
 

 

 

ATA NÚMERO 23-2021, REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PONTE DE SOR DE 10-11-2021. 

N.º de Registo: 3208497.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

Data: 10-11-2021.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reunião: Reunião Ordinária do dia 10/11/2021.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Manuel Lopes Alexandre, Nuno Miguel Pereira Nunes Alvarenga, Sérgia Marina Andrade Bettencourt Martins.-- 

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

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

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

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 ANTES DA ORDEM DO DIA------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

1. SERVIÇO: TESOURARIA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 1.1 N.º de Registo 15856 
 Data 05/11/2021 

 Processo 2021/150.20.404/25 
 

 

Assunto:   Situação financeira do Município-Resumo Diário de Tesouraria de 04-11-2021.----------------------- 
 

 

Serviço Proponente: 11217 - DFP - TESOURARIA------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

Proposta: Tomar conhecimento da Situação financeira do Município, através do Resumo Diário  

Tesouraria   nº213/2021   do   dia  04-11-2021,   sendo  que   em  resumo  o  total  de  

Disponibilidades é de  3.610.629,19€, as Operações Orçamentais é de 3.412.861,68€ 

e as Operações não Orçamentais é de 197.767,51€.-------------------------------------------- 
 

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da Situação Financeira do Município – Resumo 

Diário de Tesouraria, número duzentos e treze (213), do dia quatro (04) de novembro de 

dois mil e vinte e um (2021), sendo que o total de Disponibilidades é de três milhões, 

seiscentos e dez mil, seiscentos e vinte e nove e dezanove cêntimos (3.610.629,19 €), as 



 

 

Operações Orçamentais é de três milhões, quatrocentos e doze mil, oitocentos e sessenta 

e um e sessenta e oito cêntimos (3.412.861,68 €) e as Operações não Orçamentais é de 

cento e noventa e sete mil, setecentos e sessenta e sete mil e cinquenta e um cêntimo 

(197.767,51 €).------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

2. SERVIÇO: CONTABILIDADE------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 2.1 N.º de Registo 15928 
 Data 08/11/2021 

 Processo 2021/350.10.001/1 
 

 

Assunto:   10ª Alteração das GOP e do Orçamento.------------------------------------------------------------- 
 

 

Serviço Proponente: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO 
 

 

Proposta: Aprovar a 10ª alteração das GOP e do Orçamento.-------------------------------------------- 
 

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

apresentada, deliberou aprovar a décima (10.ª) alteração das GOP e do Orçamento.----------- 

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

 

 

 

3. SERVIÇO: TAXAS E LICENÇAS---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 3.1 
N.º de 
Registo 

15424 
 

Data 27/10/2021 
 

Processo 2021/450.10.221/6 
 

 

Assunto:   Licença Especial de Ruído para Instalação do Circo Nederland no Recinto junto à Rua da 

Maluda em Ponte de Sor de 5 a 7 de novembro de 2021.------------------------------------------- 
 

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

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

em autorizar a emissão da Licença Especial de Ruido ao Circo Nederland para instalação a 

partir do dia cinco(5) a sete (7) de novembro de dois mil e vinte e um (2021), a fim de 

realizarem espetáculos durante os seguintes horários: às dezasseis horas (16:00H) e vinte 

e uma horas (21:00H) do dia seis (6) e às dezasseis horas(16:00H) do dia sete(7), sendo 

este o último espetáculo, no recinto junto à Rua da Maluda 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 a Proposta apresentada, 

deliberou ratificar a decisão do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Hugo Luís Pereira 

Hilário, a qual consistiu em autorizar a emissão da Licença Especial de Ruído ao Circo 

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

Municipais do Município de Ponte de Sor, para instalar desde o dia cinco (5) ao dia sete (7) de 

novembro de dois mil e vinte e um (2021), a fim de realizarem espetáculos durante os 

seguintes horários:  

- Dia 06/11/2021 - às dezasseis horas (16:00) e vinte e uma horas (21:00);----------------------------- 

- Dia 07/11/2021 - às dezasseis horas (16:00), sendo este o último espetáculo, no recinto junto 

à Rua da Maluda em Ponte de Sor.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

Ponto 3.2 
N.º de 
Registo 

15502 
  

Data 27/10/2021 
  

Processo 2021/450.10.213/121 
  

 

Assunto:   Licença especial de ruido para realização de baile nos dias 29 e 30 de outubro de 2021 -

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

 

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

 

