
 

  

 

 

ATA NÚMERO 27-2021, REERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PONTE DE SOR, REALIZADA NO DIA 23-12-2021.-------------------------------------------------------- 

N.º de Registo: 3734122.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Reunião: Reunião Ordinária do dia 23/12/2021.------------------------------------------------------------------------------------

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

-----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, Alda Odete 

Borges Martins Falé Monteiro e Sérgia Marina Andrade Bettencourt Martins.----------------------------------------------

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

-----Faltas: Faltou o Senhor Nuno Miguel Pereira Nunes Alvarenga, devido a ter comunicado que tinha que  

comparecer no Centro de Saúde, neste mesmo dia e horário, para ser inoculado com a vacina referente ao 

Covid-19, razão pela qual a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida falta.---------------

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

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

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

--Verificada a existência de Quórum, foi declarada aberta a reunião 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 um assuntos na Ordem de Trabalhos, respeitantes à proposta  com  

o número 18411, datada de 23-12-2021, relativa ao Processo número 2021/750.20.600/75, sobre a 

Gratificação dos Técnico envolvidos no Mercado de Natal / Aldeia de Natal do Kiitos, 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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto 1.1. N.º de Registo 18183 Data 20/12/2021 
 

Processo 2021/150.20.404/28 
 

  

Assunto:   

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

quarenta e dois barra dois mil e vinte e um (242/2021), de 17 de dezembro de dois 

mil e vinte e um (17/12/2021).------------------------------------------------------------------------ 

 
Serviço 
Proponente: 

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

 

Proposta: 

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

Tesouraria número duzentos e quarenta e dois barra dois mil e vinte e um (242/2021), do dia 

dezassete de dezembro de dois mil e vinte e um (17/12/2021), sendo que em resumo, o total 

de Disponibilidades é de 3.387.149,97 €, as Operações Orçamentais é de 3.171.293,45 € e as 

Operações não Orçamentais é de 215.856,52 €.------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERAÇÃO 

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

Resumo Diário de Tesouraria número duzentos e quarenta e dois (242), do dia dezassete de 

dezembro de dois mil e vinte e um (17/12/2021), sendo que em resumo o total de 

Disponibilidades é de  3.387.149,97 € (três milhões e trezentos e oitenta e sete mil e cento e 

quarente e nove euros e noventa e sete cêntimos), as Operações Orçamentais é de 3.171.293,45 

€ (três milhões e cento e setenta e um mil e duzentos e noventa e três euros e quarenta e cinco 

cêntimos) e as Operações não Orçamentais é de 215.856,52 € (duzentos e quinze mil e oitocentos 

e cinquenta e seis euros e cinquenta e dois cêntimos).----------------------------------------------------------- 

 

Ponto 1.2. N.º de Registo 18174 Data 20/12/2021 
 

Processo 2021/350.10.500/6 
 

  

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”. - 

(5ª. 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 18239 Data 20/12/2021 
 

Processo 2021/300.30.008/16 
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Assunto:   
Libertação Parcial de Garantias Bancárias, referentes ao adiantamento de 30 % para 

as Empreitadas da construção do Hangar C e da Torre de Informação de Voo.----------- 

 
Serviço 
Proponente: 

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

  
 

Proposta: 
Tomar conhecimento da libertação.----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da libertação Parcial, de Garantias Bancárias, 

referentes ao adiantamento de 30 % para as Empreitadas da construção do Hangar C e da Torre 

de Informação de Voo.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Ponto 2.1. 
N.º de 
Registo 

18277 Data 20/12/2021 Processo 2021/450.10.221/11 

  

Assunto:   

Convívio de Natal a realizar de vinte e três (23) a vinte e seis (26) de dezembro de 

dois mil e vinte e um (2021), nas Instalações do Parque Desportivo de Barreiras / 

João Paulo Bernardo Machado.-------------------------------------------------------------------- 

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

 
Proposta: 

Deferir a emissão de Licença de Recinto Improvisado, para a realização um convívio de Natal 

nas Instalações do Parque Desportivo de Barreiras sito na Avenida António Rodrigues 

Carrusca, em Barreiras, nos dias vinte e três (23) a vinte e seis (26) de dezembro de dois mil 

e vinte e um (2021) nos seguintes horários:----------------------------------------------------------------- 

Dia vinte e três (23) das dez horas (10H:00) às vinte e quatro horas (24H:00);-------------------- 

