
 

  

 

 

ATA NÚMERO 08-2022, REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PONTE DE SOR, REALIZADA NO DIA 20-04-2022.-------------------------------------------------------- 

N.º de Registo: 3901218.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Data: 22/04/2022 .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reunião: Reunião Ordinária do dia 20/04/2022.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Monteiro, Luís Manuel Jordão Serra e Sérgia Marina Andrade Bettencourt Martins.--------------------------------------

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

-----Faltas: Faltou o Senhor Vereador Nuno Miguel Pereira Nunes Alvarenga, que se encontrava doente, razão 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Municipal, a introdução de mais um assunto na Ordem de Trabalhos, respeitante à proposta  com  o número 

6143, datada de 13-04-2022, relativa ao Processo número 2021/300.50.201/48, sobre o Requerimento de 

Transmissão da Posição Contratual / Contrato de Arrendamento Com Prazo Certo, do Restaurante sito no 

Centro de Artes e Cultura, em Ponte de Sor, 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 6146 Data 14/04/2022 
 

Processo 2022/150.20.404/10 
 

  

Assunto:   

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

dois barra dois mil e vinte e dois (72/2022), de treze de abril de dois mil e vinte dois 

(13/04/2022).----------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Serviço 
Proponente: 

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

 

Proposta: 

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

Tesouraria número setenta e dois barra dois mil e vinte e dois (72/2022), do dia treze de abril 

de dois mil e vinte e dois (13/04/2022), sendo que em resumo, o total de Disponibilidades é 

de 2.819.236,96 €, as Operações Orçamentais é de 2.595.054,49 € e as Operações não 

Orçamentais é de 224.182,47 €.---------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERAÇÃO 

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

Resumo Diário de Tesouraria número setenta e dois (72), do dia treze de abril de dois mil e vinte 

e dois (13/04/2022), sendo que em resumo o total de Disponibilidades é de 2.819.236,96 € (dois 

milhões e oitocentos e dezanove mil e duzentos e trinta e seis euros e noventa e seis cêntimos), 

as Operações Orçamentais é de 2.595.054,49 € (dois milhões e quinhentos e noventa e cinco mil 

e cinquenta e quatro euros e quarenta e nove cêntimos) e as Operações não Orçamentais é de 

224.182,47 € (duzentos e vinte e quatro mil e cento e oitenta e dois euros e quarenta e sete 

cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto 1.2. N.º de Registo 6125 Data 13/04/2022 Processo 2022/350.10.001/2 

 
 
 

Assunto:   

Segunda (2.ª) Alteração das GOP – Grandes Opções do Plano e Segunda (2.ª) 

Alteração do Orçamento da Câmara Municipal,  para o ano de dois mil e vinte e 

dois (2022).------------------------------------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 

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

Proposta: 

Apreciar e Aprovar a Segunda (2.ª) Alteração das GOP – Grandes Opções do Plano e 

Segunda (1.ª) Alteração do Orçamento da Câmara Municipal para o ano de dois mil e vinte e 

dois (2022).---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

anexada e a proposta apresentada, deliberou, aprovar a Segunda (2.ª) Alteração das GOP – 
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Grandes Opções do Plano e Segunda (2.ª) Alteração do Orçamento da Câmara Municipal para o 

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

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

 

Ponto 1.3. N.º de Registo 6175 Data 14/04/2022 Processo 2022/150.20.404/11 

 
 
 

Assunto:   Relatório e Contas e Aplicação de Resultados de dois mil e vinte e um (2021).----- 

Serviço Proponente: 

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

Proposta: 
Aprovar a Prestação de Contas de dois mil e vinte e um (2021) e Aplicação dos Resultados e 

enviar para aprovação da Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Aprovar o Relatório e Contas e Aplicação de Resultados de dois mil e vinte e um (2021).---------- 

2- Submeter o referido Relatório e Contas e Aplicação de Resultados de dois mil e vinte e um 

(2021) à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal.----------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 1.4. N.º de Registo 6187 Data 19/04/2022 Processo 2022/150.20.404/11 

 
 
 

Assunto:   Certificação Legal das Contas de dois mil e vinte e um (2021).-------------------------- 

Serviço Proponente: 

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

Proposta: 
Apresentar e tomar conhecimento  da Certificação Legal das Contas de dois mil e vinte e um 

(2021) e enviar também para conhecimento à Assembleia Municipal.------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 
A Câmara Municipal tomou conhecimento da Certificação Legal das Contas de dois mil e vinte e 

um (2021) e remete a referida Certificação para conhecimento da Assembleia Municipal.------------ 

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

Ponto 2.1. 
N.º de 
Registo 

5645 Data 05/04/2022 Processo 2022/450.10.215/9 

  

Assunto:   
Pedido de emissão de Licença Especial de Ruido para Música ao Vivo, no 

Estabelecimento Splash Terrazza, em Ponte de Sor / Travigosto, Unipessoal, Lda.--- 



 

4 

 

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

 
Proposta: 

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

autorizar a emissão de Licença Especial de Ruído, à Travigosto, Lda., destinada à realização 

de Música ao Vivo durante o horário compreendido entre as zero horas (00H:00) e as 

quatro horas (04H:00) do dia três (3) de abril de dois mil e vinte e dois (2022), no 

Estabelecimento Splash Terrazza, sito na Rua João Pedro de Andrade, numero nove (9) em 

Ponte de Sor, mediante o pagamento da taxa prevista no Regulamento e Tabela de Taxas 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

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

à Travigosto, Lda., destinada à realização de Música ao Vivo durante o horário compreendido 

entre as zero horas (00H:00) e as quatro horas (04H:00) do dia três (3) de abril de dois mil e vinte 

e dois (2022), no Estabelecimento Splash Terrazza, sito na Rua João Pedro de Andrade, numero 

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

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

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

 

Ponto 2.2. 
N.º de 
Registo 

5640 Data 05/04/2022 Processo 2022/450.10.072/6 

  

Assunto:   

Pedido de Parecer para a realização do evento turístico, relacionado com as 

viaturas 4x4 "O Caminho mais Longo 2022 - Edição de Páscoa" / Endless Ways, 

Lda.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
Proposta: 

