
 

  

 

 

ATA NÚMERO 26-2021, REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PONTE DE SOR, REALIZADA NO DIA 15-12-2021.-------------------------------------------------------- 

N.º de Registo: 3719662.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Data: 27/12/2021.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Reunião: Reunião Ordinária do dia 15/12/2021.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

-----Faltas: Faltou a Senhora Alda Odete Borges Martins Falé Monteiro, que se encontrava ao serviço da 

Autarquia, razão pela qual a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a justificação da referida 

falta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

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

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

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

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

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

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

Câmara Municipal, a introdução de mais dois assuntos na Ordem de Trabalhos, respeitantes à proposta  com  

o número 17816, datada de 14-12-2021, relativa ao Processo número 2021/350.10.001/1, sobre a Décima 

(11.ª) Alteração das GOP – Grandes Opções do Plano, Décima Primeira (11.ª) Alteração do Orçamento e 

Terceira (3.ª) Alteração do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal para o ano de dois mil e vinte e um (2021) 

e a proposta com o número 17838, datada de 15-12-2021, relativa ao Processo 2021/100.10.400/6, relativa à  

Ratificação do Aviso de Publicitação das Candidaturas ao Espaço I - Acolhimento de Empresas de Serviços - 1º 

Piso do Mercado Municipal, tendo a Câmara Municipal, deliberado, por unanimidade, aceitar a introdução 

dos referidos assuntos na Ordem de Trabalhos.------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

Ponto 1.1. N.º de Registo 17577 Data 10/12/2021 
 

Processo 2021/150.20.404/27 
 

  

Assunto:   

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

trinta e seis barra dois mil e vinte e um (236/2021), de 9 de dezembro de dois mil e 

vinte e um (09/12/2021).------------------------------------------------------------------------------- 

 
Serviço 
Proponente: 

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

 

Proposta: 

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

Tesouraria número duzentos e trinta e seis barra dois mil e vinte e um (236/2021), do dia 

nove de dezembro de dois mil e vinte e um (09/12/2021), sendo que em resumo, o total de 

Disponibilidades é de 3.045.060,68 €, as Operações Orçamentais é de 2.842.873,53 € e as 

Operações não Orçamentais é de 202.187,15 €.------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERAÇÃO 

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

Resumo Diário de Tesouraria número duzentos e trinta e seis (236), do dia nove de dezembro de 

dois mil e vinte e um (09/12/2021), sendo que em resumo o total de Disponibilidades é de  

3.045.060,68 € (três milhões e quarenta e cinco mil e cento e sessenta euros e trinta e sessenta e 

oito cêntimos), as Operações Orçamentais é de 2.842.873,53 € (dois milhões e oitocentos e 

quarenta e dois mil e oitocentos e setenta e três euros e cinquenta e três cêntimos) e as 

Operações não Orçamentais é de 202.187,15 € (duzentos e dois mil e cento e oitenta e sete euros 

e quinze cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto 1.2. N.º de Registo 17283 Data 03/12/2021 
 

Processo 2021/350.10.500/5 
 

  

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”. - 

(4ª. Transferência de Verbas para a ACIPS).-------------------------------------------------------- 

 
Serviço 
Proponente: 

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

 

Proposta: 
A Câmara Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

 

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

 

Ponto 1.3. N.º de Registo 17816 Data 14/12/2021 Processo 2021/350.10.001/1 

 
 
 

Assunto:   

Décima Primeira (11.ª) Alteração das GOP – Grandes Opções do Plano, Décima 

Primeira (11.ª) Alteração do Orçamento da Câmara Municipal e Terceira (3.ª) 

Alteração do Mapa de Pessoal, para o ano de dois mil e vinte e um (2021).-------- 

Serviço Proponente: 

 
11 - DFP – DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO – 
CONTABILIDADE----------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Proposta: 

Aprovar a Décima (11.ª) Alteração das GOP – Grandes Opções do Plano, Décima Primeira 

(11.ª) Alteração do Orçamento e Terceira (3.ª) Alteração do Mapa de Pessoal da Câmara 

Municipal para o ano de dois mil e vinte e um (2021).---------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

anexada e a proposta apresentada, deliberou, aprovar a Décima Primeira (11.ª) Alteração das 

GOP – Grandes Opções do Plano, Décima (11.ª) Alteração do Orçamento e Terceira (3.ª) 

Alteração do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal para o ano de dois mil e vinte e um (2021).--- 

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

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

Ponto 3.1. 
N.º de 
Registo 

16920 Data 26/11/2021 Processo 2019/450.10.215/25 

  

Assunto:   
Licença Especial de Ruido, para realização de festa de aniversário de vinte e sete 

(27) a vinte e oito (28) de novembro / Nuno Filipe Esteves Barata Salgado e Silva.-- 

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

 
Proposta: 

Ratificar a decisão do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Hugo Luís Pereira Hilário, a 

qual consistiu na emissão da Licença Especial de Ruido, para a realização de Festa de 

