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ATA NÚMERO 20-2021, REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PONTE DE SOR DE 29-09-2021.------------------------------------------------------------------------------- 

N.º de Registo: 3606458.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Data: 30/09/2021.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Reunião: Reunião Ordinária do dia 29/09/2021.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Rogério Eduardo Correia Silva Alves, Sérgia Marina Andrade Bettencourt Martins e João Pedro Xavier Abelho 

Amante.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-----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 13631 Data 24/09/2021 
 

Processo 2021/150.20.404/22 
 

  

Assunto:   

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

oitenta e cinco barra dois mil e vinte e um (185/2021), de vinte e três de setembro 

de dois mil e vinte e um (23/09/2021).-------------------------------------------------------------- 

 
Serviço 
Proponente: 

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

 

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



 

 

Tesouraria número cento e oitenta e cinco barra dois mil e vinte e um (185/2021), do dia 

vinte e três de setembro de dois mil e vinte e um (23/09/2021), sendo que em resumo, o 

total de Disponibilidades é de 3.737.521,67 €, as Operações Orçamentais é de 3.538.916,34 € 

e as Operações não Orçamentais é de 198.605,33 €.------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERAÇÃO 

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

Resumo Diário de Tesouraria número cento e oitenta e cinco (185), do dia vinte e três de 

setembro de dois mil e vinte e um (23/09/2021), sendo que em resumo o total de 

Disponibilidades é de  3.737.521,67 € (três milhões e setecentos e trinta e sete mil e quinhentos e 

vinte e um euros e sessenta e sete cêntimos), as Operações Orçamentais é de 3.538.916,34 € 

(três milhões e quinhentos e trinta e oito mil e novecentos e dezasseis euros e trinta e quatro 

cêntimos) e as Operações não Orçamentais é de 198.605,33 € (cento e noventa e oito mil e 

seiscentos e cinco euros e trinta e três cêntimos).----------------------------------------------------------------- 

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

Ponto 2.1. 
N.º de 
Registo 

18755 Data 17/09/2021 Processo 2021/450.10.213/98 

  

Assunto:   

Pedido de Cedência de Espaço Público, para Unidade Móvel Médica "Grupo Saúde 

- O Meu Doutor - Reabilitação Auditiva Portugal”, para o dia cinco (5) de outubro 

do corrente ano, das dez horas (10H:00) às dezoito (18H:00).----------------------------- 

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

 
Proposta: 

Autorizar a ocupação de Espaço Público, por parte da Empresa “O Meu Doutor”, a fim de 

realizar uma Campanha de Reabilitação Auditiva, durante o horário compreendido entre as 

dez horas (10H:00) e as dezoito horas (18H:00) do dia cinco (5) de outubro do corrente ano, 

na Avenida da Liberdade, junto ao cruzamento com a Rua do Teatro-Cinema, em Ponte de 

Sor, não sendo possível disponibilizar o ponto de luz.---------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

deliberou, autorizar a ocupação de Espaço Público, por parte da Empresa “O Meu Doutor”, a fim 

de realizar uma Campanha de Reabilitação Auditiva, durante o horário compreendido entre as 

dez horas (10H:00) e as dezoito horas (18H:00) do dia cinco (5) de outubro do corrente ano, na 

Avenida da Liberdade, junto ao cruzamento com a Rua do Teatro-Cinema, em Ponte de Sor, não 

sendo possível disponibilizar o ponto de luz.------------------------------------------------------------------------ 

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

 



 

 

 

Ponto 2.2. 
N.º de 
Registo 

12925 Data 15/09/2021 Processo 2021/450.10.072/6 

  

Assunto:   

Pedido de Parecer para a realização da  trigésima (35.ª) Edição da “Baja Portalegre 

500”, a realizar de vinte e oito (28) a trinta (30) de outubro de dois mil e vinte e 

um (2021) / Município de Portalegre.------------------------------------------------------------ 

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

 
Proposta: 

Emitir Parecer favorável, ao pedido do evento relativo à trigésima quinta (35.ª) Edição da 

Baja Portalegre 500 , formulado pelo Município de Portalegre, a realizar nos dias vinte e oito 

(28), vinte e nove (29) e trinta (30) de outubro de dois mil e vinte e um (2021), indicando-se 

ao referido Município que os Caminhos Públicos, por onde passam as viaturas, fiquem no 

mesmo estado em que se encontravam antes da realização da Prova.------------------------------ 