Proposta: Ratificar a decisão do Senhor Presidente da Câmara Municipal, a qual consistiu na emissão da 

licença especial de ruido à Sociedade Recreativa e Cultural de Foros do Domingão, destinada 

à realização de um baile, durante o horário compreendido entre as vinte e uma horas 

(21:00H) e as vinte e quatro horas (24:00H) do dia vinte e nove (29) de outubro e as zero 

horas (00:00) e as três horas (03:00) do dia trinta (30) do mesmo mês na Rua da Sociedade 

Recreativa, nº 9 em Foros do Domingão, mediante o pagamento da taxa prevista no ponto 

1.2 do artigo trigésimo primeiro (31º) do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais do 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

deliberou ratificar a decisão do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Hugo Luís Pereira 

Hilário, a qual consistiu na em autorizar a emissão da Licença Especial de Ruído, à Sociedade 

Recreativa e Cultural de Foros do Domingão, mediante o pagamento da taxa prevista no 

ponto 1.2 do artigo trigésimo primeiro (31.º) do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais do 

Município de Ponte de Sor, destinada à realização de um baile na Rua da Sociedade 



 

 

Recreativa, n.º 9 em Foros do Domingão, durante os seguintes dias e horários:---------------------- 

- Dia 29/10/2021 - das vinte e uma horas (21:00) às vinte e quatro horas (24:00);------------------- 

- Dia 30/10/2021 - das zero horas (00:00) às três horas (03:00).------------------------------------------- 

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

 

 

 

Ponto 3.3 
N.º de 
Registo 

15487 
 

Data 27/10/2021 
 

Processo 2021/450.10.221/8 
 

 

Assunto:   Licenciamento de recinto improvisado para realização de Baile nos dias 29 e 30 -

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

 

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

 

Proposta: Ratificar a decisão do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Hugo Luis Pereira 

Hilário, a qual consistiu em autorizar a emissão de Licença de recinto improvisado á 

Sociedade Recreativa e Cultural de Foros do Domingão, destinada à realização de um 

Baile no dia vinte e nove (29) e trinta (30) de outubro de dois mil e vinte e um (2021) 

com o seguinte horário: dia vinte e nove (29) das vinte e uma horas (21:00H) às vinte e 

quatro horas (24:00H) e dia trinta (30) das zero horas (00:00H) às três horas (03:00H) a 

realizar na Rua da Sociedade Recreativa e Cultural de Foros do Domingão, mediante o 

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

deliberou ratificar a decisão do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Hugo Luís Pereira 

Hilário, a qual consistiu em autorizar a emissão de Licença de Recinto Improvisado, à 

Sociedade Recreativa e Cultural de Foros do Domingão, mediante o pagamento da Tabela de 

Taxas Municipais do Município de Ponte de Sor, destinada à realização de um Baile, na Rua da 

Sociedade Recreativa e Cultural de Foros do Domingão, durante os seguintes dias e horários:--- 

- Dia 29/10/2021 - das vinte e uma horas (21:00) às vinte e quatro horas (24:00);-------------------- 

- Dia 30/10/2021 - das zero horas (00:00) às três horas (03:00).-------------------------------------------- 
 

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

 

 

 



 

 

Ponto 3.4 
N.º de 
Registo 

15767 Data 
 

Data 03/11/2021 
 

Processo 2021/450.10.215/17 
 

 

Assunto:   Licença Especial de Ruido para realização de Jantar Convívio dias 13e 14 de novembro de 

2021 - Solago Investimentos Turísticos, SA--------------------------------------------------------------- 
 

 

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

 

Proposta: Autorizar a emissão da Licença Especial de Ruido à Solago - Investimentos Turísticos, 

SA, destinada à realização de Jantar Convívio durante o horário compreendido entre  

as vinte e duas horas (22:00H) e as vinte e quatro horas (24:00H) do dia treze (13) de  

novembro   de  dois  mil  e  vinte e um (2021) e as  zero  horas  (00:00H)  e  as quatro  

horas (04:00H)  do dia catorze (14) de novembro  de  dois mil e vinte e um (2021) no 

Hotel Lago Montargil & Villas em Montargil, 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 a Proposta apresentada, 

deliberou autorizar a emissão da Licença Especial de Ruído  à Solago - Investimentos Turísticos, 

S.A., destinada à realização de Jantar Convívio, durante o horário compreendido entre as vinte 

e duas horas (22:00) e as vinte e quatro horas (24:00) do dia treze (13) de novembro de dois mil 

e vinte e um (2021) e as zero horas (00:00) e as três horas (03:00) do dia catorze (14) de 

novembro de dois mil e vinte e um (2021), no Hotel Lago Montargil & Villas em Montargil, 

mediante o pagamento da taxa prevista no Regulamento e Tabela de Taxas Municipais do 