Dia vinte e quatro (24) das zero horas (00H:00) às três horas (03H:00) e das dez horas 

(10H:00) às vinte e quatro  horas (24H:00);----------------------------------------------------------------- 

Dia vinte e cinco (25) das zero horas (00H:00) às três horas (03H:00) e das dez horas 

(10H:00) às vinte e quatro horas (24H:00);------------------------------------------------------------------ 

Dia vinte e seis (26) das zero horas (00H:00) às três horas (03H:00) e das dez horas (10H:00) 

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

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

Deferir a emissão de Licença de Recinto Improvisado, para a realização um convívio de Natal nas 

Instalações do Parque Desportivo de Barreiras sito na Avenida António Rodrigues Carrusca, em 

Barreiras, nos dias vinte e três (23) a vinte e seis (26) de dezembro de dois mil e vinte e um (2021) 
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nos seguintes horários:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dia vinte e três (23) das dez horas (10H:00) às vinte e quatro horas (24H:00);----------------------------- 

Dia vinte e quatro (24) das zero horas (00H:00) às três horas (03H:00) e das dez horas (10H:00) às 

vinte e quatro  horas (24H:00);------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dia vinte e cinco (25) das zero horas (00H:00) às três horas (03H:00) e das dez horas (10H:00) às 

vinte e quatro horas (24H:00);------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dia vinte e seis (26) das zero horas (00H:00) às três horas (03H:00) e das dez horas (10H:00) às 

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

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

Mais deliberou que deverão ser cumpridos os pareceres da GNR e da Proteção Civil Municipal, de 

acordo com o comunicado do Conselho de Ministros de 21 de dezembro de 2021. É obrigatório o 

cumprimento das regras da DGS de prevenção e proteção contra a Covid-19. O acesso a eventos 

de natureza familiar, depende da apresentação de Certificado Digital COVID da EU nas 

modalidades de certificado de teste ou de recuperação, ou da apresentação de comprovativo de 

realização laboratorial de teste com resultado negativo. O titular fica obrigado a cumprir e fazer 

cumprir as condições do presente Alvará e demais disposições legais aplicáveis sob pena da 

atividade ser imediatamente suspensa, oficiosamente ou a pedido de qualquer interessado.------- 

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

 

Ponto 2.2. 
N.º de 
Registo 

18234 Data 20/12/2021 Processo 2021/450.10.221/11 

  

Assunto:   

Licença Especial de Ruído para a realização de Convívio de Natal, a efetuar de 

vinte e três (23) a vinte e seis (26) de dezembro de dois mil e vinte e um (2021), 

nas Instalações do Parque Desportivo de Barreiras / João Paulo Bernardo 

Machado.------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 
Proposta: 

Deferir o pedido de Licença Especial de Ruido, para levar a efeito um convívio de Natal, nas 

Instalações do Parque Desportivo de Barreiras, sito na Avenida António Rodrigues Carrusca, 

Barreiras, nos dias vinte e três (23) a vinte e seis (26) de dezembro de dois mil e vinte e um 

(2021) nos seguintes horários:---------------------------------------------------------------------------------- 

Dia vinte e três (23) das dez horas (10H:00) às vinte e quatro horas (24H:00);--------------------- 

Dia vinte e quatro (24) das zero horas (00H:00) às três horas (03H:00) e das dez horas 

(10H:00) às vinte e quatro  horas (24H:00);----------------------------------------------------------------- 

Dia vinte e cinco (25) das zero horas (00H:00) às três horas (03H:00) e das dez horas 

(10H:00) às vinte e quatro horas (24H:00);------------------------------------------------------------------ 
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Dia vinte e seis (26) das zero horas (00H:00) às três horas (03H:00) e das dez horas (10H:00) 

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

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

Deferir o pedido de Licença Especial de Ruido, para levar a efeito um convívio de Natal, nas 

Instalações do Parque Desportivo de Barreiras, sito na Avenida António Rodrigues Carrusca, 

Barreiras, nos dias vinte e três (23) a vinte e seis (26) de dezembro de dois mil e vinte e um (2021) 

nos seguintes horários:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dia vinte e três (23) das dez horas (10H:00) às vinte e quatro horas (24H:00);---------------------------- 

Dia vinte e quatro (24) das zero horas (00H:00) às três horas (03H:00) e das dez horas (10H:00) às 

vinte e quatro  horas (24H:00);------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dia vinte e cinco (25) das zero horas (00H:00) às três horas (03H:00) e das dez horas (10H:00) às 

vinte e quatro horas (24H:00);------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dia vinte e seis (26) das zero horas (00H:00) às três horas (03H:00) e das dez horas (10H:00) às 