Aniversário, no dia vinte e sete (27) das vinte horas (20H:00) às vinte e quatro horas 

(24H:00) e dia vinte e oito (28) de novembro, das dezanove horas trinta minutos (19H:30) às 

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

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

documentação anexada e a proposta apresentada, deliberou, ratificar a decisão do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Hugo Luís Pereira Hilário, a qual consistiu na emissão da Licença 



 

 

Especial de Ruido ao requerente, para a realização de Festa de Aniversário, no dia vinte e sete 

(27) das vinte horas (20H:00) às vinte e quatro horas (24H:00) e dia vinte e oito (28) de novembro, 

das dezanove horas trinta minutos (19H:30) às vinte e quatro horas (24H:00), mediante o 

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

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

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

 

Ponto 2.2. 
N.º de 
Registo 

17714 Data 13/12/2021 Processo 2021/450.10.072/9 

  

Assunto:   
Licenciamento de Provas Desportivas e Divertimentos Públicos, em espaços 

públicos / Grupo Cultural Recreativo e Desportivo do Domingão.------------------------ 

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

 
Proposta: 

Ratificar a decisão do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Hugo Luís Pereira Hilário, a 

qual consistiu na emissão da Licença para a realização da Prova Desportiva Co Drives, 

realizada pelo Grupo Cultural Recreativo e Desportivo do Domingão, no dia onze (11) de 

dezembro de dois mil e vinte e um (2021), das nove horas (09H:00) às dezasseis horas e 

quarenta e cinco minutos (16H:45), mediante o pagamento da taxa prevista no ponto 1.1., 

do artigo 28.º, do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais do Município de Ponte de 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

documentação anexada e a proposta apresentada, deliberou, ratificar a decisão do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, Hugo Luís Pereira Hilário, a qual consistiu na emissão da Licença 

para a realização da Prova Desportiva Co Drives, realizada pelo Grupo Cultural Recreativo e 

Desportivo do Domingão, no dia onze (11) de dezembro de dois mil e vinte e um (2021), das nove 

horas (09H:00) às dezasseis horas e quarenta e cinco minutos (16H:45), mediante o pagamento da 

taxa prevista no ponto 1.1., do artigo 28.º, do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais do 

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

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

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

Ponto 3.1. 
N.º de 
Registo 

17184 Data 02/11/2021 Processo 2021/300.40.508/36 

  

Assunto:   Infraestrutura de ligação de Crato / E REDES.--------------------------------------------------- 

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



 

 

Proposta: 

Autorizar a E Redes a executar os trabalhos de ligação da rede elétrica na via pública do 

Concelho de Ponte de Sor, salvaguardando que todas as autorizações a nível dos terrenos 

particulares são da responsabilidade daquela Entidade. 

 

DELIBERAÇÃO 

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

proposta apresentada, deliberou, autorizar a Empresa E Redes a executar os trabalhos de ligação 

da rede elétrica na via pública do Concelho de Ponte de Sor, salvaguardando-se que todas as 

autorizações a nível dos terrenos particulares são da responsabilidade daquela Entidade.------------ 

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

 

Ponto 3.2. 
N.º de 
Registo 

17202 Data 03/11/2021 Processo 2021/450.10.204/154 

  

Assunto:   Eliminação de passadeira de peões, na Rua de Santo António, em Ponte de Sor.----- 

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

Proposta: 
Autorizar a eliminação da passadeira para peões, sita na Rua de Santo António, junto ao 

número 28, em Ponte de Sor.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

DELIBERAÇÃO 

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

prestada e a proposta apresentada, deliberou, autorizar a eliminação da passadeira para peões, 

sita na Rua de Santo António, junto ao número 28, em Ponte de Sor e providenciar a colocação de 

outra na mesma zona e noutro local.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 3.3. 
N.º de 
Registo 

17297 Data 03/11/2021 Processo 2021/300.40.503/18 

  

Assunto:   
Reparação urgente de muro em perigo de desabamento, na Rua do Granal, n.º 25, 

em Ervideira.-------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Proposta: 

Declarar interesse público na reconstrução de muro de suporte na Rua do Granal, n.º 25, em 

Ervideira, de forma a evitar o desmoronamento da estrada municipal, estimando-se para a 

intervenção o valor de 4.998,00 € + IVA.---------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, solicitar um parecer 



 

 

jurídico ao Gabinete Jurídico, sobre o assunto, para uma melhor tomada de decisão.------------------ 

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

 

Ponto 3.4. 
N.º de 
Registo 

17488 Data 09/12/2021 Processo 2019/300.10.001/42 

  

Assunto:   
Pedido de prorrogação de prazo Empreitada de "Fase 2 do Centro de Negócios 

Construção do Hangar C" / Nova Gente - Empreitadas, S.A.-------------------------------- 

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

Proposta: 