Para apreciação da Câmara Municipal, o pedido de Parecer para a realização do evento 

turístico destinado a viaturas 4x4, denominado “O Caminho mais Longo 2022 – Edição de 

Páscoa”, a levar a efeito pela Agência Endless Ways, Lda., com início em Chaves e final em 

São Brás de Alportel, sendo a passagem pelo Concelho de Ponte de Sor, no dia vinte e três 

(23) de abril de dois mil e vinte e dois (2022), indicando-se à Entidade que os Caminhos 

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

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

 

DELIBERAÇÃO A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração o pedido efetuado, toda a 
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documentação anexada e a proposta apresentada, deliberou, emitir Parecer favorável para a 

realização do evento turístico destinado a viaturas 4x4, denominado “O Caminho mais Longo 

2022 – Edição de Páscoa”, a levar a efeito pela Agência Endless Ways, Lda., com início em Chaves 

e final em São Brás de Alportel, sendo a passagem pelo Concelho de Ponte de Sor, no dia vinte e 

três (23) de abril de dois mil e vinte e dois (2022), indicando-se à respetiva Entidade, que os 

Caminhos Públicos, por onde circulam as viaturas, fiquem no mesmo estado em que se 

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

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

 

Ponto 2.3. 
N.º de 
Registo 

6189 Data 19/04/2022 Processo 2022/450.10.215/11 

  

Assunto:   
Licença Especial de Ruido para realização de Jantar convívio dos dias nove (9) e 

dezanove (19) de abril de dezanove (2022) / Solago, S.A.----------------------------------- 

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

 
Proposta: 

Ratificar a decisão do Senhor Vice-Presidente da Câmara, que consistiu em autorizar a 

emissão de Licença especial de Ruido, para a realização de um jantar convívio a levar a 

efeito pela Solago, S.A., no Hotel Lago Montargil & Villas em Montargil, no dia nove (09) de 

abril das vinte e duas horas (22:00H) às vinte e quatro horas (24H:00) e no dia dez (10) das 

zero horas (00H:00) às três horas (03H:00), mediante o pagamento da taxa prevista no 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

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

para a realização de um jantar convívio a levar a efeito pela Solago, S.A., no Hotel Lago Montargil 

& Villas em Montargil, no dia nove (09) de abril das vinte e duas horas (22:00H) às vinte e quatro 

horas (24H:00) e no dia dez (10) das zero horas (00H:00) às três horas (03H: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 2.4. 
N.º de 
Registo 

6188 Data 19/04/2022 Processo 2022/450.10.215/13 

  

Assunto:   

Licença Especial de Ruido para realização de Baile no dia dezassete (17) de abril de 

dois mil e vinte e dois (2022) / Grupo Desportivo e Cultural de Foros do Arrão.------ 
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Serviço Proponente: 11215 - DFP - TAXAS E LICENÇAS.------------------------------------------------------------------------ 

 
Proposta: 

Ratificar a decisão do Senhor Vice-Presidente da Câmara, que consistiu em autorizar a 

emissão de Licença Especial de Ruido, para a realização de um Baile a levar a efeito pelo 

Grupo Desportivo e Cultural de Foros do Arrão, na Rua do Moinho de Vento, numero sete 

(7) em Foros do Arrão, no dia dezassete (17) de abril de dois mil e vinte e dois (2022) das 

zero horas (00H:00) às duas horas (02H:00), mediante o pagamento da taxa prevista no 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

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

para a realização de um Baile a levar a efeito pelo Grupo Desportivo e Cultural de Foros do Arrão, 

na Rua do Moinho de Vento, numero sete (7) em Foros do Arrão, no dia dezassete (17) de abril de 

dois mil e vinte e dois (2022) das zero horas (00H:00) às duas horas (02H: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 2.5. 
N.º de 
Registo 

6183 Data 19/04/2022 Processo 2022/450.10.215/13 

  

Assunto:   

Licença de Diversão Provisória, para realização de Baile nos dias dezasseis (16) e 

dezassete (17) de abril de dois mil e vinte e dois (2022) / Grupo Desportivo e 

Cultural de Foros do Arrão.-------------------------------------------------------------------------- 

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

 
Proposta: 

Ratificar a decisão do Senhor Vice-Presidente da Câmara, na emissão da Licença de Recinto 

de Diversão Provisória ao Grupo Desportivo e Cultural de Foros do Arrão, destinada à 

realização de um baile no dia dezasseis (16) de abril, das vinte e duas horas (22H:00) às 

vinte e quatro horas (24H:00) e dia dezassete (17) de abril das zero horas (00H:00) às duas 

horas (02H:00), mediante o pagamento da taxa prevista no Regulamento e Tabela de Taxas 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

Eduardo Correia Silva Alves, a qual consistiu em autorizar a emissão da Licença de Recinto de 
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Diversão Provisória ao Grupo Desportivo e Cultural de Foros do Arrão, destinada à realização de 

um baile no dia dezasseis (16) de abril, das vinte e duas horas (22H:00) às vinte e quatro horas 

(24H:00) e dia dezassete (17) de abril das zero horas (00H:00) às duas horas (02H: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 2.6. 
N.º de 
Registo 

6181 Data 19/04/2022 Processo 2022/450.10.215/14 

  

Assunto:   

Licença Especial de Ruido,  para a realização das Festas da Salgueirinha dia dezoito 

(18) de abril de dois mil e vinte e dois (2022) / Rancho Folclórico da Casa do Povo 

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

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

 
Proposta: 

Ratificar a decisão do Senhor Vice - Presidente da Câmara Municipal. que consistiu na 

emissão da Licença Especial de Ruido, ao Rancho Folclórico da Casa do Povo de Ponte de 

Sor, destinada à realização das Festas da Salgueirinha, no dia dezoito (18) de abril das dez 

horas (10H:00) às vinte horas (20H:00), mediante o pagamento da taxa prevista no 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

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

ao Rancho Folclórico da Casa do Povo de Ponte de Sor, destinada à realização das Festas da 

Salgueirinha, no dia dezoito (18) de abril das dez horas (10H:00) às vinte horas (20H: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 2.7. 
N.º de 
Registo 