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

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

Mais deliberou que deverão ser cumpridos os pareceres da GNR e da Proteção Civil Municipal, de 

acordo com o comunicado do Conselho de Ministros de 21 de dezembro de 2021. É obrigatório o 

cumprimento das regras da DGS de prevenção e proteção contra a Covid-19. O acesso a eventos 

de natureza familiar, depende da apresentação de Certificado Digital COVID da EU nas 

modalidades de certificado de teste ou de recuperação, ou da apresentação de comprovativo de 

realização laboratorial de teste com resultado negativo. O titular fica obrigado a cumprir e fazer 

cumprir as condições desta licença, sob pena de ser determinada a suspensão da atividade, 

independentemente do procedimento contra-ordecional aplicável.------------------------------------- 

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

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

Ponto 3.1. 
N.º de 
Registo 

18131 Data 19/12/2021 Processo 2021/150.10.100/28 

  

Assunto:   
Teor das deliberações tomadas na sessão ordinária da Assembleia Municipal, 

realizada  no dia dez (10) de dezembro de dois mil e vinte e um (2021).--------------- 

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

Proposta: 
Dar conhecimento à Câmara Municipal das deliberações tomadas pela Assembleia 

municipal, na sua sessão ordinária realizada  no dia dez (10) de dezembro de dois mil e vinte 
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e um (2021).---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
 

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, que pelos Serviços por onde decorrem os 

assuntos, seja dado o devido procedimento.------------------------------------------------------------------------ 

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

 

Ponto 3.2. 
N.º de 
Registo 

18133 Data 19/12/2021 Processo 2021/450.10.441.01/56 

  

Assunto:   Comunicado de Imprensa / SNPC - Sindicato Nacional de Proteção Civil.--------------- 

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

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

  
 

 

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

 

Ponto 3.3 
N.º de 
Registo 

18132 Data 19/12/2021 Processo 2021/950.20.300/11 

  

Assunto:   
Agradecimento pelo apoio à realização da atividade "Pedalar a N2" / Sociedade 

Cultural e Recreativa de Foros do Domingão.-------------------------------------------------- 

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

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

  
 

 

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

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

Ponto 4.1. 
N.º de 
Registo 

17971 Data 16/12/2021 Processo 2019/450.10.204/73 

  

Assunto:   

Pedido para não declarar a caducidade do Licenciamento, referente à demolição e 

construção de edifício de dois (2) pisos, destinado a comércio/serviços e 

habitação, sito na Rua de Santo António, n.º 62-A, em Ponte de Sor, referente ao 

Processo número 72/2019.-------------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 
Não declarar a caducidade do Licenciamento, e conceder ao Requerente, o prazo de um ano 

para requerer a emissão do respetivo Alvará e pagar as taxas devidas.------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO 

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

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

caducidade do Licenciamento, e conceder ao Requerente, o prazo de um ano para requerer a 

emissão do respetivo Alvará e pagar as taxas devidas.------------------------------------------------------------ 

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

 

Ponto 4.2. 
N.º de 
Registo 

17958 Data 16/12/2021 Processo 2019/450.10.204/100 

  

Assunto:   

Pedido para não declarar a caducidade do Licenciamento referente à ampliação de 

edifício, destinado a hotel de turismo rural, sita Herdade do Rasquete - Montargil 

Processo número 30/2015.-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

trinta e seis (36) 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 à Requerente, o prazo pretendido de trinta e seis (36) 

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

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

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

Ponto 5.1. 
N.º de 
Registo 

18198 Data 20/12/2021 Processo 2021/300.40.508/37 

  

Assunto:   

Pedido de autorização para Trabalhos de Instalação de Rede de Comunicações 

Eletrónicas em Fibra Ótica, na Rua Encosta da Figueireda, em Montargil / 

Dstelecom Alentejo e Algarve, S.A.---------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

Autorizar a Empresa DSTELECOM – Alentejo e Algarve, S.A., a efetuar a execução dos 

trabalhos de instalação de rede de comunicações eletrónicas em Fibra Ótica, na Rua Encosta 

da Figueireda, em Montargil, salvaguardando-se a correta reposição dos pavimentos.--------- 

 