Autorizar a prorrogação de prazo, até 29/03/2022, sem direito a revisão de preços, para 

conclusão da Empreitada de “Fase 2 do Centro de Negócios Construção do Hangar C”, 

adjudicada à Empresa NOVA  GENTE - Empreitadas, S.A.------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

prazo, até 29/03/2022, sem direito a revisão de preços, para conclusão da Empreitada de “Fase 2 

do Centro de Negócios Construção do Hangar C”, adjudicada à Empresa NOVA  GENTE - 

Empreitadas, S.A.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Ponto 3.5. 
N.º de 
Registo 

17484 Data 09/12/2021 Processo 2020/300.50.601/20 

  

Assunto:   
Pedido de autorização para execução de Ramal Domiciliário de Gás Natural na Rua 

Miguel Torga, 119, em Ponte de Sor / Tagusgás, S.A.,---------------------------------------- 

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

Proposta: 

Autorizar a empresa Tagusgás, S.A., a executar o ramal domiciliário de fornecimento de gás 

natural na Rua Miguel Torga, n.º 119, em Ponte de Sor, devendo a reposição dos pavimentos 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

documentação anexada e a proposta apresentada, delibero, autorizar a empresa Tagusgás, S.A., 

a executar o ramal domiciliário de fornecimento de gás natural na Rua Miguel Torga, n.º 119, em 

Ponte de Sor, devendo a reposição dos pavimentos ser efetuada em perfeitas condições.----------- 

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

 



 

 

Ponto 3.6. 
N.º de 
Registo 

17656 Data 13/12/2021 Processo 2020/300.10.001/43 

  

Assunto:   
Empreitada de "Centro de Acolhimento de Serviço a Munícipes - Recuperação de 

Edifícios" Resolução Sancionatória / Cansyfree, Lda.----------------------------------------- 

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

Proposta: 

- Aplicação de sanção pecuniária por cada dia de atraso no montante de 57.793,45 € à 

Empresa Cansyfree, Lda.;-----------------------------------------------------------------------------------------

- Resolução do contrato a título sancionatório;------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Aprovar a aplicação de sanção pecuniária por cada dia de atraso, no montante de 57.793,45 € 

à Empresa Cansyfree, Lda.;-----------------------------------------------------------------------------------------------

2- Aprovar a Resolução do contrato a título sancionatório;----------------------------------------------------- 

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

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

Ponto 4.1 
N.º de 
Registo 

17388 Data 06/12/2021 Processo 2019/450.10.204/284 

  

Assunto:   
Declaração de caducidade do licenciamento, referente à ampliação e reabilitação 

de um edifício de r/c destinado a habitação - Processo 37/2017.------------------------- 

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

Proposta: 
Declarar a caducidade nos termos do n.º 5, artigo 71.º, do Decreto - Lei n.º 555/99, de 16/12, 

com a redação introduzida pelo Decreto - Lei n.º 136/2014, de 9/9.------------------------ 

 

DELIBERAÇÃO 

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

prestada e a proposta apresentada, deliberou, declarar a caducidade nos termos do n.º 5, artigo 

71.º, do Decreto - Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redação introduzida pelo Decreto - Lei n.º 

136/2014, de 9/9.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Ponto 4.2 
N.º de 
Registo 

17458 Data 07/12/2021 Processo 2021/450.10.204/280 

  

Assunto:   Caducidade do Licenciamento referente à Alteração e Ampliação de um edifício de 



 

 

rés-do-chão destinado a habitação, sito na Rua das Palmeiras, n.º 23 - Foros do 

Mocho, referente ao Processo número 94/2019.---------------------------------------------- 

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

Proposta: 
Não declarar a caducidade do licenciamento em causa, e conceder o prazo pretendido de 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

prestada e a proposta apresentada, deliberou, não declarar a caducidade do licenciamento em 

causa, e conceder o prazo pretendido de (10 meses) para conclusão das obras.-------------------------- 

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

 

Ponto 4.3. 
N.º de 
Registo 

17454 Data 07/12/2021 Processo 2018/450.10.204/97 

  

Assunto:   

Declaração de caducidade do Licenciamento, referente à legalização de um 

armazém agropecuário, por falta de apresentação dos projetos das especialidades 

referente ao Processo número 98/2018.--------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 
Declarar a caducidade nos termos do n.º 6, do artigo 20.º, do Decreto - Lei n.º 555/99, de 

16/12, com a redação introduzida pelo Decreto - Lei nº 136/2014, de 9/9.------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

prestada e a proposta apresentada, deliberou, declarar a caducidade nos termos do n.º 6, do 

artigo 20.º, do Decreto - Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redação introduzida pelo Decreto - Lei nº 

136/2014, de 9/9.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Ponto 4.4 
N.º de 
Registo 

17440 Data 07/12/2021 Processo 2019/450.10.204/286 

  

Assunto:   

Declaração de caducidade do Licenciamento, referente à demolição e construção 

de edifício de dois (2) pisos para três (3) fogos e piscina, na Rua Vasco da Gama, nº 

7, em Ponte de Sor, relativo ao Processo 12/2017.-------------------------------------------- 