 

DELIBERAÇÃO 

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

documentação anexada e a proposta apresentada, deliberou, emitir Parecer favorável, ao pedido 

do evento relativo à trigésima quinta (35.ª) Edição da Baja Portalegre 500, formulado pelo 

Município de Portalegre, a realizar nos dias vinte e oito (28), vinte e nove (29) e trinta (30) de 

outubro de dois mil e vinte e um (2021), indicando-se ao referido Município que os Caminhos 

Públicos, por onde passam as viaturas, fiquem no mesmo estado em que se encontravam antes 

da realização da Prova.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Ponto 2.3. 
N.º de 
Registo 

18902 Data 23/09/2021 Processo 2021/450.10.072/7 

  

Assunto:   
Pedido de Parecer para Passeio de Todo o Terreno Turístico "Ourém - Fronteira" / 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ourém.-------------------------- 

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

 
Proposta: 

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

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

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

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

as viaturas, fiquem no mesmo estada em que se encontravam antes da realização da Prova.- 

 

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



 

 

documentação anexada e a proposta apresentada, deliberou, emitir Parecer favorável ao pedido 

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

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntário de Ourém, a realizar no dia vinte e sete (27) 

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

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

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

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

 

Ponto 2.4. 
N.º de 
Registo 

19045 Data 27/09/2021 Processo 2021/450.10.215/13 

  

Assunto:   

Emissão de Licença Especial de Ruído, para a realização de jantar convívio no 

Restaurante do Clube Náutico, em Montargil  / Solago – Investimentos Turísticos 

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

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

 
Proposta: 

Ratificar a decisão do Senhor Vice-Presidente da Camara Municipal, Francisco Manuel Lopes 

Alexandre, a qual consistiu em autorizar a emissão de Licença Especial de Ruido à Solago 

S.A. A., com o horário compreendido entre as vinte e duas horas (22H:00 ) e as vinte e 

quatro horas (24H:00), do dia vinte e cinco (25) de setembro e as zero horas (00H:00) e as 

duas horas (02H:00), do dia vinte seis (26) de setembro do corrente ano, a realizar no 

Restaurante do Clube Náutico em Montargil, mediante o pagamento da taxa prevista no 

ponto 1.2, do artigo 31.º, Regulamento de Taxas Municipais do Município de Ponte de Sor.-- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

Vice-Presidente da Camara Municipal, Francisco Manuel Lopes 

Alexandre, a qual consistiu em autorizar a emissão de Licença Especial de Ruido à Solago S.A. A., 

com o horário compreendido entre as vinte e duas horas (22H:00 ) e as vinte e quatro horas 

(24H:00), do dia vinte e cinco (25) de setembro e as zero horas (00H:00) e as duas horas (02H:00), 

do dia vinte seis (26) de setembro do corrente ano, a realizar no Restaurante do Clube Náutico 

em Montargil, mediante o pagamento da taxa prevista no ponto 1.2, do artigo 31.º, Regulamento 

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

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

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

Ponto 3.1. 
N.º de 
Registo 

12836 Data 14/08/2021 Processo 2021/450.10.213/85 

  



 

 

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

Irmãos Jacinto, Lda.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

À Câmara Municipal, para ratificação do Despacho exarado pelo Senhor Vice-Presidente da 

Câmara, Francisco Manuel Lopes Alexandre, datado de treze de setembro de dois mil e vinte 

e um (13.09.2021), a autorizar a circulação de viaturas pesadas no Caminho Municipal 1061, 

à Empresa Irmãos Jacinto, Lda., no máximo até quarenta (40) toneladas de peso bruto, por 

cada viatura.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

documentação anexada e a proposta apresentada, deliberou, ratificar a decisão tomada através 

do Despacho exarado pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, Francisco Manuel Lopes 

Alexandre, datado de treze de setembro de dois mil e vinte e um (13.09.2021), o qual consistiu 

em autorizar a circulação de viaturas pesadas no Caminho Municipal 1061, à Empresa Irmãos 

Jacinto, Lda., no máximo até quarenta (40) toneladas de peso bruto por cada viatura, devendo 

também dar-se conhecimento do facto à Guarda Nacional Republicana.----------------------------------- 