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

documentação anexada e a proposta apresentada, deliberou, autorizar a Empresa DSTELECOM – 
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Alentejo e Algarve, S.A., a efetuar a execução dos trabalhos de instalação de rede de 

comunicações eletrónicas em Fibra Ótica, na Rua Encosta da Figueireda, em Montargil, 

salvaguardando-se a correta reposição dos pavimentos, reposição essa que deverá ocorrer no 

prazo de dez dias úteis.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 5.2. 
N.º de 
Registo 

18265 Data 21/12/2021 Processo 2021/300.10.001/85 

  

Assunto:   

Plano de Sinalização Temporário Zona Industrial - Antiga Rua 16 Ponte de Sor, para 

as ”Obras referentes a Ponte de Sor integradas na candidatura apresentada ao 

POSEUR, no âmbito da Empresa Intermunicipal Águas do Alto Alentejo 

Saneamento de Águas Residuais União de Freguesias de Ponte de Sor, Vale de Açor 

e Tramaga” /  Pura Instalação, Lda.---------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

1- À Câmara para tomar conhecimento e aprovar o Plano de Sinalização Temporário - Zona 

Industrial Antiga Rua 16 Ponte de Sor, apresentado pela Empresa Pura Instalação, Lda.;--------

2- Informar os moradores e proprietários da área afetada assim como a GNR – Guarda 

Nacional Republicana.---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Tomar conhecimento e aprovar o Plano de Sinalização Temporário - Zona Industrial Antiga Rua 

16 Ponte de Sor, apresentado pela Empresa Pura Instalação, Lda.;--------------------------------------------

2- Informar os moradores e proprietários da área afetada assim como a GNR – Guarda Nacional 

Republicana.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Ponto 6.1. 
N.º de 
Registo 

18146 Data 20/12/2021 Processo 2021/650.20.304/44 

  

Assunto:   

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

outubro, novembro e dezembro de dois mil e vinte e um (2021), sendo o valor da 

renda 200,00 € (duzentos euros) mensais, eletricidade 31,29 € (trinta e um euros e 

vinte e nove cêntimos), gás 31,00 € (trinta e um euros) e água 27,00 € (vinte e sete 

euros), relativo ao Processo 2021/650.20.304/44.------------------------------------------- 
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Serviço Proponente: 12111 – DAS - INTERVENÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL.-------------------------------------------- 

Proposta: 

Deferir o apoio respeitante ao pedido de renda de casa referente aos meses de outubro, 

novembro e dezembro de dois mil e vinte e um (2021), no valor de 200,00 € (duzentos 

euros) mensais, eletricidade 31,29 € (trinta e um euros e vinte e nove cêntimos), gás 31,00 € 

(trinta e um euros) e água 27,00 € (vinte e sete euros), relativo ao agregado familiar 

constante do Processo 2021/650.20.304/44, ao abrigo do Regulamento Municipal de Luta 

Contra a Pobreza e Inserção Social, sendo que a despesa tem cabimento através do número 

5302 e o número sequencial 34984, da rubrica 02/04080202.----------------------------------------- 

 

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 renda de casa referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de dois mil e 

vinte e um (2021), no valor de 200,00 € (duzentos euros) mensais, eletricidade 31,29 € (trinta e 

um euros e vinte e nove cêntimos), gás 31,00 € (trinta e um euros) e água 27,00 € (vinte e sete 

euros), relativo ao agregado familiar constante do Processo 2021/650.20.304/44, ao abrigo do 

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

cabimento através do número 5302 e o número sequencial 34984, da rubrica 02/04080202--------- 

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

 

Ponto 6.2. 
N.º de 
Registo 

17974 Data 16/12/2021 Processo 2021/300.50.201/57 

  

Assunto:   
Cedência de Espaço no Centro de Artes e Cultura, para Exposição de trabalhos 

manuais / CLDS -Construir Pontes / Caminhar - Associação Cristã de Apoio Social.--- 

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

Proposta: 

À ratificação da Câmara a cedência de um espaço, no Centro de Artes e Cultura, para 

Exposição de trabalhos manuais, à CLDS - Construir Pontes / Caminhar - Associação Cristã de 

Apoio Social.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

proposta apresentada, deliberou, ratificar a decisão da cedência de um espaço, no Centro de 

Artes  Cultura para Exposição de trabalhos manuais, à CLDS - Construir Pontes / Caminhar - 

Associação Cristã de Apoio Social.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

7. SERVIÇO: DCT – DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO.-------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto 7.1. 
N.º de 
Registo 

18080 Data 17/12/2021 Processo 2021/900.10.001.01/9 

  