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

Proposta: Declarar a caducidade nos termos do n.º 5, do artigo 71.º, do Decreto - Lei n.º 555/99, de 



 

 

16/12, com a redação introduzida pelo Decreto - Lei nº 136/2014, de 9/9.------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

prestada e a proposta apresentada, deliberou, declarar a caducidade nos termos do n.º 5, do 

artigo 71.º, do Decreto - Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redação introduzida pelo Decreto - Lei nº 

136/2014, de 9/9.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 4.5. 
N.º de 
Registo 

17601 Data 10/12/2021 Processo 2019/450.10.066/23 

  

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

Arborização - Código de Registo n.º Pr.007551 2021.----------------------------------------- 

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

Proposta: 

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

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

Código de Registo n.º Pr.007551 2021.------------------------------------------------------------------------ 

 

DELIBERAÇÃO 

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

anexada, deliberou tomar conhecimento dos Pareceres emitidos pela DPGU-PA e GTF e informar 

o ICNF, IP Instituto da Conservação da Natureza, dos mesmos, relativamente à (re) arborização - 

Código de Registo n.º Pr.007551 2021.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 4.6. 
N.º de 
Registo 

17632 Data 10/12/2021 Processo 2021/150.10.600/7 

  

Assunto:   Programa 1.º Direito Estratégia Local de Habitação e Acordo de Colaboração.-------- 

Serviço Proponente: 13111 – DPGU – INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL E PLANEAMEMO URBANO.  

Proposta: 

Aprovação da Minuta do Acordo de Colaboração, entre o IHRU Instituto da Habitação e da 

Reabilitação Urbana, I.P. e o Município de Ponte de Sor, referente à Estratégia Local de 

Habitação (ELH), do nosso Município, com os princípios e regras do 1.º Direito (Programa de 

Apoio ao Acesso à Habitação).---------------------------------------------------------------------------------- 

 

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



 

 

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

1- Aprovar o Minuta do Acordo de Colaboração, entre o IHRU Instituto da Habitação e da 

Reabilitação Urbana, I.P. e o Município de Ponte de Sor, referente à Estratégia Local de Habitação 

(ELH), do nosso Município, com os princípios e regras do 1.º Direito (Programa de Apoio ao 

Acesso à Habitação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Acordo de Colaboração.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Ponto 5.1. 
N.º de 
Registo 

23400 Data 02/12/2021 Processo 2021/300.50.402/31 

  

Assunto:   
Primeiro (1.º) Torneio de Padel de Natal / GEPS – Grupo Experimental de Ponte de 

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

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

Proposta: 

Aprovar a cedência dos Campos de Padel, nos dias dezoito (18) e dezanove (19) de 

dezembro de dois mil e vinte um (2021), entre as nove horas (09H:00) e as vinte horas 

(20H:00) para a realização do Primeiro (1.º) Torneio de Padel de Natal GEPS, da iniciativa do 

Grupo Experimental de Ponte de Sor, condicionada à possibilidade da realização do evento 

(mediante evolução da situação epidemiológica e das regras de higiene e segurança 

aplicadas à prática desportiva).--------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

documentação anexada e a proposta apresentada, deliberou, aprovar a cedência dos Campos de 

Padel  nos dias dezoito (18) e dezanove (19) de dezembro de dois mil e vinte um (2021), entre as 

nove horas (09H:00) e as vinte horas (20H:00) para a realização do Primeiro (1.º) Torneio de Padel 

de Natal GEPS, da iniciativa do Grupo Experimental de Ponte de Sor, condicionada à possibilidade 

da realização do evento (mediante evolução da situação epidemiológica e das regras de higiene e 

segurança aplicadas à prática desportiva).--------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 5.2. 
N.º de 
Registo 

23403 Data 02/12/2021 Processo 2021/900.10.002.01/7 

  

Assunto:   Rali Alcanena Capital da Pele 2021 / Município de Alcanena.------------------------------ 

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



 

 

Proposta: 

À Ratificação. Parecer positivo ao pedido do evento referente ao Rali Alcanena Capital da 

Pele 2021, formulado pelo Município de Alcanena, para a sua realização de três (03) a cinco 

(05) de dezembro de dois mil e vinte e um (2021), sujeito aos restantes pareceres positivos 

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

organização do evento e condicionado à possibilidade de realização do evento (mediante a 

situação epidemiológica na data da sua realização).------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

despacho exarado e a proposta apresentada, deliberou, ratificar a decisão de emissão de parecer 

positivo ao pedido do evento referente ao Rali Alcanena Capital da Pele 2021, formulado pelo 

Município de Alcanena, para a sua realização de três (03) a cinco (05) de dezembro de dois mil e 

vinte e um (2021), sujeito aos restantes pareceres positivos necessários para a realização da 

Prova, cujo requerimento é da responsabilidade da organização do evento e condicionado à 

possibilidade de realização do evento (mediante a situação epidemiológica na data da sua 

realização).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 5.3. 
N.º de 
Registo 

23455 Data 03/12/2021 Processo 2021/150.10.500/43 

  