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

 

Ponto 3.2. 
N.º de 
Registo 

13300 Data 21/08/2021 Processo 2021/800.10.303/1 

  

Assunto:   
ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos / Novo Conselho 

de Administração.------------------------------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 13213 – DPOMA - AMBIENTE RECURSO S NATURAIS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICO.--------- 

Proposta: 

1- Tomar conhecimento que a ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Água e 

Resíduos, possui um novo Conselho de Administração;-------------------------------------------------

2- Tomar conhecimento que o Conselho de Administração da ERSAR, é constituído pelos 

seguintes membros: - Presidente: Prof.ª Doutora Vera Eiró (vera.eiro@ersar.pt) - Vogal: Dr. 

Joaquim Barreiros (joaquim.barreiros@ersar.pt) - Vogal: Eng.º Miguel Nunes 

(miguel.nunes@ersar.pt).----------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que a ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de 

Água e Resíduos, possui um novo Conselho de Administração, o qual é constituído pelos 

seguintes membros: Presidente: Prof.ª Doutora Vera Eiró (vera.eiro@ersar.pt) - Vogal: Dr. Joaquim 

Barreiros (joaquim.barreiros@ersar.pt) - Vogal: Eng.º Miguel Nunes (miguel.nunes@ersar.pt).------



 

 

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

 

Ponto 3.3. 
N.º de 
Registo 

13434 Data 22/08/2021 Processo 2021/300.50.601/16 

  

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

Miguel Torga, número oito (8), em Ponte de Sor / Tagusgás, S.A.------------------------- 

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

Proposta: 

Autorizar a execução de ramal domiciliário de gás natural na Rua Miguel Torga, número oito 

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

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, autorizar a execução de ramal 

domiciliário de gás natural na Rua Miguel Torga, número oito (8), em Ponte de Sor, pela Empresa 

Tagusgás, S.A., devendo a reposição dos pavimentos ser efetuada em perfeitas condições.----------- 

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

 

Ponto 3.4. 
N.º de 
Registo 

13645 Data 24/09/2021 Processo 2021/300.10.001/113 

  

Assunto:   

Empreitada de Infraestruturas Básicas e de Proteção ao Ambiente da Freguesia de 

Ponte de Sor Infraestruturas Básicas Sul/Poente - Receção Definitiva - Liberação de 

Caução / Delfim de Jesus Martins & Irmão, Lda.----------------------------------------------- 

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

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, autorizar a liberação da caução 

à Empresa Delfim de Jesus Martins & Irmão, Lda.------------------------------------------------------------------ 

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

 

Ponto 3.5. 
N.º de 
Registo 

13648 Data 24/09/2021 Processo 2020/300.10.001/81 

  

Assunto:   Empreitada de "Requalificação da Ribeira de Longomel, Norte da Zona Ribeirinha 



 

 

de Ponte de Sor - 2.ª Fase" - Nomeação de Coordenador de Segurança em Obra.---- 

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

Proposta: 

Ratificar a decisão do Senhor Vice-Presidente, que nomeou a Técnica Superior, Sara Patrícia 

Galveias Lopes, como Coordenadora de Segurança em Obra, para a Empreitada de 

"Requalificação da Ribeira de Longomel, Norte da Zona Ribeirinha de Ponte de Sor - 2.ª 

Fase".------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

Câmara, Francisco Manuel Lopes Alexandre, que nomeou a Técnica Superior, Sara Patrícia 

Galveias Lopes, como Coordenadora de Segurança em Obra, para a Empreitada de 

"Requalificação da Ribeira de Longomel, Norte da Zona Ribeirinha de Ponte de Sor - 2.ª Fase".---- 

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

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

Ponto 4.1. 
N.º de 
Registo 

13591 Data 23/09/2021 Processo 2021/150.10.100/28 

  

Assunto:   

Apreciação pela Câmara Municipal do teor das deliberações tomadas pela 

Assembleia Municipal, na sua sessão realizada no dia dez (10) de setembro de dois 

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

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

 

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

 

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

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

Ponto 5.1. 
N.º de 
Registo 

13081 Data 16/09/2021 Processo 2021/650.20.304/29 

  

Assunto:   
Regulamento Municipal de Inserção Social e Luta Contra a Pobreza / Pedido de 

Apoio de Equipamento e Mobiliário Doméstico.----------------------------------------------- 

