
 

  

 

 

ATA NÚMERO 22-2021, REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PONTE DE SOR DE 27-10-2021.------------------------------------------------------------------------------- 

N.º de Registo: 3648242.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Data: 29/10/2021.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Reunião: Reunião Ordinária do dia 27/10/2021.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Rogério Eduardo Correia Silva Alves, Alda Odete Borges Martins Falé Monteiro, Luís Manuel Jordão Serra 

Francisco Manuel Lopes Alexandre, Nuno Miguel Pereira Nunes Alvarenga, Sérgia Marina Andrade Bettencourt 

Martins.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

-----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.-------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----Começou por intervir o Senhor Vereador Nuno Miguel Pereira Nunes Alvarenga, questionando sobre o 

assunto do arranjo da estrada denominada de Courelas do Cabeçudo, em Montargil, mais concretamente se 

já existia alguma solução para o assunto. Posteriormente, também informou que estava preocupado com o 

estado de uma parte da Escola de Montargil, mais concretamente no Pavilhão, onde até estudava o seu filho 

e também as outras crianças, atendendo a que já tinham caído bocados de cimento e o ferro já estava a 

descoberto, solicitando por isso uma avaliação da situação, no sentido de não haver qualquer acidente. Por 

último, também gostava de dizer que no local onde residia não havia fibra ótica, atendendo a que a sua 

vizinha se tinha queixado que um poste da Operadora estava no seu terreno, e nesse caso a referida 

Operadora retirou todos os postes entre eles o que estavam no seu terreno, e com isso agora pretendia que 

se lá fosse colocar novamente um poste novo teria que o pagar, pedindo por isso uma solução para o caso.--- 

-----Depois de ouvir todas estas questões, o Senhor Presidente da Câmara, informou que iria solicitar aos 

Serviços que acompanhassem de imediato as situações relativas à instalação da fibra no local indicado, assim 

como a reparação da situação no Pavilhão da Escola de Montargil, do mesmo modo que após várias 

intervenções dos membros do Executivo, relativamente ao arranjo da Estrada das Courelas dos Cabeçudos, 

em Montargil, ficou acordado que os Senhores Vereadores Francisco Manuel Lopes Alexandre e Nuno  
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Miguel Pereira Nunes Alvarenga, se deslocassem ao local acompanhado dos técnicos do Município e de uma 

empresa credenciada para a reparação da mesma, no intuito de verificarem se existia uma outra solução  

para o arranjo da referida estrada, sem prejuízo de se continuar a tentar resolver o assunto da melhor 

maneira possível, no sentido de que os moradores da zona pudessem ter acesso às suas habitações, 

principalmente durante o Inverno, já que é nessa altura e com o aparecimento das respetivas chuvas que a 

referida estrada ficava praticamente intransitável.-------------------------------------------------------------------------------

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

-----Interveio depois novamente o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Hugo Luís Pereira Hilário, 

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

respeitantes à proposta  com  o número 21036, datada de 27-10-2021, relativa ao Processo número 

2021/900.10.002/31, sobre a Vigésima Quarta (24.ª) Edição do Festival Internacional de Balões de Ar Quente 

(FIBAQ), da iniciativa da Empresa Publibalão, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, 

aceitar a introdução do referido assunto na Ordem de Trabalhos.------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

Ponto 1.1. N.º de Registo 15181 Data 22/10/2021 
 

Processo 2021/150.20.404/24 
 

  

Assunto:   

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

quatro barra dois mil e vinte e um (204/2021), de vinte e um de outubro de dois mil 

e vinte e um (21/10/2021).---------------------------------------------------------------------------- 

 
Serviço 
Proponente: 

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

 

Proposta: 

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

Tesouraria número duzentos e quatro barra dois mil e vinte e um (204/2021), do dia vinte e 

um de outubro de dois mil e vinte e um (21/10/2021), sendo que em resumo, o total de 

Disponibilidades é de 4.291.561,11 €, as Operações Orçamentais é de 4.096.950,62 € e as 

Operações não Orçamentais é de 194.610,49 €.------------------------------------------------------------- 
 

 

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

Resumo Diário de Tesouraria número duzentos e quatro (204), do dia vinte e um de outubro de 
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dois mil e vinte e um (21/10/2021), sendo que em resumo o total de Disponibilidades é de  

4.291.561,11 € (quatro milhões e duzentos e noventa e um mil e quinhentos e sessenta e um 

euros e onze cêntimos), as Operações Orçamentais é de 4.096.950,62 € (quatro milhões e 

noventa e seis mil e novecentos e cinquenta euros e sessenta e dois cêntimos) e as Operações 

não Orçamentais é de 194.610,49 € (cento e noventa e quatro mil e seiscentos e dez euros e 

quarenta e nove cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto 1.2. N.º de Registo 15183 Data 22/10/2021 
 

Processo 2021/350.10.500/2 
 

  

Assunto:   

Transferência de Verbas no âmbito do Protocolo, estabelecido entre o Município de 

Ponte de Sor e a ACIPS – Associação Comercial e Industrial de Ponte de Sor, para a 

realização do Evento “PORTUGAL AIR SUMMIT 2021 FLYING FOR A NEW START”.------ 

 
Serviço 
Proponente: 

 
11216 - DFP – CANDIDATURAS A SISTEMAS DE FINANCIAMENTO.------------------------------ 

 

Proposta: 
Para conhecimento da Câmara Municipal, de acordo com o Protocolo referido em assunto.--- 

 

 

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

 

Ponto 1.3. N.º de Registo 15254 Data 25/10/2021 
 

Processo 2021/150.20.400/1 
 

  

Assunto:   

Relatório de Conclusões e Recomendações de Auditoria sobre a situação Económica 

e Financeira, referente ao Primeiro (1.º) Semestre do ano de dois mil e vinte e um 

(2021).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Serviço 
Proponente: 

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

 

Proposta: 

Tomar conhecimento do Relatório de Conclusões e Recomendações de Auditoria, sobre a 

situação Económica e Financeira do Primeiro (1.º) Semestre do ano de dois mil e vinte e um 

(2021), prestada pela Sociedade de Revisores de Contas Oliveira e Reis, SROC, Lda., e remeter a 

referida informação para conhecimento da Assembleia Municipal.---------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tendo em consideração toda a documentação anexada, deliberou, tomar 

conhecimento do Relatório de Conclusões e Recomendações de Auditoria sobre a situação 

económica e Financeira do Primeiro (1.º) Semestre do ano de dois mil e vinte e um (2021), 

prestada pela Sociedade de Revisores de Contas Oliveira e Reis, SROC, Lda., e remeter a referida 

informação também para conhecimento da Assembleia Municipal.----------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.------------------------------------------------------------- 
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2. SERVIÇO: GAERRE – GABINETE DE ATOS ELEITORAIS, REFERENDÁRIOS E RECENSEAMENTO ELEITORAL.------- 

 

Ponto 2.1. 
N.º de 
Registo 

14025 
 

Data 01/10/2021 
 

Processo 2021/950.10.601/1 
 

  

Assunto:   