Assunto:   
Distribuição de lanches aos alunos beneficiários do Projeto "Para Ti Se Não 

Faltares" / Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor.---------------------------------------- 

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

Proposta: 

Aprovar a Minuta do Protocolo de Colaboração, para distribuição de lanches aos alunos 

beneficiários do Projeto “Para Ti Se Não Faltares” / Agrupamento de Escolas de Ponte de 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Aprovar a Minuta do Protocolo de Colaboração, para distribuição de lanches aos alunos 

beneficiários do Projeto “Para Ti Se Não Faltares” / Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor;----- 

2- Autorizar o Senhor Presidente da Câmara a subscrever o referido Protocolo de Colaboração.---- 

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

 

Ponto 5.4. N.º de 23864 Data 09/12/2021 Processo 2021/300.50.402/32 



 

 

Registo 

  

Assunto:   
Pedido de cedência da Pista de Atletismo do Estádio Municipal de Ponte de Sor 

Associação de Atletismo do Distrito de Portalegre.------------------------------------------- 

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

Proposta: 

- Aprovar a cedência da Pista de Atletismo do Estádio Municipal de Ponte de Sor, no dia 

trinta (30) de abril de dois mil e vinte e dois (2022) para a realização da Prova de Atletismo: 

Olímpico jovem regional II em Ponte de Sor, da iniciativa da Associação de Atletismo do 

Distrito de Portalegre e, condicionada à possibilidade de realização do evento (mediante a 

situação epidemiológica na data da sua realização) e dos pareceres e autorizações 

necessárias para a realização da prova por parte da Direção Geral de Saúde, sendo da 

responsabilidade da entidade organizadora da prova, solicitar as mesmas;-------------------------

- Aprovar a cedência da Pista de Atletismo do Estádio Municipal de Ponte de Sor, no dia 

dezoito (18) de junho de dois mil e vinte e dois (2022), para a realização da Prova de 

atletismo: Campeonato Distrital de iniciados em Ponte de Sor, da iniciativa da Associação de 

Atletismo do Distrito de Portalegre e, condicionada à possibilidade de realização do evento 

(mediante a situação epidemiológica na data da sua realização) e dos pareceres e 

autorizações necessárias para a realização da Prova por parte da Direção Geral de Saúde, 

sendo da responsabilidade da entidade organizadora da prova, solicitar as mesmas.------------ 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Aprovar a cedência da Pista de Atletismo do Estádio Municipal de Ponte de Sor, no dia trinta 

(30) de abril de dois mil e vinte e dois (2022) para a realização da Prova de Atletismo: Olímpico 

jovem regional II em Ponte de Sor, da iniciativa da Associação de Atletismo do Distrito de 

Portalegre e, condicionada à possibilidade de realização do evento (mediante a situação 

epidemiológica na data da sua realização) e dos pareceres e autorizações necessárias para a 

realização da prova por parte da Direção Geral de Saúde, sendo da responsabilidade da Entidade 

organizadora da prova, solicitar as mesmas;------------------------------------------------------------------------

2- Aprovar a cedência da Pista de Atletismo do Estádio Municipal de Ponte de Sor, no dia dezoito 

(18) de junho de dois mil e vinte e dois (2022), para a realização da Prova de atletismo: 

Campeonato Distrital de iniciados em Ponte de Sor, da iniciativa da Associação de Atletismo do 

Distrito de Portalegre e, condicionada à possibilidade de realização do evento (mediante a 

situação epidemiológica na data da sua realização) e dos pareceres e autorizações necessárias 

para a realização da Prova por parte da Direção Geral de Saúde, sendo da responsabilidade da 



 

 

Entidade organizadora da prova, solicitar as mesmas.------------------------------------------------------------ 

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

 

Ponto 5.5. 
N.º de 
Registo 

25168 Data 13/12/2021 Processo 2021/250.10.500/4 

  

Assunto:   
Substituição e nomeação do novo representante do Município, na CPCJ de Ponte 

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

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

Proposta: 
Autorizar a substituição do Técnico Superior José António Costa, na CPCJ de Ponte de Sor e 

nomear para novo representante do Município a Técnica Superior Ana Maria Solposto.------ 

 

DELIBERAÇÃO 

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

prestada e a proposta apresentada, deliberou, autorizar a substituição do Técnico Superior José 

António Costa, na CPCJ de Ponte de Sor e nomear para novo representante do Município a 

Técnica Superior Ana Maria Solposto.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Ponto 6.1. 
N.º de 
Registo 

17143 Data 02/12/2021 Processo 2021/650.20.304/36 

  

Assunto:   

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

dezembro de dois mil e vinte (2020), setembro e outubro de dois mil e vinte e um 

(2021), no valor de 270,00 € (duzentos e setenta euros) mensais, relativo ao 

Processo número 2021/650.20.304/36.---------------------------------------------------------- 

