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ATA NÚMERO 1-2022, REFERENTE À REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PONTE DE SOR DE 24-08-2022. 

Reunião: Reunião Extraordinária do dia 24-08-2022------------------------------------------------------------------------------- 

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

Rogério Eduardo Correia Silva Alves, Francisco Manuel Lopes Alexandre, Sérgia Marina Andrade Bettencourt, 

Alda Odete Borges Martins Falé Monteiro Falca e Nuno Miguel Pereira Nunes Alvarenga.------------------------------

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

-----Faltas: Faltou o Senhor Vereador Luís Manuel Jordão Serra, por motivo de se encontrar de férias, tendo a 

Câmara Municipal deliberado, por unanimidade justificar a referida falta.---------------------------------------------------

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

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

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

---------Verificada a existência de Quórum, foi declarada aberta a reunião extraordinária pelo Senhor Presidente 

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

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

-----I. Período de Antes da Ordem do Dia.--------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----Não houve qualquer intervenção no Período de Antes da Ordem do Dia.-----------------------------------------------

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

-----II Período da Ordem do Dia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

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

Ponto 1.1 
N.º de 
Registo 

12354 
 

Data 18/08/2022 
 

Processo 2022/850.10.003.01/70 
 

  

Assunto:   Concessão de apoio ao Centro Comunitário Nossa Senhora da Oliveira------------- 
 

Serviço 
Proponente: 

 
 12115 DAS -Associativismo 
 

  

Proposta: 

Conceder o apoio financeiro, no valor de 9.492,84€ (nove mil quatrocentos e noventa e 
dois euros e oitenta e quatro cêntimos), ao Centro Comunitário Nossa Senhora da Oliveira 
para fazer face às despesas tidas com reparações de equipamentos e aquisições de 
materiais de proteção individual de forma a assegurar o normal funcionamento da 
Instituição--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 



 

2 

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a proposta apresentada, 

deliberou aprovar a concessão de apoio financeiro, no valor de 9.492,84 € (nove mil quatrocentos 

e noventa e dois euros e oitenta e quatro cêntimos), ao Centro Comunitário Nossa Senhora da 

Oliveira, para fazer face às despesas tidas com reparações de equipamentos e aquisições de 

materiais de proteção individual, a fim de assegurar o normal funcionamento da Instituição.-------- 

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

 
 

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

Ponto 2.1 
N.º de 
Registo 

12392 
 

Data 19/08/2022 
 

Processo 2022/300.10.003/22 
 

  

Assunto:   
Pedido de cedência de terreno na Ampliação da Zona Industrial de Ponte de 
Sor, situada a Norte da Linha do Caminho de Ferro - Unlimited Shapes-------- 

 

Serviço 
Proponente: 

 
 132121 – DPOMA – Apoio Administrativo 
 

  

Proposta: 

1 – Reservar, por um prazo de três meses, o lote de terreno n.º 12 do Loteamento 
Industrial 1/2006, da Ampliação da Zona Industrial de Ponte de Sor, situada a Norte da 
Linha do Caminho de Ferro, com a área de 15.023,90 m2, à empresa UNLIMITED SHAPES, 
cuja cedência será efetuada nos termos do “Regulamento de Cedência de Lotes de 
Terreno para Implantação de Instalações Industriais, Comerciais e/ou de Serviços na 
Ampliação da Zona Industrial de Ponte de Sor, Situada a Norte da Linha do Caminho de 
Ferro”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2 – Autorizar o Sr. Presidente da Câmara a assinar declaração que legitime a instalação da 
empresa no referido lote.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a proposta apresentada, 

deliberou:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1 – Reservar, por um prazo de três (3) meses, o lote de terreno número 12 (doze) do Loteamento 

Industrial 1/2006 (um barra dois mil e seis), da ampliação da Zona Industrial de Ponte de Sor, 

situado a norte da linha do caminho de ferro, com a área de 15.023,90 m2 (quinze mil e vinte e  

três virgília noventa metros quadrados), à empresa UNLIMITED SHAPES, cuja cedência será 

efetuada nos termos do “Regulamento de Cedência de Lotes de Terreno para Implantação de 

Instalações Industriais, Comerciais e/ou de Serviços na Ampliação da Zona Industrial de Ponte de 

Sor, situada a Norte da Linha do Caminho de Ferro”. A atribuição do lote com cerca de 15.000 m2 

(quinze mil metros quadrados), prende-se com a necessidade de construção de 5.000 m2 (cinco mil 

metros quadrados) de área coberta. O único lote disponível com estas caraterísticas, que permite 

uma área de construção deste montante, é o identificado acima;---------------------------------------------- 

2 – Autorizar o Senhor Presidente da Câmara, Hugo Luís Pereira Hilário, a assinar a declaração que 

legitime a instalação da empresa no referido lote.------------------------------------------------------------------ 

Aprovado por unanimidade, com seis (6) votos a favor.------------------------------------------------------------ 
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3. DJA - DIVISÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ponto 3.1 N.º de Registo 12401 
 

Data 21/08/2022 
 

Processo 2022/150.10.50/45 
 

  

Assunto:   
Protocolo de Cooperação entre o Município de Ponte de Sor e a ACIPS, no âmbito da 
realização da 6ª edição do Portugal Air Summit-“ Flying for a world of Opportunities”. 

 

Serviço Proponente: 
 
 113- DJA- Serviço de Apoio Jurídico 
 

 

Proposta: 
Aprovar a  Minuta de  Protocolo  a  celebrar  entre  o  Município de  Ponte de Sor  e  a  ACIPS, no 
âmbito da realização da 6ª edição do Portugal Air Summit-“Flying for a World of Opportunities”. 

 

 
 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a proposta apresentada, 

deliberou aprovar a Minuta de Protocolo a celebrar entre o Município de Ponte de Sor e a ACIPS, 

no âmbito da realização da 6.ª (sexta) Edição do Portugal Air Summit - “Flying for a World of 

Opportunities”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aprovado por unanimidade, com seis (6) 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 extraordinária, 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 (11:00), do que para constar se lavrou a presente Ata, e eu, Dulce de 

Carvalho Nunes, Técnica Superior, nomeada 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 
 

A Secretária 
 

 

 

 

 

 

Dulce de Carvalho Nunes 
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