6180 Data 19/04/2022 Processo 2022/450.10.215/12 

  

Assunto:   

Licença Especial de Ruido, para a realização dos Festejos Anuais de Tramaga a 

realizar de quinze (15) a dezoito (18) de dois mil e vinte e dois (2022 / Grupo 

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

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

 Ratificar a decisão do Senhor Vice – Presidente da Câmara,  que consistiu em autorizar a 
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Proposta: emissão da Licença Especial de Ruido, para a realização dos Festejos Tradicionais de 

Tramaga, a levar a efeito pelo Grupo Desportivo Recreativo e Cultural de Tramaga nas 

seguintes datas e horários: dia quinze (15) das oito horas (8H:00) às vinte e quatro horas 

(24H:00H); dia dezasseis (16) das zero horas (00H:00) às quatro horas (04:00) e das oito 

horas (08H:00) às vinte e quatro horas (24H:00); dia dezassete (17) das zero horas (00H:00) 

às quatro horas (04H:00H) e das oito horas (08H:00H«) às vinte e quatro horas (24H:00) e 

dia dezoito (18) das zero horas (00H:00H) às quatro horas (04H:00), mediante o pagamento 

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

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

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

para a realização dos Festejos Tradicionais de Tramaga, a levar a efeito pelo Grupo Desportivo 

Recreativo e Cultural de Tramaga nas seguintes datas e horários: dia quinze (15) das oito horas 

(8H:00) às vinte e quatro horas (24H:00H); dia dezasseis (16) das zero horas (00H:00) às quatro 

horas (04:00) e das oito horas (08H:00) às vinte e quatro horas (24H:00); dia dezassete (17) das 

zero horas (00H:00) às quatro horas (04H:00H) e das oito horas (08H:00H«) às vinte e quatro 

horas (24H:00) e dia dezoito (18) das zero horas (00H:00H) às quatro horas (04H: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 2.8. 
N.º de 
Registo 

6177 Data 19/04/2022 Processo 2022/450.10.221/3 

  

Assunto:   

Licença de Recinto Improvisado, para a realização dos Festejos Anuais de Tramaga 

– Festas da Páscoa, a efetuar de quinze (15) a dezoito (18) de dois mil e vinte e 

dois (2022 / Grupo Desportivo Recreativo e Cultural  de Tramaga.----------------------- 

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

 
Proposta: 

Ratificar a decisão do Senhor Vice – Presidente da Câmara,  que consistiu em autorizar a 

emissão da Licença de Recinto Improvisado, para a realização dos Festejos Tradicionais de 

Tramaga, a levar a efeito pelo Grupo Desportivo Recreativo e Cultural de Tramaga nas 

seguintes datas e horários: dia quinze (15) das oito horas (8H:00) às vinte e quatro horas 

(24H:00H); dia dezasseis (16) das zero horas (00H:00) às quatro horas (04:00) e das oito 

horas (08H:00) às vinte e quatro horas (24H:00); dia dezassete (17) das zero horas (00H:00) 
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às quatro horas (04H:00H) e das oito horas (08H:00H) às vinte e quatro horas (24H:00) e dia 

dezoito (18) das zero horas (00H:00H) às quatro horas (04H:00), mediante o pagamento da 

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

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

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

Improvisado, para a realização dos Festejos Tradicionais de Tramaga, a levar a efeito pelo Grupo 

Desportivo Recreativo e Cultural de Tramaga nas seguintes datas e horários: dia quinze (15) das 

oito horas (8H:00) às vinte e quatro horas (24H:00H); dia dezasseis (16) das zero horas (00H:00) às 

quatro horas (04:00) e das oito horas (08H:00) às vinte e quatro horas (24H:00); dia dezassete (17) 

das zero horas (00H:00) às quatro horas (04H:00H) e das oito horas (08H:00H) às vinte e quatro 

horas (24H:00) e dia dezoito (18) das zero horas (00H:00H) às quatro horas (04H: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.--------------------------------------------------------------- 

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

Ponto 3.1. 
N.º de 
Registo 

6161 Data 14/04/2022 Processo 2022/150.10.100/11 

  

Assunto:   
Posição comum dos Municípios integrantes do Sistema Multimunicipal da 

VALNOR.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 

5979 Data 11/04/2022 Processo 2021/450.10.204/7 

  

Assunto:   

Pedido para não declarar a caducidade do Licenciamento e autorização para 

apresentar os Projetos das Especialidades, referente à Alteração de edifício de r/c, 

destinado a armazém/oficina, sito na Zona Industrial, Rua 17, Lote 1, em Ponte de 

Sor, relativo ao Processo número 6/2021.------------------------------------------------------- 

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

Proposta: Não declarar a caducidade do Licenciamento, e aceitar de imediato os Projetos das 
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Especialidades.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

caducidade do Licenciamento, e aceitar de imediato os Projetos das Especialidades, referente à 

Alteração de edifício de r/c, destinado a armazém/oficina, sito na Zona Industrial, Rua 17, Lote 1, 

em Ponte de Sor, relativo ao Processo número 6/2021.---------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 4.2. 
N.º de 
Registo 

6086 Data 12/04/2022 Processo 2022/450.10.400/2 

  

Assunto:   
Aquisição de prédio em Galveias, para reabilitação, integrado no Programa do PRR 

"Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário".------------------------------------- 

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

Proposta: 

Adquirir o Prédio Urbano localizado na Rua General José Garcia Marques Godinho, n.º 55, 

em Galveias, pelo valor de quarenta e cinco mil euros (45.000,00 €), para reabilitação e 

integração no Programa do PRR, através de candidatura ao Aviso n.º 1/C02 i02/2021 “Bolsa 

Nacional de Alojamento Urgente e Temporário”.----------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

anexada e a proposta apresentada, deliberou, aprovar a aquisição do Prédio Urbano localizado na 

Rua General José Garcia Marques Godinho, n.º 55, em Galveias, pelo valor de quarenta e cinco 

mil euros (45.000,00 €), para reabilitação e integração no Programa do PRR, através de 

candidatura ao Aviso n.º 1/C02 i02/2021 “Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário.--- 