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 

dezembro de dois mil e vinte (2020) e setembro e outubro de dois mil e vinte e um (2021) 

cujo valor mensal é de 270,00 € (duzentos e setenta euros), relativo ao agregado familiar 

constante do Processo número 2021/650.20.304/36, ao abrigo do Regulamento Municipal de 

Luta Contra a Pobreza e Inserção Social, sendo que a despesa tem o cabimento número 

5035 e o número sequencial 34834 da rubrica 02/04080202, do respetivo orçamento.---------  

 

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

documentação anexada e a proposta apresentada, deliberou, deferir o apoio respeitante ao 



 

 

pedido de pagamento da renda de casa, relativa aos meses de dezembro de dois mil e vinte 

(2020) e setembro e outubro de dois mil e vinte e um (2021) cujo valor mensal é de 270,00 € 

(duzentos e setenta euros), mas o valor a liquidar à requerente será de duzentos e cinquenta 

euros (250.00 €), relativo ao agregado familiar constante do Processo número 2021/650.20.304/36, 

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

despesa tem o cabimento número 5035 e o número sequencial 34834 da rubrica 02/04080202, do 

respetivo orçamento.--------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 6.2. 
N.º de 
Registo 

17276 Data 02/12/2021 Processo 2021/650.20.603/14 

  

Assunto:   

Lista de Candidatos Admitidos, relativa ao Concurso para atribuição de uma 

habitação em regime de renda apoiada, tipologia T2, sita na Rua da Misericórdia 

n.º 3 - fração C, 7425-012, Montargil, referente ao Processo 2021/650.20.603/14.-- 

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

Proposta: 

Aprovar a Lista de Candidatos admitidos, referente ao Concurso para atribuição de uma 

habitação em regime de renda apoiada, sita na Rua da Misericórdia n.º 3, fração C, 7425 012 

Montargil, que se encontra mencionada no documento interno número 17247, constante do 

Processo 2021/650.20.603/14.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

proposta apresentada, deliberou, aprovar a Lista de Candidatos admitidos, referente ao Concurso 

para atribuição de uma habitação em regime de renda apoiada, sita na Rua da Misericórdia n.º 3, 

fração C, 7425 012 Montargil, que se encontra mencionada no documento interno número 17247, 

constante do Processo 2021/650.20.603/14.------------------------------------------------------------------------ 

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

 

Ponto 6.3. 
N.º de 
Registo 

17318 Data 06/12/2021 Processo 2021/650.10.100/20 

  

Assunto:   
Regulamento Municipal de Bolsas de Estudo "Câmara Municipal de Ponte de Sor"/ 

Ano Letivo de dois mil e vinte e um barra dois mil e vinte e dois (2021/2022).-------- 

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

Proposta: 
1- Concordar com a proposta apresentada pelo Júri, nomeado para apreciação das 

candidaturas às Bolsas de Estudo da Autarquia;------------------------------------------------------------ 



 

 

2- Considerar que a despesa tem cabimento na rubrica orçamental 02/04080202, com o 

cabimento número 5034 e número sequencial 34833.--------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Concordar com a proposta apresentada pelo Júri, nomeado para apreciação das candidaturas 

às Bolsas de Estudo da Autarquia e nesse sentido aprovar a mesma;----------------------------------------

2- Considerar que a despesa tem cabimento na rubrica orçamental 02/04080202, com o 

cabimento número 5034 e número sequencial 34833.------------------------------------------------------------ 

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

 

Ponto 6.4. 
N.º de 
Registo 

17178 Data 02/12/2021 Processo 2020/850.10.003.01/76 

  

Assunto:   
Atribuição de apoio financeiro ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal e 

Serviços Municipalizados de Ponte de Sor.------------------------------------------------------ 

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

Proposta: 

Aprovar a atribuição de um apoio financeiro, no valor de 23.359,74 (vinte e três mil, 

trezentos e cinquenta e nove euros e setenta e quatro cêntimos), ao Centro Social do 

Pessoal da Câmara Municipal e Serviços Municipalizados de Ponte de Sor para fazer face às 

despesas com a aquisição de produtos para oferta de um cabaz de natal aos funcionários do 

Município de Ponte de Sor, no total de trezentos e quarenta e seis (346).--------------------------- 

 

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, no valor de 

23.359,74 (vinte e três mil, trezentos e cinquenta e nove euros e setenta e quatro cêntimos) 

cêntimos), ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal e Serviços Municipalizados de Ponte 

de Sor, para fazer face às despesas com a aquisição de produtos para oferta de um cabaz de natal 

aos funcionários do Município de Ponte de Sor, no total de trezentos e quarenta e seis (346).------- 

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

 

Ponto 6.5. 
N.º de 
Registo 

17292 Data 03/12/2021 Processo 2021/850.10.003.01/74 

  

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

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



 

 

Proposta: 

Aprovar a atribuição de um apoio financeiro, no valor de 1.500,00 € (mil e quinhentos 

euros) mediante entrega de documento comprovativo de despesa, à Associação Nova 

Cultura de Montargil, para aquisição de mobiliário para o espaço cedido, no âmbito das 

atividades desenvolvidas pelo Coro de Câmara de Montargil sito na Praça Salgueiro Maia, n.º 