Eleição dos Titulares dos Órgãos das Autarquias Locais 26/09/2021 (domingo) 

envio da Ata elaborada pela Assembleia de Apuramento Geral do Concelho de 

Ponte de Sor, respetivos Editais do Apuramento Geral e Mapas de resultados por 

cada um dos Órgãos Autárquicos.---------------------------------------------------------------

-- 
 

Serviço 
Proponente: 

 
1004 - GABINETE DE ATOS ELEITORAIS, REFERENDÁRIOS E RECENSEAMENTO 
ELEITORAL.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Proposta: Tomar Conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

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

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

Ponto 3.1. 
N.º de 
Registo 

14941 Data 19/10/2021 Processo 2021/950.20.300/8 

  

Assunto:   
Felicitações por parte da Câmara Municipal da Ribeira Grande (Santo Antão - Cabo 

Verde), relativamente aos novos eleitos da Câmara Municipal de Ponte de Sor.----- 

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

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

  
 

 

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

 

Ponto 3.2. 
N.º de 
Registo 

15280 Data 17/10/2021 Processo 2021/250.10.700/1 

  

Assunto:   Designação dos membros do Gabinete de Apoio à Presidência e Vereação.----------- 

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

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

  
 

 

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

15284 Data 25/10/2021 Processo 2021/300.10.005/2142 

  

Assunto:   
Alteração do tarifário do fornecimento  de água em alta por parte da Empresa 

AdVT aos Municípios, para o ano de dois mil e vinte e dois (2022).---------------------- 

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

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

  
 

 

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

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

Ponto 4.1. 
N.º de 
Registo 

14685 Data 01/10/2021 Processo 2021/300.10.001/72 

  

Assunto:   

Empreitada de "Centro Interpretativo de Molinologia de Foros de Arrão 

Reabilitação do Edifício "Vomera Building Solutions, Unipessoal, Lda. / Pedido de 

Prorrogação de Prazo para entrega de caução.------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

Ratificar a decisão de autorização de prorrogação de prazo para entrega da caução, 

referente à Empreitada de “Centro Interpretativo de Molinologia de Foros de Arrão 

Reabilitação do Edifício”, por parte da Empresa Vomera Building Solutions, Unipessoal, Lda.-- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

autorização de prorrogação de prazo para entrega da caução, referente à Empreitada de “Centro 

Interpretativo de Molinologia de Foros de Arrão Reabilitação do Edifício”, por parte da Empresa 

Vomera Building Solutions, Unipessoal, Lda.------------------------------------------------------------------------ 

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

 

Ponto 4.2. 
N.º de 
Registo 

14270 Data 08/10/2021 Processo 2021/950.20.001/40 

  

Assunto:   

Pedido de autorização para uma pequena intervenção na casa onde habita, mais 

concretamente a instalação de uma Salamandra, na Rua Maluda, n.º 2, em Ponte 

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

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

Proposta: Perante o solicitado pela requerente, e verificando-se que se trata de uma moradia 
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unifamiliar, tecnicamente não se vê inconveniente na instalação de uma salamandra, desde 

que a exaustão seja efetuada até à cobertura (exterior) garantindo a secção da conduta em 

toda a sua extensão, bem como o correto isolamento, para que não existam infiltrações, e 

que a limpeza do equipamento seja efetuada regularmente. Relativamente à mão de obra a 

Divisão de Ação Social já respondeu que não é possível, dado não estar comtemplado em 

Regulamento. Face ao exposto, coloca-se à consideração do Executivo a autorização para a 

instalação de uma Salamandra no Edifício Municipal.----------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, autorizar a instalação de uma 

salamandra, por parte da requerente, na habitação que é propriedade do Município, atendendo 

a que não se vê qualquer inconveniente, desde que a exaustão seja efetuada até à cobertura 

(exterior), garantindo a secção da conduta em toda a sua extensão, bem como o correto 

isolamento, para que não existam infiltrações, e que a limpeza do equipamento seja efetuada 

regularmente, devendo a mão de obra de instalação também ser da responsabilidade da 

requerente, tendo em consideração que tal aspeto não está contemplado no Regulamento.-------- 

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

 

Ponto 4.3. 
N.º de 
Registo 

14820 Data 15/10/2021 Processo 2021/300.40.503/16 

  

Assunto:   
Pedido de execução de ramal de ligação à rede elétrica na Rua dos Lobatos, em 

Ponte de Sor, a executar pela Empresa Américo Marques Duarte, Lda.------------------ 

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

Proposta: 

Autorizar a Empresa Américo Marques Duarte, Lda., a executar o ramal de ligação à rede 

elétrica, na Rua dos Lobatos, em Ponte de Sor , 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 Empresa Américo 

Marques Duarte, Lda., a executar o ramal de ligação à rede elétrica, na Rua dos Lobatos, em 

Ponte de Sor, salvaguardando-se a correta reposição dos pavimentos.------------------------------------- 

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

 

Ponto 4.4. 
N.º de 
Registo 

14975 Data 20/10/2021 Processo 2021/300.40.508/30 
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Assunto:   
Pedido de autorização para execução de ramal de ligação à rede elétrica, na Rua 

José Régio, número dois (2), em Foros de Arrão / A & F Marcos, Lda.-------------------- 

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

Proposta: 

Autorizar a execução do ramal de ligação à rede elétrica, na Rua José Régio, número dois (2), 

em Foros de Arrão, à Empresa A & F Marcos, Lda., 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 do ramal 

de ligação à rede elétrica, na Rua José Régio, número dois (2), em Foros de Arrão, à Empresa A & 

F Marcos, Lda., salvaguardando-se a correta reposição dos pavimentos.----------------------------------- 

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

 

Ponto 4.5. 
N.º de 
Registo 

14995 Data 20/10/2021 Processo 2021/300.10.001/17 

  

Assunto:   
Empreitada de "Reabilitação de Mercado de Galveias/Edifício Multiusos" 

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 

"Reabilitação de Mercado de Galveias/Edifício Multiusos".--------------------------------------------- 

 

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, Rogério 

Eduardo Correia Silva Alves, que nomeou a Técnica Superior, Sara Patrícia Galveias Lopes, como 

Coordenadora de Segurança em Obra, para a Empreitada de "Reabilitação de Mercado de 

Galveias/Edifício Multiusos".-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Ponto 5.1. 
N.º de 
Registo 

14966 Data 20/10/2021 Processo 2021/450.10.201/5 

  

Assunto:   
Receção definitiva das obras de urbanização, referente ao Alvará de Licença de 

Loteamento número 1/2005 emitido em 04/08/2005, sito na Rua da Escola, em Vale 
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de Vilão - Montargil / Libertação da caução no valor de 1.518,39 €.--------------- 

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

Proposta: 

1- Rececionar definitivamente as obras de urbanização referente ao Alvará de Licença de 

Loteamento número 1/2005, emitido em 04/08/2005, sito na Rua da Escola, em Vale de Vilão 

– Montargil, de acordo com o Auto de Receção definitivo anexo.------------------------------2- 