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

 

Ponto 4.3. 
N.º de 
Registo 

6170 Data 14/04/2022 Processo 2022/150.10.100/58 

  

Assunto:   
Procedimento de Delimitação Administrativa - Foros do Arrão (Ponte de 

Sor/Chamusca).---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 
1. Aprovar o processo de Delimitação Administrativa da Freguesia de Foros do Arrão, 

estabelecido entre o Município de Ponte de Sor e o Município da Chamusca;---------------------
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2. Remeter o assunto posteriormente à Assembleia Municipal, para conhecimento e 

aprovação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Aprovar o Processo de Delimitação Administrativa da Freguesia de Foros do Arrão, 

estabelecido entre o Município de Ponte de Sor e o Município da Chamusca;-----------------------------

2- Remeter o assunto posteriormente à Assembleia Municipal, para conhecimento e aprovação.--- 

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 

5714 Data 06/04/2022 Processo 2022/300.10.001/24 

  

Assunto:   

Empreitada de "Arruamentos e Obras Complementares Execução das 

Infraestruturas Básicas e Pavimentação, no Loteamento da Rua Alexandre Robalo 

Cardoso" - Concurso Público, no âmbito do acionamento da Garantia Bancária.----- 

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

Proposta: 

Para conhecimento da Câmara Municipal da abertura de Procedimento para a Empreitada 

de "Arruamentos e Obras Complementares Execução das Infraestruturas Básicas e 

Pavimentação, no Loteamento da Rua Alexandre Robalo Cardoso", em Ponte de Sor, no 

âmbito do acionamento da Garantia Bancária.------------------------------------------------------------- 

 

 

DELIBERAÇÃO 

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

anexada e a proposta apresentada, deliberou, tomar conhecimento da Câmara Municipal da 

abertura de Procedimento para a Empreitada de "Arruamentos e Obras Complementares 

Execução das Infraestruturas Básicas e Pavimentação, no Loteamento da Rua Alexandre Robalo 

Cardoso", em Ponte de Sor, no âmbito do acionamento da Garantia Bancária.---------------------------- 

 

Ponto 5.2. 
N.º de 
Registo 

6148 Data 14/04/2022 Processo 2022/301.40.503/17 

  

Assunto:   

Plano de Sinalização Temporária Plano de para Execução de Obras de Saneamento 

na Rua de Timor (Troço A-B e C-D) / Empresa Pura Instalação - Instalação de Gás 

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

Serviço Proponente: 132121 – DPOMA – APOIO ADMINISTRATIVO.------------------------------------------------------ 
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Proposta: 
À Câmara para análise e aprovação do Plano de Sinalização Temporária, apresentado pela 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

Temporária dos Troços A-B e C-D da Rua de Timor, em Ponte de Sor, apresentada pela Empresa 

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

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

 

Ponto 5.3. 
N.º de 
Registo 

6152 Data 14/04/2022 Processo 2022/301.40.503/17 

  

Assunto:   

Plano de Sinalização Temporária para Execução de Obras de Saneamento na Rua 

de Angola, em Ponte de Sor, apresentada pela Empresa Pura Instalação - Instalação 

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

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

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

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

Temporária do Troço na Rua de Angola, em Ponte de Sor, apresentada pela Empresa Pura 

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

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

 

Ponto 5.4. 
N.º de 
Registo 

6158 Data 14/04/2022 Processo 2022/301.40.503/18 

  

Assunto:   

Plano de Sinalização Temporária, para a Execução da Empreitada de Ampliação e 

Fecho do Sistema Público de Abastecimento em Vale de Vilão, apresentado pela 

Empresa Urbigav - Construções e Engenharia, S.A ------------------------------------------- 

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

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

Empresa Urbigav Construções e Engenharia, S.A.---------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO 

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

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

Temporária apresentado pela Empresa Urbigav Construções e Engenharia, S.A., destinado à a 

Execução da Empreitada de Ampliação e Fecho do Sistema Público de Abastecimento em Vale de 

Vilão ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 5.5. 
N.º de 
Registo 

6179 Data 19/04/2022 Processo 2022/300.10.001/18 

  

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

Fase Zona Envolvente Portaria" Adjudicação/Aprovação de Minuta de Contrato.----- 

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

Proposta: 

1- Adjudicar a Empreitada de “Centro de Negócios da Indústria Aeronáutica/Aeroespacial/2.ª 

Fase Zona Envolvente Portaria”, à Empresa Nova Gente Empreitadas, S.A., pelo valor de 

319.374,09 €, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor;------2- Aprovar a respetiva Minuta 

do Contrato a celebrar.---------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Adjudicar a Empreitada de “Centro de Negócios da Indústria Aeronáutica/Aeroespacial/2.ª 

Fase Zona Envolvente Portaria”, à Empresa Nova Gente Empreitadas, S.A., pelo valor de 

319.374,09 €, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor;---------------------------------------------------------

2- Aprovar a respetiva Minuta do Contrato a celebrar.----------------------------------------------------------- 

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

Contrato.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Ponto 6.1. 
N.º de 
Registo 

5841 Data 07/04/2022 Processo 2022/900.10.002/25 

  

Assunto:   

Pedido de Parecer para a realização do evento, denominado de “XXXIV Raid 

Ferraria 2022 Abrantes-Ponte de Sor-Gavião” / Centro Cultural Recreativo e 

Desportivo da Ferraria.------------------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: Parecer favorável ao pedido da realização do evento, denominado de “XXXIV Raid Ferraria 
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2022 Abrantes-Ponte de Sor-Gavião”, formulado pelo Centro Cultural Recreativo e 

Desportivo da Ferraria para os dias vinte e três (23) e vinte e quatro (24) de abril de dois mil 

e vinte e dois (2022), sujeito aos restantes Pareceres positivos, necessários para a realização 

da prova, cujo requerimento é da responsabilidade da organização do evento.------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

da realização do evento, denominado de “XXXIV Raid Ferraria 2022 Abrantes-Ponte de Sor-

Gavião”, formulado pelo Centro Cultural Recreativo e Desportivo da Ferraria para os dias vinte e 

três (23) e vinte e quatro (24) de abril de dois mil e vinte e dois (2022), sujeito aos restantes 