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

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

 

 

Ponto 3.5 
N.º de 
Registo 

15791 
 

Data 04/11/2021 
 

Processo 2021/450.10.215/18 
 

 

Assunto:   Licença Especial de Ruido para realização de jantar convívio de 12 a 13 de novembro de 

2021 - Solago - Investimentos Turísticos, SA------------------------------------------------------------ 
 

 

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

 

Proposta: Autorizar a emissão da Licença Especial de Ruido à Solago – Investimentos Turísticos, SA, 

destinada à realização de jantar Convívio durante o horário compreendido entre as vinte e 

duas horas (22:00H) e as vinte e quatro horas (24:00H) do dia doze (12) de novembro de 

dois mil e vinte e um (2021) e as zero horas (00:00H) e as quatro horas (04:00H) do dia 



 

 

treze (13) de novembro de dois mil e vinte  e um (2021) no Hotel Lago Montargil & Villas 

em Montargil, 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 a Proposta apresentada, 

deliberou autorizar a emissão da Licença Especial de Ruído à Solago – Investimentos Turísticos, 

S.A., destinada à realização de jantar Convívio, durante o horário compreendido entre as vinte e 

duas horas (22:00) e as vinte e quatro horas (24:00) do dia doze (12) de novembro de dois mil e 

vinte e um (2021) e as zero horas (00:00) e as três horas (03:00) do dia treze (13) de novembro de 

dois mil e vinte e um (2021), no Hotel Lago Montargil & Villas em Montargil, mediante o 

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

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

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

 

 

 

 

4. SERVIÇO: GESTÃO DE PATRIMÓNIO-------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 4.1 
N.º de 
Registo 

15916 
 

Data 08/11/2021 
 

Processo 2021/350.10.500/3 
 

 

Assunto:   Transferência de Verbas no âmbito do Protocolo estabelecido entre o Município de 

Ponte de Sor e a ACIPS para a realização do Evento PORTUGAL AIR SUMMIT 2021 -

FLYING FOR A NEW START (2ª. 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.---------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

5. SERVIÇO: COMPRAS--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 5.1 N.º de Registo 15466 
 Data 27/10/2021 

 Processo 2021/300.10.005/1740 
 

 

Assunto:   EUROPEAN ROCKETERY CHALLENGE – EUROC 2021 - LIBERTAÇÃO DE CAUÇÃO---------------------- 
 

 



 

 

Serviço Proponente: 11212 - DFP - COMPRAS 
  

 

Proposta: 1 – Ratificar a decisão do Sr. presidente datada de 27/10/2021 que autorizou a libertação de 

caução do depósito nº 6-5369387-178-003, considerando que foram cumpridas todas as 

obrigações contratuais sobre o procedimento designado em epígrafe, pela empresa THERACE, 

LDA., sobre o Banco BPI S.A., no valor de 12.187,50 €, datado de 23 de setembro de 2021.------- 
 

 

DELIBERAÇÃO 

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

deliberou ratificar a decisão do Senhor Presidente, Hugo Luís Pereira Hilário, datada de 

27/10/2021, a qual consistiu em autorizar a libertação da caução do depósito n.º 6-5369387-178-

003 (datado de 23 de setembro de 2021), considerando que foram cumpridas todas as obrigações 

contratuais sobre o procedimento designado em epígrafe, pela empresa THERACE, LDA., sobre o 

Banco BPI S.A., no valor de doze mil e cento e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos 

(12.187,50 €).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 
 
 

Ponto 5.2 N.º de Registo 15966 
  Data 09/11/2021 

 Processo 2020/300.10.005/1899 
  

 

Assunto:   CAMPEONATO EUROPEU DE LANÇAMENTO DE “ROCKETS” Ano 2020 - LIBERTAÇÃO DE 
CAUÇÃO--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

Serviço Proponente: 11212 - DFP - COMPRAS 
  

 

Proposta: Ratificar a decisão do Sr. Presidente, datada de 09/11/2021 que autorizou a libertação de 

caução do depósito nº 6-5369387-178-001 de 20 de  outubro de 2020, considerando que 

foram  cumpridas todas as  obrigações contratuais  sobre  o procedimento designado  em 

epígrafe, pela empresa THERACE, LDA., sobre o Banco BPI S.A., no valor de 12.460,00€.--- 
  

 