Autorizar a libertação do valor retido correspondente aos restantes 10% do valor total da 

caução, na importância de 1.518,39 €.----------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Rececionar definitivamente as obras de urbanização referente ao Alvará de Licença de 

Loteamento número 1/2005, emitido em 04/08/2005, sito na Rua da Escola, em Vale de Vilão – 

Montargil, de acordo com o Auto de Receção definitivo anexo.-----------------------------------------------

-2- Autorizar a libertação do valor retido correspondente aos restantes 10% do valor total da 

caução, na importância de 1.518,39 €.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 5.2. 
N.º de 
Registo 

14954 Data 19/10/2021 Processo 2021/450.30.003/392 

  

Assunto:   

Certidão de Constituição de Compropriedade, do prédio sito em Cumeais - 

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

cadastral sob o Artigo número 32, da Secção DD.--------------------------------------------- 

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

Proposta: 

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

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

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

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

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

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

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

2- Certificar nos termos requeridos.------------------------------------------------------------------------------------ 
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Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.-------------------------------------------------------------- 

 

Ponto 5.3. 
N.º de 
Registo 

14957 Data 20/10/2021 Processo 2021/450.30.003/391 

  

Assunto:   
Certidão de Constituição de Compropriedade do prédio, sito em Cumeais 

Montargil, inscrito na matriz cadastral sob o artigo número 33, da Secção DD.------- 

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

Proposta: 

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

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

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

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

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

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

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

2- Certificar nos termos requeridos.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

Ponto 5.4. 
N.º de 
Registo 

15050 Data 21/10/2021 Processo 2021/450.10.204/314 

  

Assunto:   

Requerimento sobre o prazo para entrega dos projetos das especialidades, 

referente à construção de um edifício de r/c com um fogo e anexos, sito na Rua 

Fontes Pereira de Melo, número 33, em Fazenda, relativo ao Processo número  

313/2020.------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Proposta: 

Não declarar a caducidade do licenciamento e consequentemente, aceitar a apresentação 

imediata, dos projetos das especialidades, uma vez que estão em condições de serem 

entregues.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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 consequentemente, aceitar a apresentação imediata, dos projetos 
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das especialidades, uma vez que estão em condições de serem entregues.-------------------------------- 

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

 

Ponto 5.5. 
N.º de 
Registo 

15061 Data 21/10/2021 Processo 2021/450.10.204/80 

  

Assunto:   

Caducidade do Licenciamento referente à construção de um edifício de r/c, 

destinado a habitação e anexos, referente ao Processo número 47/2017, sito na 

Rua General Humberto Delgado, em Ponte de Sor.------------------------------------------- 

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

Proposta: 
Não declarar a caducidade do licenciamento e conceder o prazo de pretendido de seis (6) 

meses) para conclusão das obras.------------------------------------------------------------------------------ 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

caducidade do licenciamento e conceder o prazo de pretendido de seis (6) meses) para conclusão 

das obras.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 5.6. 
N.º de 
Registo 

15082 Data 21/10/2021 Processo 2021/150.20.500/2 

  

Assunto:   Casa Pronta - Exercício de Direito de Preferência.--------------------------------------------- 

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

Proposta: 

Deliberação genérica sobre o não exercer o direito de preferência na compra e venda de 

imóveis entre particulares, nos termos do disposto no artigo 29.º, da Lei n.º 31/2014 de 

30/05 e artigo 155.º, do Decreto Lei n.º 80/2015 de 14/05, na Plataforma Casa Pronta.-------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

Jurídica prestada e a proposta apresentada, deliberou, aprovar a deliberação genérica sobre o 

não exercer o direito de preferência na compra e venda de imóveis entre particulares, nos termos 

do disposto no artigo 29.º, da Lei n.º 31/2014 de 30/05 e artigo 155.º, do Decreto Lei n.º 80/2015 

de 14/05, na Plataforma Casa Pronta.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 5.7. N.º de 15169 Data 22/10/2021 Processo 2019/500.10.301/45 
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Registo 

  

Assunto:   

Informação dos Serviços de Fiscalização em como a demolição do edifício 

(armazéns/adega) e a remoção de todo o lixo e entulho , sito na Rua João de Deus, 

em Galveias, não foi executada.------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

1- Revogar a deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária efetuada no dia 

dezassete (17) de março de dois mil e vinte e um (2021) (Documento 2425) e manter a 

deliberação camarária de 03/02/2021 (Documento 798);-----------------------------------------------

2- Informar o Empreiteiro Abílio Mendes Carvalho, que foi levantada a suspensão.-------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Revogar a deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária efetuada no dia 

dezassete (17) de março de dois mil e vinte e um (2021) (Documento 2425) e manter a 

deliberação camarária de 03/02/2021 (Documento 798);-------------------------------------------------------2- 

Informar o Empreiteiro Abílio Mendes Carvalho, que foi levantada a suspensão.--------------------- 

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

 

Ponto 5.8. 
N.º de 
Registo 

15157 Data 22/10/2021 Processo 2019/500.10.301/47 

  

Assunto:   

Informação dos Serviços de Fiscalização, em como os trabalhos de conservação 

limpeza/remoção de lixo e entulho, em toda a área do prédio sito na Rua de Santo 

António, número 65, em Galveias, não foram executados.---------------------------------- 

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

Proposta: 

1- Revogar a deliberação da Câmara Municipal, tomada na reunião ordinária efetuada no dia 

dezassete (17) de março de dois mil e vinte e um (2021) (Doc 2423) e manter a deliberação 

camarária de 17/02/2021 (Doc. 1185);-----------------------------------------------------------------------2- 

Informar o Empreiteiro Abílio Mendes Carvalho, que foram adjudicados os trabalhos de 

conservação limpeza/remoção de lixo e entulho em toda a área do prédio, no montante de 

7.060,00 € + IVA.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

anexada e a proposta apresentada, deliberou:---------------------------------------------------------------------- 
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1- Revogar a deliberação da Câmara Municipal, tomada na reunião ordinária efetuada no dia 

dezassete (17) de março de dois mil e vinte e um (2021) (Doc 2423) e manter a deliberação 

camarária de 17/02/2021 (Doc. 1185);--------------------------------------------------------------------------------2- 

Informar o Empreiteiro Abílio Mendes Carvalho, que foram adjudicados os trabalhos de 

conservação limpeza/remoção de lixo e entulho em toda a área do prédio, no montante de 

7.060,00 € + IVA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 5.9. 
N.º de 
Registo 

15176 Data 22/10/2021 Processo 2018/450.10.204/64 

  

Assunto:   

Requerimento sobre o prazo para entrega dos Projetos das Especialidades, 

referente à alteração de edifício de dois (2) pisos para quatro (4) fogos e anexos, 

sito na Praça da República, número 10, em Ponte de Sor, referente ao Processo 

número 4/2018.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 
Não declarar a caducidade do Licenciamento e aceitar a apresentação imediata dos Projetos 

das Especialidades.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

caducidade do Licenciamento e aceitar a apresentação imediata dos Projetos das Especialidades.- 

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

 