Pareceres positivos, necessários para a realização da prova, cujo requerimento é da 

responsabilidade da organização do referido evento.------------------------------------------------------------ 

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

 

Ponto 6.2. 
N.º de 
Registo 

5909 Data 08/04/2022 Processo 2022/900.10.002/18 

  

Assunto:   
Pedido de apoio financeiro e logístico, para a realização do “XXXIV Raid Ferraria” / 

Centro Cultural Recreativo e Desportivo da Ferraria.----------------------------------------- 

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

Proposta: 

Autorizar o apoio logístico e financeiro, com o pagamento de um subsídio no valor de 

3.000,00 € três mil euros) para o Centro Cultural Recreativo e Desportivo da Ferraria, assim 

como com o pagamento do policiamento da Prova, no valor de cerca de 4.000,00 € (quatro 

mil e o pagamento da assistência ao evento, aos Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor, 

num valor de cerca de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros), para promoção / realização do 

XXXIV Raid da Ferraria, nos dias vinte e três (23) e vinte e quatro (24) de abril de dois mil e 

vinte e dois (2022), em Abrantes, Ponte de Sor e Gavião, da iniciativa do Centro Cultural 

Recreativo e Desportivo da Ferraria. É da responsabilidade da referida Entidade, o 

requerimento de todas as licenças e pareceres necessários para a realização da Prova.--------- 

 

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, 

autorizar o apoio logístico e financeiro, com o pagamento de um apoio no valor de 3.000,00 € 

três mil euros) para o Centro Cultural Recreativo e Desportivo da Ferraria, assim como com o 

pagamento do policiamento da Prova, no valor de cerca de 4.000,00 € (quatro mil e o pagamento 

da assistência ao evento,  e aos Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor, num valor de cerca de 
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1.500,00 € (mil e quinhentos euros), para promoção / realização do XXXIV Raid da Ferraria, nos 

dias vinte e três (23) e vinte e quatro (24) de abril de dois mil e vinte e dois (2022), em Abrantes, 

Ponte de Sor e Gavião, da iniciativa do Centro Cultural Recreativo e Desportivo da Ferraria, sendo 

da responsabilidade da referida Entidade, o requerimento de todas as licenças e pareceres 

necessários para a realização da Prova. Mais foi deliberado não aprovar a isenção das respetivas 

de taxas, devido a não ser legalmente possível.-------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 6.3. 
N.º de 
Registo 

6060 Data 12/04/2022 Processo 2022/300.50.402/10 

  

Assunto:   
Cedência das Piscinas Municipais Cobertas de Ponte de Sor / Agrupamento de 

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

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

Proposta: 

À ratificação. Autorizar a cedência gratuita das Piscinas Municipais Cobertas de Ponte de Sor, 

ao Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor, nos dias, cinco (05) de abril de dois mil e vinte 

e dois (2022), entre as nove horas e dez minutos (09H:10) e as dez horas (10H:00), no dia 

oito (08) de abril de dois mil e vinte e dois (2022) entre as onze horas (11H:00) e as doze 

horas e quarenta minutos (12H:40), no dia dezanove (19) de abril de dois mil e vinte e dois 

entre as nove horas e dez minutos (09H:10) e as dez horas (10H:00) e no dia vinte e dois (22) 

de abril de dois mil e vinte e dois (2022) entre as onze horas (11H:00) e as doze horas e 

quarenta minutos (12H:40), para uma (1) turma do décimo (10.º) Ano - Turma E, realizar 

aulas do módulo de Natação - adaptação ao meio aquático, no âmbito do Curso Profissional 

de Técnico de Desporto.------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

documentação anexada e a proposta apresentada, deliberou, ratificar a decisão de autorizar a 

cedência gratuita das Piscinas Municipais Cobertas de Ponte de Sor, ao Agrupamento de Escolas 

de Ponte de Sor, nos dias, cinco (05) de abril de dois mil e vinte e dois (2022), entre as nove horas 

e dez minutos (09H:10) e as dez horas (10H:00), no dia oito (08) de abril de dois mil e vinte e dois 

(2022) entre as onze horas (11H:00) e as doze horas e quarenta minutos (12H:40), no dia 

dezanove (19) de abril de dois mil e vinte e dois entre as nove horas e dez minutos (09H:10) e as 

dez horas (10H:00) e no dia vinte e dois (22) de abril de dois mil e vinte e dois (2022) entre as 

onze horas (11H:00) e as doze horas e quarenta minutos (12H:40), para uma (1) turma do décimo 

(10.º) Ano - Turma E, realizar aulas do módulo de Natação - adaptação ao meio aquático, no 

âmbito do Curso Profissional de Técnico de Desporto.----------------------------------------------------------- 
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Aprovado por unanimidade, com seis votos a favor.------------------------------------------------------------- 

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

Ponto 7.1. 
N.º de 
Registo 

6082 Data 12/04/2022 Processo 2022/900.10.001/3 

  

Assunto:   
Acordo de Parceria com a Associação Lendias d´Encantar, para o Festival 

Internacional de Teatro do Alentejo 2022.------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

Autorização de celebração do Acordo proposto pela Associação Lendias d’Encantar, para a 

realização do FITA - Festival Internacional de Teatro do Alentejo, em Ponte de Sor e o 

pagamento das despesas presentes no mesmo, no valor previsto de 3.000,00 €+IVA e 

restante apoio logístico (alimentação, alojamento e transporte das companhias) e técnico 

(recursos humanos, disponibilização de equipamentos culturais e material técnico).------------ 

 

DELIBERAÇÃO 

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

a proposta apresentada, deliberou, autorizar a celebração do Acordo proposto pela Associação 

Lendias d’Encantar, para a realização do FITA - Festival Internacional de Teatro do Alentejo, em 

Ponte de Sor e o pagamento das despesas presentes no mesmo, no valor previsto de 3.000,00 

€+IVA e restante apoio logístico (alimentação, alojamento e transporte das companhias) e 

técnico (recursos humanos, disponibilização de equipamentos culturais e material técnico).-------- 

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

 

