo contrato.--------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

António José Delgadinho Rodrigues, Coordenador Técnico, nomeado para o efeito, a redigi e vou assinar, junto 

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

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

O Presidente da Câmara 
 

 

 

 

 

 

Hugo Luís Pereira Hilário 
 

O Secretário 
 

 

 

 

 

 

António José Delgadinho Rodrigues 
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