Assunto:   
Reclamação da Munícipe Ana Sofia Silva ao Desafio "Quem Canta?" e respetiva 

resposta.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Proposta: 
Dar conhecimento à Câmara Municipal da reclamação da Munícipe Ana Sofia Silva, ao 

Desafio "Quem Canta?" e respetiva resposta.------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 
A Câmara Municipal tomou conhecimento e manifesta total concordância com a resposta 

enviada pela Vereação da Cultura.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ponto 8.1. 
N.º de 
Registo 

25395 Data 17/12/2021 Processo 2021/300.50.402/33 

  

Assunto:   Estágio da Seleção Sub-16 Masculinos / Federação Portuguesa de Basquetebol.----- 

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

Proposta: 

À Ratificação. Aprovar a cedência do Pavilhão Municipal de Ponte de Sor, entre as catorze 

horas e trinta minutos (14H:30) e as dezasseis horas (16H:00) do dia dezoito (18) de 

dezembro de dois mil e vinte um (2021); as dezasseis horas e trinta minutos (16H:30) e as 

dezoito horas e trinta minutos (18H:30) do dia dezanove (19) de dezembro de dois mil e 

vinte um (2021); entre as dez horas e trinta minutos (10H:30) e as doze horas e trinta 

minutos (12:30 H) e entre as dezassete horas (17H:00 H) e as dezanove horas (19H:00) dos 

dia vinte (20), vinte e um (21) e vinte e dois (22) de dezembro de dois mil e vinte um (2021), 

para a realização do Estágio da Seleção Nacional de Basquetebol Sub-16, da iniciativa da 

Federação Portuguesa de Basquetebol, entre os dias dezoito (18) e vinte e dois (22) de 

dezembro de dois mil e vinte e um (2021), condicionada 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, toda a 

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

ratificar a decisão de aprovar a cedência do Pavilhão Municipal de Ponte de Sor, entre as catorze 

horas e trinta minutos (14H:30) e as dezasseis horas (16H:00) do dia dezoito (18) de dezembro de 

dois mil e vinte um (2021); as dezasseis horas e trinta minutos (16H:30) e as dezoito horas e trinta 

minutos (18H:30) do dia dezanove (19) de dezembro de dois mil e vinte um (2021); entre as dez 

horas e trinta minutos (10H:30) e as doze horas e trinta minutos (12:30 H) e entre as dezassete 

horas (17H:00 H) e as dezanove horas (19H:00) dos dia vinte (20), vinte e um (21) e vinte e dois 
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(22) de dezembro de dois mil e vinte um (2021), para a realização do Estágio da Seleção Nacional 

de Basquetebol Sub-16, da iniciativa da Federação Portuguesa de Basquetebol, entre os dias 

dezoito (18) e vinte e dois (22) de dezembro de dois mil e vinte e um (2021), condicionada à 

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

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

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

 

Ponto 8.2. 
N.º de 
Registo 

18411 Data 23/12/2021 Processo 2021/750.20.600/75 

  

Assunto:   
Gratificação dos Técnicos envolvidos no Mercado de Natal / Aldeia de Natal do 

Kiitos.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Proposta: 

Aprovar a transferência para a ACIPS – Associação Comercial e Industrial de Ponte de Sor, no 

valor de 700,00 € (setecentos euros) para a oferta de um Cartão Presente, promovido por 

esta Entidade no âmbito do Mercado de Natal.------------------------------------------------------------ 
 

 

DELIBERAÇÃO 

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

prestada e a proposta apresentada, deliberou, aprovar a transferência para a ACIPS – Associação 

Comercial e Industrial de Ponte de Sor, no valor de 700,00 € (setecentos euros) para a oferta de 

um Cartão Presente, promovido por esta Entidade no âmbito do Mercado de Natal.------------------- 

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

 

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

Ponto 9.1. 
N.º de 
Registo 

18039 Data 17/12/2021 Processo 2021/300.10.0015/870 

  

Assunto:   Fusão por Incorporação da Galp Power, S.A., com a Petrogal, S.A.------------------------ 

Serviço Proponente: 113132 - DJA – SERVIÇO DE APOIO JURÍDICO – CONTRATOS - OFICIAL PÚBLICO.---------- 

Proposta: 

Tomar conhecimento e autorizar que, em consequência do referido processo de fusão, o 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM MÉDIA TENSÃO, 