Ponto 7.2. 
N.º de 
Registo 

8557 Data 12/04/2022 Processo 2022/900.10.503/14 

  

Assunto:   Divulgação da Empresa Skydive Portugal, no Posto de Turismo.--------------------------- 

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

Proposta: 
Autorização de divulgação da Empresa Skydive Portugal, no Posto de Turismo e divulgação 

dos pontos de interesse do Concelho, na Empresa.------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

proposta apresentada, deliberou, autorizar a divulgação da Empresa Skydive Portugal, no Posto 

de Turismo e também a divulgação dos pontos de interesse do Concelho de Ponte de Sor, através 

da referida Empresa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Ponto 7.3. 
N.º de 
Registo 

5984 Data 11/04/2022 Processo 2022/900.10.503/13 
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Assunto:   Festa do Arroz e Inauguração do Museu Municipal.------------------------------------------ 

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

Proposta: 
Aprovação da realização da Festa do Arroz, despesas inerentes e apoio logístico, bem como 

da Inauguração do Museu Municipal.------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

prestada e a proposta apresentada, deliberou, aprovar a realização da Festa do Arroz bem como 

a inauguração do Museu Municipal, e também autorizar o pagamento de todas as despesas 

relacionadas com os mencionados eventos.------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 7.4. 
N.º de 
Registo 

6106 Data 12/04/2022 Processo 2022/300.50.201/23 

  

Assunto:   
Pedido de Utilização do Teatro - Cinema de Ponte de Sor, para a realização de  

Concerto Solidário / Paróquia de São Francisco de Assis de Ponte de Sor.-------------- 

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

Proposta: 

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

Francisco de Assis Ponte de Sor, para a realização de Concerto Solidário, nos dias um (01) e 

dois (02) de maio de dois mil e vinte e dois (2022), assegurando o apoio solicitado, 

nomeadamente a disponibilização do Teatro - Cinema e disponibilização de recursos 

humanos para apoio, mediante o pagamento de horas extraordinárias.---------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, aprovar a cedência de 

utilização do Teatro – Cinema de Ponte de Sor, à Paróquia de São Francisco de Assis Ponte de 

Sor, para a realização de Concerto Solidário, nos dias um (01) e dois (02) de maio de dois mil e 

vinte e dois (2022), assegurando o apoio solicitado, nomeadamente a disponibilização do Teatro 

- Cinema e disponibilização de recursos humanos para apoio, mediante o pagamento de horas 

extraordinárias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Ponto 7.5. 
N.º de 
Registo 

6101 Data 12/04/2022 Processo 2022/300.50.201/22 

  

Assunto:   
Cedência de utilização do Teatro - Cinema de Ponte de Sor, para Espetáculo alusivo 

ao quadragésimo (40.º) Aniversário e as suas vozes da Orquestra Ligeira da Câmara 
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Municipal de Ponte de Sor.-------------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

Aprovar a cedência de utilização do Teatro – Cinema de Ponte de Sor, à Orquestra Ligeira da 

Câmara Municipal de Ponte de Sor, para a realização de um espetáculo alusivo ao 

quadragésimo (40.º), aniversário e as suas vozes, dia vinte e quatro (24) de abril de dois mil 

e vinte e dois (2022), pelas vinte e uma horas (21H:00), assegurando o apoio solicitado, 

nomeadamente a disponibilização do Teatro - Cinema a partir de vinte (20) de abril para 

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

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

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, aprovar a cedência de 

utilização do Teatro – Cinema de Ponte de Sor, à Orquestra Ligeira da Câmara Municipal de Ponte 

de Sor, para a realização de um espetáculo alusivo ao quadragésimo (40.º), aniversário e as suas 

vozes, dia vinte e quatro (24) de abril de dois mil e vinte e dois (2022), pelas vinte e uma horas 

(21H:00), assegurando o apoio solicitado, nomeadamente a disponibilização do Teatro - Cinema a 

partir de vinte (20) de abril para montagem de som e luz e ensaios, disponibilização de recursos 

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

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

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

 

Ponto 7.6. 
N.º de 
Registo 

6123 Data 13/04/2022 Processo 2021/900.100.503/34 

  

Assunto:   Acolhimento de etapa do evento Street Food Portugal Tour.------------------------------- 

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

Proposta: 

Aprovar o acolhimento da etapa do evento Street Food Portugal Tour, em Ponte de Sor, 

durante o Festival Internacional de Balões de Ar Quente, bem como as despesas inerentes 

ao mesmo e apoio logístico necessário.---------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

a proposta apresentada, deliberou, aprovar o acolhimento da etapa do evento Street Food 

Portugal Tour, em Ponte de Sor, durante o Festival Internacional de Balões de Ar Quente, bem 

como as despesas inerentes ao mesmo e apoio logístico necessário.---------------------------------------- 

Aprovado por unanimidade, com seis votos a favor.------------------------------------------------------------- 
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Ponto 7.7. 
N.º de 
Registo 

6176 Data 16/04/2022 Processo 2022/300.50.201/27 

  

Assunto:   
Pedido de venda de bilhetes do Concerto Solidário, no Posto de Turismo / 

Associação Caminhar.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 
Ratificação de autorização de venda de bilhetes do Concerto Solidário do Coro Gospel, no 

Posto de Turismo Associação Caminhar.--------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

proposta apresentada, deliberou, ratificar a decisão que consistiu na autorização da venda de 

bilhetes no Posto de Turismo, referente ao Concerto Solidário do Coro Gospel, realizado no 

Teatro – Cinema de Ponte de Sor, por parte  da Associação Caminhar.-------------------------------------- 

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

 

Ponto 7.8. 
N.º de 
Registo 

6121 Data 13/04/2022 Processo 2022/300.50.400/11 

  

Assunto:   
Pedido de utilização do Auditório do Centro Cultural de Montargil, bem como 

parceria no Concerto do 25 de Abril.-------------------------------------------------------------- 

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

Proposta: 

 Aprovar a cedência do Auditório de Montargil, para a realização do Concerto do 25 de Abril 

pelas dezasseis horas (16H:00). Nesse mesmo dia é necessário assegurar o apoio solicitado, 

nomeadamente a disponibilização do Espaço no dia 25 no período da manhã para ensaio da 