Ponto 5.10. 
N.º de 
Registo 

15184 Data 22/10/2021 Processo 2018/450.10.204/79 

  

Assunto:   

Caducidade do Licenciamento referente à construção de uma moradia unifamiliar 

e garagem, sito no Loteamento Municipal de Longomel, no Lote número onze (11), 

em Longomel, referente ao Processo número 78/2019.------------------------------------- 

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

Proposta: 
Não declarar a caducidade do Licenciamento e conceder o prazo de pretendido de doze (12) 

meses, para conclusão das obras.------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

informação técnica-jurídica prestada e a proposta apresentada, deliberou, não declarar a 
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caducidade do Licenciamento e conceder o prazo de pretendido de doze (12) meses, para 

conclusão das obras.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Ponto 5.11. 
N.º de 
Registo 

15231 Data 22/10/2021 Processo 2020/450.10.204/70 

  

Assunto:   

Requerimento sobre o prazo para entrega dos Projetos das Especialidades, 

referente à construção de um edifício destinado a loja armazém – 2.ª Fase, sito nas 

Rua Heróis do Ultramar, em Montargil, referente ao Processo número 169/2020.--- 

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

Proposta: 
Não declarar a caducidade do Licenciamento e aceitar a apresentação dos Projetos das 

Especialidades.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

caducidade do Licenciamento e aceitar a apresentação dos Projetos das Especialidades.-------------- 

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

 

Ponto 5.12. 
N.º de 
Registo 

15191 Data 22/10/2021 Processo 2020/450.10.204/67 

  

Assunto:   

Caducidade do licenciamento referente à reabilitação e ampliação de edifício de 

dois (2) pisos, destinado a habitação, comércio e serviços, sito na Avenida da 

Liberdade n.ºs 89 e 91, em Ponte de Sor, da União de freguesias de Ponte de Sor, 

Tramaga e Vale de Açor, Concelho de Ponte de Sor.------------------------------------------- 

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

Proposta: 
Não declarar a caducidade do Licenciamento e conceder o prazo de pretendido (6 meses) 

para conclusão das obras.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, não declarar a caducidade do 

Licenciamento e conceder o prazo de pretendido (6 meses) para conclusão das obras.----------------- 

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

 

Ponto 5.13. N.º de 15237 Data 22/10/2021 Processo 2021/450.10.201/6 
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Registo 

  

Assunto:   
Proposta de Alteração (3.ª) ao Loteamento da Fonte Ferrada III, com o Alvará n.º 

75 de 8 de setembro de 1986.--------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

Terceira (3.ª) Alteração ao Loteamento da Fonte Ferrada III, com o Alvará n.º 75 de oito (8) 

de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (1986), a deliberar pela Câmara Municipal, 

que consiste na desanexação do Lote número um (1) que passará a constituir um prédio 

urbano autónomo.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

anexada e a proposta apresentada, deliberou, aprovar a Terceira (3.ª) Alteração ao Loteamento 

da Fonte Ferrada III, com o Alvará n.º 75 de oito (8) de setembro de mil novecentos e oitenta e 

seis (1986), a qual consiste na desanexação do Lote número um (1) que passará a constituir um 

prédio urbano autónomo.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

Ponto 6.1. 
N.º de 
Registo 

20644 Data 12/10/2021 Processo 2021/900.10.002/23 

  

Assunto:   
Torneio de Jiu Jitsu - Lutas Casadas no dia vinte e três (23) de outubro de dois mil e 

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

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

Proposta: 

Autorizar a realização do Torneio de Jiu Jitsu, no Pavilhão Gimnodesportivo, entre as vinte 

horas (20H:00) e as vinte e quatro horas (24H:00) do dia vinte e três (23) de outubro de dois 

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

 

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 do 

Torneio de Jiu Jitsu, no Pavilhão Gimnodesportivo, entre as vinte horas (20H:00) e as vinte e 

quatro horas (24H:00) do dia vinte e três (23) de outubro de dois mil e vinte e um (2021).------------ 

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

 

Ponto 6.2. 
N.º de 
Registo 

15164 Data 22/10/2021 Processo 2021/150.10.500/39 
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Assunto:   

Reforço da verba para pagamento das refeições aos alunos / atletas integrados no 

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

referente ao ano letivo de dois mil e vinte e um barra dois mil e vinte e dois 

(2021/2022).-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

Dar conhecimento do reforço da verba no valor de 8.134,50 € (oito mil cento e trinta e 

quatro euros e cinquenta cêntimos) para pagamento das refeições dos alunos / atletas, 

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

de Sor, referente ao ano letivo 2021/2022.------------------------------------------------------------------ 

 

DELIBERAÇÃO 

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

prestada e a proposta apresentada, deliberou, autorizar o reforço da verba no valor de 8.134,50 € 

(oito mil cento e trinta e quatro euros e cinquenta cêntimos) para pagamento das refeições dos 

alunos / atletas, integrados no Projeto do Centro Nacional de Treinos, à Santa Casa da 

Misericórdia de Ponte de Sor, referente ao ano letivo 2021/2022.-------------------------------------------- 

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

 

Ponto 6.3. 
N.º de 
Registo 

15167 Data 22/10/2021 Processo 2021/150.10.500/38 

  

Assunto:   

Reforço das verbas para pagamento das refeições aos alunos atletas, integrados no 

Projeto Centro Nacional de Treinos, ao Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor, 

referente ao ano letivo de dois mil e vinte e um barra dois mil e vinte e dois 

(2021/2022).--------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Proposta: 

Autorizar o reforço da verba estimado em 12.734.50 € (doze mil, setecentos e trinta e 

quatro euros e cinquenta cêntimos), para pagamento das refeições aos alunos atletas, 

integrados no Projeto Centro Nacional de Treinos, ao Agrupamento de Escolas de Ponte de 

Sor, re ferente ao ano letivo de dois mil e vinte e um barra dois mil e vinte e dois 

(2021/2022).--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

prestada e a proposta apresentada, deliberou, autorizar o reforço da verba estimado em 

12.734.50 € (doze mil, setecentos e trinta e quatro euros e cinquenta cêntimos), para pagamento 
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das refeições aos alunos atletas, integrados no Projeto Centro Nacional de Treinos, ao 

Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor, re ferente ao ano letivo de dois mil e vinte e um barra 

dois mil e vinte e dois (2021/2022).------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

Ponto 6.4. 
N.º de 
Registo 

15235 Data 22/10/2021 Processo 2021/900.10.002/32 

  

Assunto:   
Trigésima Quinta (35.ª) Edição da Baja Portalegre 500 - Automóvel Clube de 

Portugal.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

Solicita-se à Câmara Municipal de Ponte de Sor, autorizar o apoio logístico e financeiro no 

valor de 20.000,00 € (vinte mil euros), para promoção / realização da trigésima quinta (35.ª) 

Edição da Baja Portalegre 500, da iniciativa do Automóvel Clube de Portugal, a ter lugar 

entre os dias vinte e oito (28) e trinta (30) de outubro de dois mil e vinte e um (2021) em 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, autorizar e aprovar o apoio 

logístico e financeiro no valor de 20.000,00 € (vinte mil euros), assim com a colocação da devida 

sinalética semelhante aos anos anteriores, para promoção / realização da trigésima quinta (35.ª) 