BAIXA TENSÃO ESPECIAL, BAIXA TENSÃO NORMAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA contratualizado 

com a GALP POWER, S.A., passe a ser feito pela PETROGAL, S.A.-------------------------------------- 

 

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

anexada e a proposta apresentada, deliberou, tomar conhecimento e autorizar que, , em 
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consequência do referido processo de fusão, o FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS 

INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM MÉDIA TENSÃO, BAIXA TENSÃO ESPECIAL, BAIXA TENSÃO 

NORMAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA contratualizado com a GALP POWER, S.A., passe a ser feito 

pela PETROGAL, S.A.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 9.2. 
N.º de 
Registo 

18359 Data 22/12/2021 Processo 2021/150.10.500/48 

  

Assunto:   
Protocolo de Cooperação no âmbito do Serviço de Proteção Civil / Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor.---------------------------------- 

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

Proposta: 

Aprovar a Minuta de Protocolo de Cooperação, no âmbito do Serviço Municipal de Proteção 

Civil, a celebrar entre o Município e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Ponte de Sor, que tem como objeto:-------------------------------------------------------------------------- 

a) a racionalização de recursos financeiros, humanos e equipamentos no âmbito do Serviço 

Municipal de Proteção Civil;------------------------------------------------------------------------------------ 

b) agilizar respostas e permitir uma mais eficaz e eficiente atuação das estruturas e serviços 

de proteção e socorro de âmbito municipal, mais precisamente, CAP - Central de 

atendimento permanente; ECINS- Equipa de combate a incêndios na freguesia de Montargil, 

no período crítico e prolongamento horário da atividade das EIPS – Equipas de Intervenção 

Permanente, implicando a entrega pelo Município à AHBVPS, da quantia monetária mensal 

de 9.892.49 € (nove mil, oitocentos e noventa e dois euros e quarenta e nove cêntimos), 

pelo período de vigência do protocolo (4 anos, com possibilidade de renovação por igual 

período).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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 Cooperação, no âmbito do Serviço de Proteção Civil, a 

estabelecer entre o Município de Ponte de Sor e a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Ponte de Sor, que tem como objeto:--------------------------------------------------------------- 

a) a racionalização de recursos financeiros, humanos e equipamentos no âmbito do Serviço 

Municipal de Proteção Civil;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) agilizar respostas e permitir uma mais eficaz e eficiente atuação das estruturas e serviços de 

proteção e socorro de âmbito municipal, mais precisamente, CAP - Central de atendimento 

permanente; ECINS- Equipa de combate a incêndios na freguesia de Montargil, no período crítico 
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e prolongamento horário da atividade das EIPS – Equipas de Intervenção Permanente, implicando 

a entrega pelo Município à AHBVPS, da quantia monetária mensal de 9.892.49 € (nove mil, 

oitocentos e noventa e dois euros e quarenta e nove cêntimos), pelo período de vigência do 

protocolo (4 anos, com possibilidade de renovação por igual período).------------------------------------- 

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

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

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

10. DRH - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 10.1 
N.º de 
Registo 

18304 Data 21-12-2021 Processo 2021/750.20.600/77 

  

Assunto:   

1. Autorizar a realização do Estágio Curricular, no Município de Ponte de Sor, por 

parte da aluna que frequenta o Curso de Animação Turística da Escola Superior de 

Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche, de acordo com o solicitado;----------------- 

2. Designar como Orientadora do Estágio, a Técnica Superior na Área do Turismo, 

Clara Prates;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Município de Ponte de Sor e a Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de 

Peniche.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

Proposta: 

1. Autorizar a realização do Estágio Curricular, no Município de Ponte de Sor, por parte da 

aluna que frequenta o Curso de Animação Turística da Escola Superior de Turismo e 

Tecnologia do Mar de Peniche, de acordo com o solicitado;-------------------------------------------- 

2. Designar como Orientadora do Estágio, a Técnica Superior na área do Turismo, Clara 

Prates;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ponte de Sor e a Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche.-------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1. Autorizar a realização do Estágio Curricular, no Município de Ponte de Sor, por parte da aluna 

que frequenta o Curso de Animação Turística da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar 

de Peniche, de acordo com o solicitado;------------------------------------------------------------------------------ 

2. Designar como Orientadora do Estágio, a Técnica Superior na área do Turismo, Clara Prates;---- 

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

Sor e a Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche.---------------------------------------- 
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4. Aprovado por unanimidade, com seis votos a favor.---------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

a reunião, quando eram dez horas e trinta 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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