Banda “5.ª Intervenção” e montagem de som e de luz, disponibilização de recursos 

humanos para luz e som, mediante o pagamento de horas extraordinárias e de dois (2) 

funcionários de apoio à montagem do som. Houve um pedido de Parceria ao Município de 

colaboração pela parte da Junta de Freguesia de Montargil, para apoiar na realização do 

evento e algum apoio logístico e financeiro.---------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

aprovar a  cedência do Auditório de Montargil, para a realização do Concerto do 25 de Abril pelas 

dezasseis horas (16H:00), sendo que nesse mesmo dia é necessário assegurar o apoio solicitado, 

nomeadamente a disponibilização do Espaço no dia vinte e cinco (25) no período da manhã para 

ensaio da Banda “5.ª Intervenção” e montagem de som e de luz, assim como a disponibilização 

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

(2) funcionários de apoio à montagem do som, não deixando de se realçar que oouve um pedido 
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de Parceria ao Município de colaboração pela parte da Junta de Freguesia de Montargil, para 

apoiar na realização do evento e algum apoio logístico e financeiro.---------------------------------------- 

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

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

Ponto 8.1. 
N.º de 
Registo 

6110 Data 13/04/2022 Processo 2022/200.30.001/1 

  

Assunto:   Assinatura de Protocolo no âmbito do Programa "Porta de Entrada".------------------- 

Serviço Proponente: 121 – DAS – DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL.---------------------------------------------------------------- 

Proposta: 

Autorizar o Senhor Presidente da Câmara a assinar o Protocolo tripartido entre o ACM, o 

IHRU e o Município de Ponte de Sor, no âmbito do “Programa Porta de Entrada”, que se 

destina ao financiamento das rendas dos deslocados da Ucrânia.------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

anexada e a proposta apresentada, deliberou, autorizar o Senhor Presidente da Câmara a assinar 

o Protocolo tripartido entre o ACM, o IHRU e o Município de Ponte de Sor, no âmbito do 

“Programa Porta de Entrada” que se destina ao financiamento das rendas dos deslocados da 

Ucrânia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Ponto 8.2. 
N.º de 
Registo 

6163 Data 14/04/2022 Processo 2022/650.20.304/3 

  

Assunto:   
Devolução de eletrodomésticos, cedidos anteriormente ao abrigo do 

Regulamento, referente ao Processo 2022/650.20.304/3.---------------------------------- 

Serviço Proponente: 121 – DAS – DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL.---------------------------------------------------------------- 

Proposta: 

Aceitar a devolução de uma máquina de lavar roupa e um fogão, que foram cedidos ao 

agregado familiar, constante do processo 2022/650.20.304/3, ao abrigo do Regulamento 

Municipal de Inserção Social de Luta Contra a Pobreza.-------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

anexada, a informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, aceitar a devolução 

de uma máquina de lavar roupa e um fogão, que foram cedidos ao agregado familiar, constante 

do processo 2022/650.20.304/3, ao abrigo do Regulamento Municipal de Inserção Social de Luta 

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

 

Ponto 8.3. 
N.º de 
Registo 

6095 Data 12/04/2022 Processo 2022/850.10.003.01/27 

  

Assunto:   Concessão de apoio à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Ponte de Sor.------ 

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

Proposta: 

Atribuir um apoio financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Ponte de Sor, no 

valor de 650,00 € (seiscentos e cinquenta euros), para fazer face às despesas tidas com a 

participação da Banda da Sociedade Filarmónica Galveense, na Procissão do Senhor dos 

Passos, realizada no dia dez (10) de abril de dois mil e vinte e dois (2022).------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

informação técnica prestada e a proposta apresentada, deliberou, atribuir um apoio financeiro à 

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Ponte de Sor, no valor de 650,00 € (seiscentos e 

cinquenta euros), para fazer face às despesas tidas com a participação da Banda da Sociedade 

Filarmónica Galveense, na Procissão do Senhor dos Passos, realizada no dia dez (10) de abril de 

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

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

 

Ponto 8.4. 
N.º de 
Registo 

6120 Data 13/04/2022 Processo 2022/150.10.500/9 

  

Assunto:   

Aprovação do Anexo 1 (Mapa Financeiro) do Protocolo de Colaboração, no âmbito 

do Desenvolvimento das Atividades de Animação e Apoio à Família e Componente 

de Apoio à Família / Centro Comunitário Nossa Senhora da Oliveira, de Longomel.-- 

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

Proposta: 

- Atribuir ao Centro Comunitário Nossa Senhora da Oliveira, um apoio financeiro no valor 

total de 12.858,79 (doze mil, oitocentos e cinquenta e oito euros e setenta e nove 

cêntimos), para pagamento da atividade exercida no âmbito das Atividades de Animação e 

Apoio à Família (AAAF) e da Componente de Apoio à Família (CAF), durante o ano de dois 

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

- Aprovar a respetiva Minuta do Anexo 1.-------------------------------------------------------------------- 

 

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

1- Atribuir ao Centro Comunitário Nossa Senhora da Oliveira, um apoio financeiro no valor total 

de 12.858,79 (doze mil, oitocentos e cinquenta e oito euros e setenta e nove cêntimos), para 

pagamento da atividade exercida no âmbito das Atividades de Animação e Apoio à Família 

(AAAF) e da Componente de Apoio à Família (CAF), durante o ano de dois mil e vinte e dois 

(2022);--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

2- Aprovar a respetiva Minuta do Anexo 1.--------------------------------------------------------------------------- 

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

Anexo 1 do Protocolo de Colaboração.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

9. SERVIÇO: GIPE – GABINETE DE INOVAÇÃO E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO.------------------------------------------- 

Ponto 9.1 
N.º de 
Registo 

5548 Data 04/04/2022 Processo 2022/300.50.201/29 

  

Assunto:   Espaço i - Polo Tecnológico de Ponte de Sor.---------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 1005 – GIPE- GABINETE DE INOVAÇÃO E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO.-------------------- 

Proposta: 
À decisão da Câmara Municipal. Alteração do Gabinete número cinco (5) do Espaço i - Polo 