Edição da Baja Portalegre 500, da iniciativa do Automóvel Clube de Portugal, a ter lugar entre os 

dias vinte e oito (28) e trinta (30) de outubro de dois mil e vinte e m (2021) em Ponte de Sor.------- 

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

 

Ponto 6.5. 
N.º de 
Registo 

21036 Data 27/10/2021 Processo 2021/900.10.002/33 

  

Assunto:   
Vigésima quarta (24.ª) Edição do Festival Internacional de Balões de Ar Quente 

(FIBAQ), da Publibalão .------------------------------------------------------------------------------ 

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

Proposta: 

Deferir a pretensão. Deve-se apoiar a realização da vigésima quarta (24.ª) Edição do Festival 

Internacional de Balões de Ar Quente, através do apoio logístico, comparticipação financeira 

no valor de oito mil e quinhentos euros (8.500,00 €), e pagamento de trezentas e noventa 

(39) refeições para os elementos da Organização, Equipas e Convidados, numa valor 

aproximado de quatro mil euros (4.000,00 €), para promoção / realização da 24.ª Edição do 
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Festival Internacional de Balões de Ar Quente, evento que se revela de interesse municipal, 

sendo que o Evento se realiza entre sete (7) e catorze (14) de novembro de dois mil e vinte e 

um (2021), estando em Montargil no dia doze (12) e em Ponte de Sor no dia treze (13), por 

iniciativa da Publibalão.-------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, deferir a pretensão da 

iniciativa da Publibalão, apoiando-se a realização da vigésima quarta (24.ª) Edição do Festival 

Internacional de Balões de Ar Quente, através do apoio logístico, comparticipação financeira no 

valor de oito mil e quinhentos euros (8.500,00 €), e pagamento de trezentas e noventa (39) 

refeições para os elementos da Organização, Equipas e Convidados, numa valor aproximado de 

quatro mil euros (4.000,00 €), para promoção / realização da 24.ª Edição do Festival Internacional 

de Balões de Ar Quente, evento que se revela de interesse municipal, sendo que o Evento se 

realiza entre sete (7) e catorze (14) de novembro de dois mil e vinte e um (2021), estando em 

Montargil no dia doze (12) e em Ponte de Sor no dia treze (13).----------------------------------------------- 

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

 

Ponto 6.6. 
N.º de 
Registo 

15016 Data 12/10/2021 Processo 2021/300.40.503/3 

  

Assunto:   
Gestão e Manutenção do Parque Escolar do Segundo (2.º) e Terceiro (3.º) Ciclos, 

da Escola Básica número um (1) de Montargil.------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 112212 – DEJD - SJ – GESTÃO DO PARQUE ESCOLAR E RECURSOS EDUCATIVOS.------ 
 

Proposta: 

Atribuir um apoio financeiro no valor de 459,52 € (quatrocentos e cinquenta e nove euros e 

cinquenta e dois cêntimos), ao Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor, para fazer face às 

despesas tidas com o Contrato de Manutenção do elevador da Escola Básica n.º 1 de 

Montargil.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

a proposta apresentada, deliberou, atribuir um apoio financeiro no valor de 459,52 € 

(quatrocentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e dois cêntimos), ao Agrupamento de 

Escolas de Ponte de Sor, para fazer face às despesas tidas com o Contrato de Manutenção do 

elevador da Escola Básica n.º 1 de Montargil.----------------------------------------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade, com sete votos a favor.-------------------------------------------------------------- 
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Ponto 6.7. 
N.º de 
Registo 

15227 Data 22/10/2021 Processo 2021/750.20.600/57 

  

Assunto:   

Inscrição ao Programa Eco-Escolas 2021/2022, da Escola Secundária de Ponte de 

Sor, Escola Básica João Pedro de Andrade, Escola Básica de Montargil e Escola João 

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

Serviço Proponente: 122222 – DEJD - SJ – PROJETOS EDUCATIVOS E INOVAÇÃO SOCIAL.---------------------- 
 

Proposta: 

1. Aprovar a inscrição ao Programa Eco Escolas ano letivo dois mil e vinte e um dois mil e 

vinte e dois (2021/2022), para a Escola Secundária de Ponte de Sor, Escola Básica João Pedro 

de Andrade, Escola Básica n.º 1 de Montargil e Escola João de Deus de Ponte de Sor;-----------

2. Autorizar o pagamento da importância global de 280,00 € (duzentos e oitenta euros) à 

Associação Bandeira Azul da Europa, correspondente ao valor de 70,00 € (setenta euros) de 

inscrição por cada escola.----------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1. Aprovar a inscrição ao Programa Eco Escolas ano letivo dois mil e vinte e um dois mil e vinte e 

dois (2021/2022), para a Escola Secundária de Ponte de Sor, Escola Básica João Pedro de Andrade, 

Escola Básica n.º 1 de Montargil e Escola João de Deus de Ponte de Sor;-----------------------------------

2. Autorizar o pagamento da importância global de 280,00 € (duzentos e oitenta euros) à 

Associação Bandeira Azul da Europa, correspondente ao valor de 70,00 € (setenta euros) de 

inscrição por cada escola.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 6.8. 
N.º de 
Registo 

15262 Data 25/10/2021 Processo 2021/200.30.302/5 

  

Assunto:   
Acordo de Colaboração no âmbito do Programa de Expansão e Desenvolvimento 

da Educação Pré - Escolar 2021/2022 / Fundação Infantário Dona Anita.--------------- 

Serviço Proponente: 122211 – DEJD - SJ – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR----------------------------------------------------- 
 

Proposta: 

1- Atribuição de um apoio financeiro para o ano letivo 2021 /2022, para comparticipação nas 

despesas no âmbito das Atividades de Animação e Apoio à Família, no valor de 38.208,10 € 

(trinta e oito mil, duzentos e oito euros e dez cêntimos);--------------------------------2- Aprovar a 

respetiva Minuta de Protocolo.---------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado, toda a 
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documentação anexada e a proposta apresentada, deliberou;------------------------------------------------- 

1- Atribuição de um apoio financeiro para o ano letivo 2021 /2022, para comparticipação nas 

despesas no âmbito das Atividades de Animação e Apoio à Família, no valor de 38.208,10 € (trinta 

e oito mil, duzentos e oito euros e dez cêntimos);--------------------------------------------------------2- 

Aprovar a respetiva Minuta de Protocolo.------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

Ponto 7.1. 
N.º de 
Registo 

14822 Data 16/10/2021 Processo 2021/300.50.402/24 

  

Assunto:   Cedência da Sala de Exposição do Centro Cultural de Montargil.-------------------------- 

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

Proposta: 

Aprovar a cedência da Sala de Exposição existente no Centro Cultural de Montargil, à 

Associação Nova Cultura, no dia vinte e dois (22) janeiro do ano de dois mil e vinte e dois 

(2022) para apresentação de uma exposição de um artista local.------------------------------------- 

 