4, em Montargil.----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

 

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, no valor de 

1.500,00 € (mil e quinhentos euros) mediante entrega de documento comprovativo de despesa, à 

Associação Nova Cultura de Montargil, para aquisição de mobiliário para o espaço cedido, no 

âmbito das atividades desenvolvidas pelo Coro de Câmara de Montargil, sito na Praça Salgueiro 

Maia, n.º 4, em Montargil.------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Ponto 6.6. 
N.º de 
Registo 

17183 Data 02/12/2021 Processo 2021/850.10.500/3 

  

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

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

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

Proposta: 

Aprovar a concessão de gratificação aos trinta e sete (37) elementos da Orquestra Ligeira da 

Câmara Municipal de Ponte de Sor, no valor de 120,00 € para cada músico e 1.720,00 € para 

o Maestro, num total de 6.040,00 €.--------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

prestada e a proposta apresentada, deliberou, aprovar a concessão de gratificação aos trinta e 

sete (37) elementos da Orquestra Ligeira da Câmara Municipal de Ponte de Sor, no valor de 

120,00 € para cada músico e 1.720,00 € para o Maestro, num total de 6.040,00 €.----------------------- 

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

 

Ponto 6.7. 
N.º de 
Registo 

17198 Data 03/12/2021 Processo 2021/850.10.003.01/41 

  

Assunto:   
Atribuição de apoio à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Ponte de Sor / 

Paróquia de São Francisco de Assis.--------------------------------------------------------------- 



 

 

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

Proposta: 

Aprovar a atribuição de apoio financeiro, no valor de 2.600,00 € (dois mil e seiscentos euros) 

mediante entrega do documento comprovativo de despesa, à Fábrica da Igreja Paroquial da 

Freguesia de Ponte de Sor Paróquia de São Francisco de Assis, para fazer face às despesas 

com a pintura exterior do edifício da Capela das Barreiras e respetiva limpeza das 

coberturas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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 apoio 

financeiro, no valor de 2.600,00 € (dois mil e seiscentos euros) mediante entrega do documento 

comprovativo de despesa, à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Ponte de Sor - Paróquia 

de São Francisco de Assis, para fazer face às despesas com a pintura exterior do edifício da Capela 

das Barreiras e respetiva limpeza das coberturas.------------------------------------------------------------------ 

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

 

Ponto 6.8. 
N.º de 
Registo 

17455 Data 07/12/2021 Processo 2021/850.10.003.01/75 

  

Assunto:   Atribuição de apoio ao Núcleo Sportinguista de Galveias.----------------------------------- 

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

Proposta: 

Aprovar a atribuição de um apoio financeiro, no valor de 50,00 € (cinquenta euros), ao 

Núcleo Sportinguista de Galveias, como forma de apoio à elaboração do calendário de dois 

mil e vinte e dois (2022), com apontamentos alusivos à Freguesia de Galveias.-------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

financeiro, no valor de 50,00 € (cinquenta euros), ao Núcleo Sportinguista de Galveias, como 

forma de apoio à elaboração do calendário de dois mil e vinte e dois (2022), com apontamentos 

alusivos à Freguesia de Galveias.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Ponto 8.1 
N.º de 
Registo 

17564 Data 09/12/2021 Processo 2021/850.10.003.01/60 

  

Assunto:   Cancelamento do evento" SoRRisos 5".---------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 1231 - DCT – CENTRO DE ARTES E CULTURA.----------------------------------------------------- 



 

 

Proposta: 

A Câmara Municipal de Ponte de Sor tomou conhecimento que a Associação Vale da Bica, 

decidiu cancelar os espetáculos agendados para dia oito (8) e nove (9) de dezembro do 

evento " SoRRisos 5", face ao atual panorama de evolução de casos Covid 19 no nosso 

Concelho, no país e no mundo.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

Ponto 8.1. 
N.º de 
Registo 

17563 Data 09/12/2021 Processo 2021/150.10.100/16 

  

Assunto:   Plano Municipal para a Igualdade.---------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

Autorizar o pagamento total de 4.215,00 € (repartidos em 2 tranches: 937,26 € no ano de 

2021 e 3.277,74 € no ano 2022), à CIMAA, relativos à comparticipação do Município no 

âmbito da Candidatura ao Aviso N.º POISE 22-2020-03 - Planos Municipais para a 

Igualdade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
 

 

DELIBERAÇÃO 

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

a proposta apresentada, deliberou, autorizar o pagamento total de 4.215,00 € (repartidos em 2 

tranches: 937,26 € no ano de 2021 e 3.277,74 € no ano 2022), à CIMAA, relativos à 

comparticipação do Município no âmbito da Candidatura ao Aviso N.º POISE 22-2020-03 - Planos 

Municipais para a Igualdade.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Ponto 9.1. 
N.º de 
Registo 