Tecnológico de Ponte de Sor, para espaço co working.---------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

prestada e a proposta apresentada, deliberou, aprovar a alteração da função do Gabinete 

número cinco (5) do Espaço i – Polo Tecnológico de Ponte de Sor, para espaço co working.----------- 

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

 

Ponto 9.2 
N.º de 
Registo 

8583 Data 14/04/2022 Processo 2022/800.20.500/1 

  

Assunto:   
CanSat 2022 Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e 

Tecnológica.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Serviço Proponente: 1005 – GIPE- GABINETE DE INOVAÇÃO E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO.-------------------- 

Proposta: 

Aprovação da Minuta de Protocolo, a celebrar com a Ciência Viva Agência Nacional, para a 

Cultura Científica e Tecnológica, que tem como objeto o pagamento do alojamento e 

alimentação das equipas de alunos e professores participantes na Final do CanSat 2022, 

entre os dias cinco (05) e oito (08) maio de dois mil e vinte e dois (2022), em Ponte de Sor.--- 
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DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Aprovar a Minuta de Protocolo, a celebrar com a Ciência Viva Agência Nacional, para a Cultura 

Científica e Tecnológica, que tem como objeto o pagamento do alojamento e alimentação das 

equipas de alunos e professores participantes na Final do CanSat 2022, entre os dias cinco (05) e 

oito (08) maio de dois mil e vinte e dois (2022), em Ponte de Sor.--------------------------------------------- 

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

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

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

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

Ponto 10.1. 
N.º de 
Registo 

5626 Data 06/04/2022 Processo 2022/100.10.400/4 

  

Assunto:   
Proposta de "Normas aplicáveis após obras demolição e lotes vazios em Centros 

Urbanos”.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Proposta: 

Propõe-se que a Câmara Municipal aprove um conjunto de "Normas a aplicar após obras de 

demolição e lotes vazios em Centros Urbanos”, atendendo a que nos centros urbanos 

consolidados e após demolições, muitas das vezes os lotes são abandonados pelos 

proprietários e há lotes vazios, o que origina problemas de segurança, salubridade, estética, 

coartando objetivos do ordenamento do território e reabilitação urbana, os quais estão em 

implementação ou que se pretendem vir a implementar;-----------------------------------------------

A aprovação destas Normas tem de ser ratificada pela Assembleia Municipal. Anexa-se 

Minuta das Normas.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO 

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

prestada, as Normas anexadas e a proposta apresentada, deliberou:--------------------------------------- 

1- Aprovar as “Normas Aplicáveis após obras de demolição e lotes vazios em Centros Urbanos”;-- 

2- Submeter as referidas Normas à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal.----------------- 

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

 

Ponto 10.2. 
N.º de 
Registo 

6143 Data 13/04/2022 Processo 2021/300.50.201/48 

  

Assunto:   
Requerimento de transmissão da Posição Contratual / Contrato de Arrendamento 

com Prazo Certo, do Restaurante sito no Centro de Artes e Cultura.--------------------- 

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

- Autorizar a transmissão da Posição Contratual da Locatária do Contrato de Arrendamento 

Com Prazo Certo do Restaurante, sito no Centro de Artes e Cultura, da Senhora Custódia 

Florinda Garcia, para a Sociedade Sabores do Tomilho, Lda., com os fundamentos:--------------

- Na cláusula 27ª do referido contrato;------------------------------------------------------------------------ 

Na capacidade técnica e económico financeira da Sociedade, similar à da atual locatária.---- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

- Autorizar a transmissão da Posição Contratual da Locatária do Contrato de Arrendamento Com 

Prazo Certo do Restaurante, sito no Centro de Artes e Cultura, da Senhora Custódia Florinda 

Garcia, para a Sociedade Sabores do Tomilho, Lda., com os fundamentos:---------------------------------

- Na cláusula 27ª do referido contrato;--------------------------------------------------------------------------------

- Na capacidade técnica e económico financeira da Sociedade, similar à da atual locatária.----------- 

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

11. DFP – GESTÃO DE PATRIMÓNIO.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 11.1. 
N.º de 
Registo 

6150 Data 14-04-2022 Processo 2022/350.30.005/1 

  

Assunto:   
Inventário de todos os Bens do Município, referente ao ano de dois mil e vinte e 

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

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

Proposta: 
Aprovação do Inventário de todos os Bens do Município à data de 31-12-2021, pelo Órgão 

Executivo e posterior apreciação e aprovação do Órgão Deliberativo.-------------------------------- 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1- Aprovar o Inventário de Todos os Bens do Município à data de 31-12-2021;---------------------------- 

2- Submeter o assunto à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal.------------------------------- 

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

 

Ponto 11.2. 
N.º de 
Registo 

6124 Data 13-04-2022 Processo 2022/350.50.201/18 

  

Assunto:   

Relatório do Júri do Concurso para a apresentação de candidaturas para a 

exploração em Regime de Arrendamento com Prazo Certo dos Campos de Padel 

Cobertos, em Ponte de Sor.------------------------------------------------------------------------- 
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Serviço Proponente: 11213 - DFP – GESTÃO DE PATRIMÓNIO.-------------------------------------------------------------- 

Proposta: 

1- Tomar conhecimento e aprovar a adjudicação dos Campos de Padel Cobertos ao GEPS - 

Grupo Experimental de Ponte de Sor, pelo valor mensal de 1.000,00 € (mil euros).--------------

-2- Aprovar a Minuta do 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 dos Campos de Padel Cobertos ao GEPS - Grupo 

Experimental de Ponte de Sor, pelo valor mensal de 1.000,00 € (mil euros).-------------------------------

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

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

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 onze horas e quarenta cinco minutos, do que para constar se lavrou a presente Ata, e 

eu, António José Delgadinho Rodrigues, Coordenador Técnico, nomeado para o efeito, a redigi e vou assinar, 

junto com o Senhor Presidente da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário.---------------------------------------------------------

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

O Presidente da Câmara 
 

 

 

 

 

 

Hugo Luís Pereira Hilário 
 

O Secretário 
 

 

 

 

 

 

António José Delgadinho Rodrigues 
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