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 da Sala de 

Exposição existente no Centro Cultural de Montargil, à Associação Nova Cultura, no dia vinte e 

dois (22) janeiro do ano de dois mil e vinte e dois (2022) para apresentação de uma exposição de 

um artista local.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Ponto 7.2. 
N.º de 
Registo 

20764 Data 14/10/2021 Processo 2021/300.50.402/26 

  

Assunto:   Cedência do Auditório do Centro Cultural de Montargil.------------------------------------ 

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

Proposta: 

Aprovar a cedência do Auditório do Centro Cultural de Montargil, ao Grupo de Promoção 

Sociocultural de Montargil, poder voltar a realizar os ensaios nos dias apresentados:----------- 

Todas as sextas-feiras das vinte horas (20H:00) às vinte e duas horas e trinta minutos 

(22H:30) e nos sábados sempre que possível, (articular com o CCM) das quinze horas 

(15H:00) às dezassete horas (17H:00) – Responsável - Sérgio Mendes.------------------------------ 

 

DELIBERAÇÃO A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado, a 
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informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou:------------------------------------------ 

Aprovar a cedência do Auditório do Centro Cultural de Montargil, ao Grupo de Promoção 

Sociocultural de Montargil, poder voltar a realizar os ensaios nos dias apresentados:------------------ 

Todas as sextas-feiras das vinte horas (20H:00) às vinte e duas horas e trinta minutos (22H:30) e 

nos sábados sempre que possível, (articular com o CCM) das quinze horas (15H:00) às dezassete 

horas (17H:00) – Responsável - Sérgio Mendes.-------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 7.3. 
N.º de 
Registo 

15108 Data 20/10/2021 Processo 2021/300.50.201/42 

  

Assunto:   
Associação Clave do Sor – Escola Amadora d´Artes de Tramaga / Espetáculo 

Solidário a realizar no Teatro – Cinema de Ponte de Sor.------------------------------------ 

Serviço Proponente: 123133 - DCT – TEATRO - CINEMA.---------------------------------------------------------------------- 

Proposta: 

Autorização de cedência do Teatro Cinema de Ponte de Sor, no dia seis (6) de novembro de 

dois mil e vinte e um (2021), à Associação Clave do Sor -  Escola Amadora d´Artes de 

Tramaga, para a realização de um espetáculo de cariz solidário, da Banda 5.ª Intervenção, 

assim como a cedência do P.A. do Município, o pagamento de horas extraordinárias ao 

técnico de som, técnico de luz e dois técnicos ajudantes, jantares para os técnicos e apoio 

de trezentos e sessenta euros (360,00 €), para fazer face às despesas de deslocação, 

jantares dos músicos e contratação de um músico.------------------------------------------------------ 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

Cinema de Ponte de Sor, no dia seis (6) de novembro de dois mil e vinte e um (2021), à 

Associação Clave do Sor -  Escola Amadora d´Artes de Tramaga, para a realização de um 

espetáculo de cariz solidário, da Banda 5.ª Intervenção, assim como a cedência do P.A. do 

Município, o pagamento de horas extraordinárias ao técnico de som, técnico de luz e dois 

técnicos ajudantes, jantares para os técnicos e apoio de trezentos e sessenta euros (360,00 €), 

para fazer face às despesas de deslocação, jantares dos músicos e contratação de um músico.----- 

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

 

Ponto 7.4. 
N.º de 
Registo 

15122 Data 21/10/2021 Processo 2021/900.10.503/23 

  

Assunto:   
Participação na Segunda (2.ª) Edição da Turiberia – Badajoz, de quatro (4) a sete 

(7) de novembro de dois mil e vinte e um (2021).--------------------------------------------- 



 

21 

 

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

Proposta: 

Participação na Segunda (2.ª) Edição da Turiberia – Badajoz, de quatro (4) a sete (7) de 

novembro de dois mil e vinte e um (2021) , de acordo com o proposto, no valor previsto de 

1.572,00 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

a proposta apresentada, deliberou, aprovar a participação na Segunda (2.ª) Edição da Turiberia – 

Badajoz, de quatro (4) a sete (7) de novembro de dois mil e vinte e um (2021), de acordo com o 

proposto, no valor previsto de 1.572,00 €.--------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 7.5. 
N.º de 
Registo 

15123 Data 21/10/2021 Processo 2021/300.50.201/44 

  

Assunto:   
Associação de Solidariedade Social de Ponte de Sor - Casa dos Avós / Cedência do 

Teatro Cinema de Ponte de Sor.-------------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 123133 - DCT – TEATRO - CINEMA.---------------------------------------------------------------------- 

Proposta: 

Autorização de cedência do Teatro-Cinema de Ponte de Sor, do respetivo equipamento e 

técnicos de som e luzes, nos dias quatro (4) e cinco (5) de dezembro de dois mil e vinte e 

um (2021), para a apresentação da Peça de Teatro “Aldeia da Roupa Branca”, assim como 

os respetivos ensaios a partir do início da segunda quinzena de novembro, consoante a 

disponibilidade do espaço, à Associação de Solidariedade Social de Ponte de Sor - Casa dos 

Avós.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, autorizar a cedência do 

Teatro-Cinema de Ponte de Sor, do respetivo equipamento e técnicos de som e luzes, nos dias 

quatro (4) e cinco (5) de dezembro de dois mil e vinte e um (2021), para a apresentação da Peça 

de Teatro “Aldeia da Roupa Branca”, assim como os respetivos ensaios a partir do início da 

segunda quinzena de novembro, consoante a disponibilidade do espaço, à Associação de 

Solidariedade Social de Ponte de Sor - Casa dos Avós.------------------------------------------------------------ 

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

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

Ponto 8.1. 
N.º de 
Registo 

14206 Data 07/10/2021 Processo 2021/650.10.100/20 

  

Assunto:   Regulamento Municipal referente a "Bolsas de Estudo Câmara Municipal de Ponte 
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de Sor" - Ano letivo 2021/2022 / Nomeação de Júri.----------------------------------------- 

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

Proposta: Nomear o júri indicado.-------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

proposta apresentada, deliberou, nomear o Júri indicado na referida proposta.-------------------------- 

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

 

Ponto 8.2. 
N.º de 
Registo 

14964 Data 20/10/2021 Processo 2021/650.20.304/5 

  

Assunto:   

Pedido de cedência de uma mobília de quarto, um fogão, um frigorifico, uma 

máquina de lavar roupa, uma mesa e duas cadeiras referente ao Processo 

2021/650.20.304/5.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

Indeferir a cedência de uma mobília de quarto, um fogão, um frigorifico, uma máquina de 

lavar roupa, uma mesa e duas cadeiras, ao abrigo do número um (1) do artigo quarto (4.º) 

do Regulamento Municipal de Inserção Social e Luta Contra a Pobreza, referente ao Processo 

número 2021/650.20.304/5.------------------------------------------------------------------------ 

 

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, 

indeferir a cedência de uma mobília de quarto, um fogão, um frigorifico, uma máquina de lavar 

roupa, uma mesa e duas cadeiras, ao abrigo do número um (1) do artigo quarto (4.º) do 