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

Proposta: 
Deferir a pretensão da Requerente e ceder uma mesa de cozinha, quatro (4) cadeiras, um (1) 

armário (louceiro), um (1) fogão e um (1) frigorífico.------------------------------------------------------ 

 



 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

deferir a pretensão da Requerente relacionada com o Processo 2021/650.20.304/29, e nesse 

sentido ceder uma mesa de cozinha, quatro (4) cadeiras, um (1) armário (louceiro), um (1) fogão e 

um (1) frigorífico.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 5.2. 
N.º de 
Registo 

13212 Data 20/07/2021 Processo 2021/650.20.304/28 

  

Assunto:   

Pedido de ajuda para o pagamento de renda de casa referente aos meses de abril, 

maio e junho de dois mil e vinte e um (2021), no valor de 200,00 € (duzentos euros 

mensais), referente ao Processo 2021/650.20.304/28.-------------------------------------- 

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

Proposta: 

Deferir o apoio respeitante ao pedido de pagamento da renda de casa, relativa aos meses de 

abril, maio e junho de dois mil e vinte e um (2021),  no valor de 200,00 € (duzentos euros) 

mensais, relativa ao agregado familiar constante do Processo 2021/650.20.304/28, ao abrigo 

do Regulamento Municipal de Luta Contra a Pobreza e Inserção Social, sendo que a despesa 

tem cabimento no Orçamento Municipal para o corrente ano, através do cabimento número 

4020, número sequencial 34207, da rubrica 02/04080202.---------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

deferir apoio respeitante ao pedido de pagamento da renda de casa, relativa aos meses de abril, 

maio e junho de dois mil e vinte e um (2021),  no valor de 200,00 € (duzentos euros) mensais, 

relativa ao agregado familiar constante do Processo 2021/650.20.304/28, ao abrigo do 

Regulamento Municipal de Luta Contra a Pobreza e Inserção Social, sendo que a despesa tem 

cabimento no Orçamento Municipal para o corrente ano, através do cabimento número 4020, 

número sequencial 34207, da rubrica 02/04080202.------------------------------------------ 

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

 

Ponto 5.3. 
N.º de 
Registo 

13550 Data 23/07/2021 Processo 2021/650.20.304/20 

  

Assunto:   
Pedido de cedência de tinta (de cor creme) para pintar o interior da habitação 

social, onde o agregado familiar reside na rua dos Bombeiros Voluntários número 



 

 

trinta e três (33), em Ponte de Sor, referente ao Processo 2021/650.20.304/20.----- 

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

Proposta: 

Deferir a cedência de duas (2) latas de tinta de (cor creme) de 17l, cada, para pintar o 

interior da habitação social de tipologia T2, pertença do Município, sita na Rua dos 

Bombeiros Voluntários número trinta e três (33), em Ponte de Sor, referente ao Processo 

numero 2021/650.20.304/20.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

deferir a cedência de duas (2) latas de tinta de (cor creme) de 17l, cada, para pintar o interior da 

habitação social de tipologia T2 pertença do Município, sita na Rua dos Bombeiros Voluntários 

número trinta e três (33), em Ponte de Sor, referente ao Processo numero 2021/650.20.304/20.-----

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

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

6. DRH - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 6.1. 
N.º de 
Registo 

13662 Data 24-09-2021 Processo 2021/750.20.600/54 

  

Assunto:   

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

Formanda que frequenta o Curso Técnico de Turismo Ambiental e Rural, no 

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

Serviço Proponente: 111 - DRH – DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS.---------------------------------------------------- 

Proposta: 

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

Ponte de Sor, por parte da Formanda que frequenta o Curso Técnico de Turismo Ambiental 

e Rural, no Instituto de Emprego e Formação Profissional de Ponte de Sor, de acordo com o 

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

2. Designar como Orientadora da Formação Prática em Contexto de Trabalho, a Técnica 

Superior da Área de Turismo, Mariana Pires;--------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

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

Sor, por parte da Formanda que frequenta o Curso Técnico de Turismo Ambiental e Rural, no 



 

 

 

 

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

2- Designar como Orientadora da Formação Prática em Contexto de Trabalho, a Técnica Superior 

da Área de Turismo, Mariana Pires;------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a reunião, quando eram nove horas e cinquenta 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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