17588 Data 10/12/2021 Processo 2021/450.20.001/1 

  

Assunto:   
Aprovação da emissão de Declaração para renovação do Estatuto de Utilidade 

Pública Desportiva / Federação Portuguesa de Aeronáutica.------------------------------- 

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

Proposta: 

Aprovar a emissão de Declaração que atesta que a Federação Portuguesa de Aeronáutica 

prossegue atividades desportivas que contribuem para o desenvolvimento turístico do País, 

mormente no Concelho, através da organização de provas, eventos e manifestações 

desportivas que atraem fluxos turísticos significativos, e que contribuem para projetar 

internacionalmente a imagem de Portugal, para efeitos de renovação do Estatuto de 

Utilidade Pública Desportiva daquela Federação.---------------------------------------------------------- 

 



 

 

DELIBERAÇÃO 

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

proposta apresentada, deliberou, aprovar a emissão de Declaração que atesta que a Federação 

Portuguesa de Aeronáutica, prossegue atividades desportivas que contribuem para o 

desenvolvimento turístico do País, mormente no Concelho, através da organização de provas, 

eventos e manifestações desportivas que atraem fluxos turísticos significativos, e que contribuem 

para projetar internacionalmente a imagem de Portugal, para efeitos de renovação do Estatuto 

de Utilidade Pública Desportiva daquela Federação.-------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 9.2. 
N.º de 
Registo 

17619 Data 10/12/2021 Processo 2021/150.10.500/47 

  

Assunto:   
Minuta de Protocolo de Cedência de veículo elétrico AF-03-MN / Centro 

Comunitário Nossa Senhora da Oliveira, de Longomel.-------------------------------------- 

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

Proposta: 

Aprovar a Minuta de Protocolo de Cedência do veículo elétrico AF-03-MN, à Associação 

Centro Comunitário Nossa Senhora da Oliveira, para que esta prossiga a sua competência na 

gestão do Lar Residencial de Longomel, assim como nas respostas sociais de Centro de Dia e 

Apoio Domiciliário.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Aprovar a Minuta de Protocolo de Cedência do veículo elétrico AF-03-MN, à Associação Centro 

Comunitário Nossa Senhora da Oliveira, para que esta prossiga a sua competência na gestão do 

Lar Residencial de Longomel, assim como nas respostas sociais de Centro de Dia e Apoio 

Domiciliário, sugerindo-se que o seguro da respetiva viatura contenha a cláusula de danos 

próprios.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Ponto 9.3. 
N.º de 
Registo 

17838 Data 15/12/2021 Processo 2021/100.10.400/6 

  

Assunto:   
Ratificação do Aviso de Publicitação das Candidaturas ao Espaço I - Acolhimento de 

Empresas de Serviços - 1º Piso do Mercado Municipal.---------------------------------- 

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

Proposta: Ratificar a publicitação do Aviso das Candidaturas ao Espaço I - Acolhimento de Empresas de 



 

 

Serviços - 1º Piso do Mercado Municipal.-------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

proposta apresentada, deliberou, ratificar a decisão proferida por despacho do Senhor Vice- 

Presidente da Câmara, relativamente à publicitação do Aviso das Candidaturas ao Espaço I - 

Acolhimento de Empresas de Serviços - 1º Piso do Mercado Municipal.------------------------------------- 

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

10. DFP – GESTÃO DE PATRIMÓNIO.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 10.1. 
N.º de 
Registo 

17626 Data 10-12-2021 Processo 2021/300.50.201/48 

  

Assunto:   

Ata da Comissão para a Licitação em Hasta Pública da "Oferta Pública para a 

Exploração, em Regime de Arrendamento de Prazo Certo do Restaurante,  

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

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

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

Proposta: 

1- Tomar conhecimento e aprovar a adjudicação em Regime de Arrendamento de Prazo 

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

Cultura, na Avenida da Liberdade, em Ponte de Sor, a pessoa singular identificada os termos 

da Ata e Relatório anexos à presente proposta, pelo valor de 410,00 € (quatrocentos e dez 

euros), mensais;----------------------------------------------------------------------------------------------------

2- Autorizar o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Hugo Luís Pereira a outorgar o 

respetivo Contrato de Arrendamento.------------------------------------------------------------------------ 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Tomar conhecimento e aprovar a Adjudicação em Regime de Arrendamento de Prazo Certo do 

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

Avenida da Liberdade, em Ponte de Sor, a pessoa singular identificada os termos da Ata e 

Relatório anexos à presente proposta, pelo valor de 410,00 € (quatrocentos e dez euros) 

mensais;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2- Aprovar a Minuta do Contrato de Arrendamento.-------------------------------------------------------------- 

2- Autorizar o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Hugo Luís Pereira a outorgar o respetivo 

Contrato de Arrendamento.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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



 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

a reunião, quando eram 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 
 

 

 

 

 

 

Hugo Luís Pereira Hilário 
 

O Secretário 
 

 

 

 

 

 

António José Delgadinho Rodrigues 
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