Regulamento Municipal de Inserção Social e Luta Contra a Pobreza, referente ao Processo 

número 2021/650.20.304/5.---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Ponto 8.3. 
N.º de 
Registo 

14879 Data 18/10/2021 Processo 2021/850.10.003.01/56 

  

Assunto:   
Cedência de apoio logístico à Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Ponte de 

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

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

Proposta: Aprovar o apoio logístico à Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Ponte de Sor, que se 
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traduz na cedência de transporte de Ponte de Sor para Armação de Pêra e respetivo 

regresso, para proceder à recolha de mobiliário doado a esta Instituição, nomeadamente 

três (3) camas, dois (2) roupeiros, seis (6) mesas de cabeceira e duas (2) cómodas.-------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, aprovar o apoio logístico à Cruz 

Vermelha Portuguesa - Delegação de Ponte de Sor, que se traduz na cedência de transporte de 

Ponte de Sor para Armação de Pêra e respetivo regresso, para proceder à recolha de mobiliário 

doado a esta Instituição, nomeadamente três (3) camas, dois (2) roupeiros, seis (6) mesas de 

cabeceira e duas (2) cómodas.------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

Ponto 8.4. 
N.º de 
Registo 

14747 Data 15/10/2021 Processo 2021/150.10.500/40 

  

Assunto:   

Protocolo entre o Município de Ponte de Sor, a Santa Casa da Misericórdia de 

Ponte de Sor e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Ponte de Sor - 

Atribuição de verba para dois mil e vinte e um barra dois mil e vinte e dois 

2021/2022.----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Proposta: 

Atribuir à Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Sor, um apoio financeiro no valor total de 

19.971,50 € (dezanove mil, novecentos e setenta e um euros e cinquenta cêntimos), para 

pagamento em tranches mensais da Técnica de Psicologia, em serviço na Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Ponte de Sor, de agosto de dois mil e vinte e um (2021) a 

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

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o Protocolo em vigor e a 

proposta apresentada, deliberou, atribuir à Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Sor, um apoio 

financeiro no valor total de 19.971,50 € (dezanove mil, novecentos e setenta e um euros e 

cinquenta cêntimos), para pagamento em tranches mensais da Técnica de Psicologia, em serviço 

na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Ponte de Sor, de agosto de dois mil e vinte e um 

(2021) a julho de dois mil e vinte e dois (2022).--------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 8.5. N.º de 14890 Data 19/10/2021 Processo 2021/850.10.003.01/57 
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Registo 

  

Assunto:   Atribuição de apoio financeiro à Associação Sete Sóis Sete Luas.------------------------ 

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

Proposta: 

Aprovar a concessão de um apoio financeiro, até 3.865,27 € (três mil oitocentos e sessenta e 

cinco euros e vinte e sete cêntimos) e mediante entrega de documento comprovativo de 

despesa, à Associação Sete Sóis Sete Luas, para fazer face à despesa com o envio de 

contentor com material escolar para Cabo Verde, no âmbito do projeto solidário promovido 

por esta Associação em parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa.---------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

concessão de um apoio financeiro, até 3.865,27 € (três mil oitocentos e sessenta e cinco euros e 

vinte e sete cêntimos) e mediante entrega de documento comprovativo de despesa, à Associação 

Sete Sóis Sete Luas, para fazer face à despesa com o envio de contentor com material escolar para 

Cabo Verde, no âmbito do projeto solidário promovido por esta Associação em parceria com a 

Cruz Vermelha Portuguesa.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Ponto 8.6. 
N.º de 
Registo 

14929 Data 20/10/2021 Processo 2021/850.10.003.01/51 

  

Assunto:   Concessão de apoio à Caminhar - Associação Cristã de Apoio Social.-------------------- 

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

Proposta: 

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

disponibilização de Técnicos do Município afetos ao Serviço de Cultura (Técnica Superior Ana 

Isabel Silva) e ao Serviço de Desporto para colaboração na dinamização das atividades da 

USePS Universidade Sénior de Ponte de Sor;----------------------------------------------------------------

2- Informar a Caminhar - Associação Cristã de Apoio Social, da indisponibilidade na 

continuação de colaboração na Tuna da USePS pelo Professor de Música, conforme 

indicação do próprio.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Conceder o apoio à Caminhar - Associação Cristã de Apoio Social que se traduz na 
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disponibilização de Técnicos do Município afetos ao Serviço de Cultura (Técnica Superior Ana 

Isabel Silva) e ao Serviço de Desporto para colaboração na dinamização das atividades da USePS 

Universidade Sénior de Ponte de Sor;---------------------------------------------------------------------------------

2- Informar a Caminhar - Associação Cristã de Apoio Social, da indisponibilidade na continuação 

de colaboração na Tuna da USePS pelo Professor de Música, conforme indicação do próprio.------- 

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

 

Ponto 8.7. 
N.º de 
Registo 

14911 Data 19/10/2021 Processo 2021/300.50.201/33 

  

Assunto:   
Minuta de Protocolo de cedência de instalações, para constituição de sede da 

Associação Debate Intemporal.-------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

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

Debate Intemporal e que se traduz na cedência de instalações para constituição de sede 

social, na sala três (3) da Fração B, do prédio sito na Travessa Dr. Manuel José Fernandes, em 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

anexada, deliberou:---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Debate Intemporal e que se traduz na cedência de instalações para constituição de sede social, na 

sala três (3) da Fração B, do prédio sito na Travessa Dr. Manuel José Fernandes, em Ponte de Sor.- 

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

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

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

 

Ponto 8.8. 
N.º de 
Registo 

15022 Data 20/10/2021 Processo 2021/850.10.003.01/58 

  

Assunto:   
Atribuição de apoio financeiro à Associação Comunitária Recreativa e Cultural 

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

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

Proposta: 

Aprovar a atribuição de um apoio financeiro, no valor de 1.526,72 € (mil quinhentos e vinte 

e seis euros e setenta e dois cêntimos), à Associação Comunitária Recreativa e Cultural 

Valdoarquense, para fazer face às despesas correntes tidas no decurso do período da crise 
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pandémica e de forma a assegurar o normal funcionamento da Instituição.----------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

apoio financeiro, no valor de 1.526,72 € (mil quinhentos e vinte e seis euros e setenta e dois 

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

despesas correntes tidas no decurso do período da crise pandémica e de forma a assegurar o 

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

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

 

Ponto 8.9. 
N.º de 
Registo 

15234 Data 22/10/2021 Processo 2021/850.10.003.01/53 

  

Assunto:   Atribuição de um apoio financeiro ao Grupo Desportivo Matuzarense.----------------- 

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

Proposta: 

Aprovar a atribuição de um apoio financeiro, no valor de 983,00 € (novecentos e oitenta e 

três euros), mediante entrega dos documentos comprovativos de despesa, ao Grupo 

Desportivo Matuzarense, para fazer face aos custos com a aquisição de material no âmbito 

das participações nos Campeonatos da 2.ª Divisão Nacional de equipas em boia, 

Campeonato Nacional da 1.ª Divisão de achigã embarcado e Campeonato Interno.-------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

proposta apresentada, deliberou, aprovar a atribuição de um apoio financeiro extraordinário, no 

valor de 983,00 € (novecentos e oitenta e três euros), mediante entrega dos documentos 

comprovativos de despesa, ao Grupo Desportivo Matuzarense, para fazer face aos custos com a 

despesas efetuadas, sendo que no próximo pedido de apoio anual do referido Grupo, deverá ser 

analisado e apreciado o valor a atribuir.------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

Ponto 8.10. 
N.º de 
Registo 

15185 Data 22/10/2021 Processo 2021/850.10.003.01/60 

  

Assunto:   Concessão de apoio à Associação Cultural e Recreativa de Vale da Bica.---------------- 

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

Proposta: 
Aprovar a concessão de apoio à Associação Cultural e Recreativa de Vale da Bica, que se 

traduz na cedência do Auditório e Ateliers do Centro de Artes e Cultura, para realização de 
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ensaios e pernoita de convidados nos dias indicados, assim como a cedência do Teatro - 

Cinema nos dias seis (6) , sete (7), oito (8) e nove (9) de dezembro, a partir das dezassete 

horas e trinta minutos (17H:30), e também a disponibilização de recursos humanos e 

respetivo pagamento de horas extraordinárias, no âmbito da realização da quinta (5.ª) 

edição do evento “SoRRisos” nos dias oito (8) e nove (9) de dezembro.----------------------------- 

 

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 

à Associação Cultural e Recreativa de Vale da Bica, que se traduz na cedência do Auditório e 

Ateliers do Centro de Artes e Cultura, para realização de ensaios e pernoita de convidados nos 

dias indicados, assim como a cedência do Teatro - Cinema nos dias seis (6) , sete (7), oito (8) e 

nove (9) de dezembro, a partir das dezassete horas e trinta minutos (17H:30), e também a 

disponibilização de recursos humanos e respetivo pagamento de horas extraordinárias, no 

âmbito da realização da quinta (5.ª) edição do evento “SoRRisos” nos dias oito (8) e nove (9) de 

dezembro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 8.11. 
N.º de 
Registo 

15244 Data 25/10/2021 Processo 2021/850.10.003.01/61 

  

Assunto:   Concessão de apoio à Escola de Artes do Norte Alentejano.------------------------------- 

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

Proposta: 

Concessão de apoio à Escola de Artes do Norte Alentejano, que se traduz na cedência do 

Teatro - Cinema, na utilização do piano acústico e disponibilização de técnico de som com o 

respetivo pagamento das horas extraordinárias, no âmbito da realização da Audição Geral 

de Natal, no dia dezasseis (16) de dezembro, entre as dezasseis horas 16H:00  e as vinte 

20H:00.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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 à 

Escola de Artes do Norte Alentejano, que se traduz na cedência do Teatro - Cinema, na utilização 

do piano acústico e disponibilização de técnico de som com o respetivo pagamento das horas 

extraordinárias, no âmbito da realização da Audição Geral de Natal, no dia dezasseis (16) de 

dezembro, entre as dezasseis horas (16H:00)  e as vinte horas (20H:00).------------------------------------ 

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

9. DFP – GESTÃO DE PATRIMÓNIO.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto 9.1. 
N.º de 
Registo 

14587 Data 13-09-2021 Processo 2021/300.50.201/24 

  

Assunto:   

Resposta a Reclamação apresentada pela Empresa “Aerotech OPS, LLC DBA ATOPS” 

referente à Oferta Pública para Adjudicação de Arrendamento com Prazo Certo do 

Centro de Acolhimento Empresarial - Pavilhão A, sito no Aeródromo Municipal de 

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

Serviço Proponente: 11213 - DFP – GESTÃO DE PATRIMÓNIO.-------------------------------------------------------------- 

Proposta: 

Ratificar o teor da resposta dada à Empresa “Aerotech OPS, LLC, DBA ATOPS”, no âmbito da 

reclamação apresentada referente à Oferta Pública para Adjudicação de Arrendamento com 

Prazo Certo do Centro de Acolhimento Empresarial - Pavilhão A, sito no Aeródromo 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

anexada e a proposta apresentada, deliberou, ratificar o teor da resposta dada à Empresa 

“Aerotech OPS, LLC, DBA ATOPS”, no âmbito da reclamação apresentada referente à Oferta 

Pública para Adjudicação de Arrendamento com Prazo Certo do Centro de Acolhimento 

Empresarial - Pavilhão A, sito no Aeródromo Municipal de Ponte de Sor.----------------------------------- 

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

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

Ponto 10.1. 
N.º de 
Registo 

15096 Data 21/10/2021 Processo 2021/300.10.005/729 

  

Assunto:   

Minuta de Contrato de Cessão da Posição Contratual, de Contrato 22-A/21 de 

Aquisição de Equipamento Informático, no âmbito da Empresa Intermunicipal 

Águas do Alto Alentejo.------------------------------------------------------------------------------ 

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

Proposta: 

Aprovar a Minuta de Contrato de Cessão da Posição Contratual de Contrato 22-A/21, de 

Aquisição de Equipamento Informático, no âmbito da Empresa Intermunicipal Águas do Alto 

Alentejo que, consiste na cedência da posição contratual do Município de Ponte de Sor para 

a Empresa Intermunicipal Águas do Alto Alentejo.--------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

anexada, deliberou:---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1- Aprovar a Minuta de Contrato de Cessão da Posição Contratual de Contrato 22-A/21, de 
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Aquisição de Equipamento Informático, no âmbito da Empresa Intermunicipal Águas do Alto 

Alentejo que, consiste na cedência da posição contratual do Município de Ponte de Sor para a 

Empresa Intermunicipal Águas do Alto Alentejo.------------------------------------------------------------------- 

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

o referido Contrato.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Não participou na apreciação e votação do assunto, depois de se ter considerado impedido, o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, Hugo Luís Pereira Hilário, devido a ser também o 

Presidente do Conselho de Administração da Empresa Intermunicipal Águas do Alto Alentejo.------ 

 

Ponto 10.2. 
N.º de 
Registo 

15360 Data 26/10/2021 Processo 2021/100.10.400/6 

  

Assunto:   
Aprovação do Regulamento do Espaço i Polo Tecnológico de Ponte de Sor / 

Mercado Municipal.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

Aprovar o Regulamento do Espaço i Polo Tecnológico de Ponte de Sor, sito no 1.º Piso do 

Edifício do Mercado Municipal, que visa estabelecer as respetivas condições de candidatura 

e utilização.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

anexada e a proposta apresentada, deliberou, aprovar o Regulamento do Espaço i Polo 

Tecnológico de Ponte de Sor, sito no 1.º Piso do Edifício do Mercado Municipal, que visa 

estabelecer as respetivas condições de candidatura e utilização.---------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

a reunião, quando eram doze horas e quinze 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 
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Hugo Luís Pereira Hilário 
 

O Secretário 
 

 

 

 

 

 

António José Delgadinho Rodrigues 
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