DELIBERAÇÃO 

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

deliberou ratificar a decisão do Senhor Presidente Hugo Luís Pereira Hilário, datada de nove 

de novembro de dois mil e vinte e um (09/11/2021), que autorizou a libertação de caução do 

depósito n.º 6-5369387-178-001 de vinte (20) de outubro de dois mil e vinte (2020), 

considerando que foram cumpridas todas as obrigações contratuais sobre o procedimento 

designado em epígrafe, pela empresa THERACE, LDA., sobre o Banco BPI S.A., no valor de 

doze mil e quatrocentos e sessenta uros (12.460,00 €).---------------------------------------------------- 

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



 

 

 

 

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

Ponto 6.1 N.º de Registo 15676 
 Data 02/11/2021 

 Processo 2021/300.40.508/31 
 

 

Assunto:   Pedido de Autorização de execução de trabalhos de instalação de Infraestruturas de 

Comunicações   Eletrónicas em  Fibra Ótica,  próximo  à  Rua  Capitães  de  Abril,  em 

Montargil / DSTELECOM Alentejo e Algarve, S.A.------------------------------------------------- 
 

 

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

 

Proposta: Autorizar   a   Dstelecom   Alentejo   e   Algarve,   S.A.   a   executar   os   trabalhos   de  

Instalação    de    Infraestruturas    de   Comunicações   Eletrónicas   em    Fibra   Ótica,  

Próximo   à    Rua   Capitães   de   Abril,   em   Montargil,   devendo   a   reposição   dos  

pavimentos ser efetuada de forma correta.--------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERAÇÃO 

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

deliberou autorizar a Dstelecom Alentejo e Algarve, S.A. a executar os trabalhos de instalação 

de Infraestruturas de Comunicações Eletrónicas em Fibra Ótica, próximo à Rua Capitães de 

Abril, em Montargil, devendo a reposição dos pavimentos ser efetuada de forma correta.-------- 

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

 

 

Ponto 6.2 N.º de Registo 15708 
 Data 02/11/2021 

 Processo 2021/300.50.800/24 
 

 

Assunto:   Pedido de Ampliação de Rede IP – Bairro Encosta da Figueireda - Rua Joaquim Luís 

Pólvora, Lt 182, em Montargil / E-Redes--------------------------------------------------------- 
 

 

Serviço 
Proponente: 

132121 - DPOMA - APOIO ADMINISTRATIVO------------------------------------------------------- 
 

 

Proposta: Autorizar a colocação de uma luminária de IP, tipo LED, no Bairro Encosta da Figueireda 

- Rua  Joaquim  Luis  Pólvora,  Lt. 182,  em  Montargil,  e  concordar  com  o   orçamento   

apresentado sem qualquer encargo para o Município (custo 0,00 €).-------------------------- 
  

 



 

 

DELIBERAÇÃO 

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

deliberou  autorizar  a  colocação  de  uma  luminária  de  IP,  tipo  LED,  no  Bairro Encosta da  

Figueireda -  Rua  Joaquim Luís Pólvora, Lt. 182, em  Montargil e concordar com o  orçamento  

apresentado o qual não contempla encargos para o Município (custo 0,00 €).----------------------- 

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

 

 

Ponto 6.3 N.º de Registo 15733 
 Data 03/11/2021 

 Processo 2021/300.10.001/72 
 

 

Assunto:   Empreitada de “Centro Interpretativo de Molinologia de Foros de Arrão - Reabilitação  

do Edifício” - Plano de Segurança e Saúde / Vomera Building Solutions, Lda.-------------- 
 

 

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

 

Proposta: Aprovar o Plano de Segurança e Saúde desenvolvido pela empresa Vomera Building  

Solutions,  Lda.,  para  a  empreitada  de  “Centro  Interpretativo  de  Molinologia de  

Foros de Arrão -  Reabilitação do Edifício”, nos  termos do Decreto-Lei 273/2003, de  

29 de outubro.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERAÇÃO 

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

deliberou aprovar o Plano de Segurança e Saúde desenvolvido pela empresa Vomera Building 

Solutions, Lda., para a empreitada “Centro Interpretativo de Molinologia de Foros de Arrão -

Reabilitação do Edifício”, nos termos do Decreto-Lei 273/2003, de 29 de outubro.------------------- 

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

 

 

Ponto 6.4 N.º de Registo 15924 
  Data 08/11/2021 

  Processo 2021/500.10.301/189 
  

 

Assunto:   Inspeção de Equipamentos Desportivos 2021/CIMAA------------------------------------------- 
 

 

 

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

 

Proposta: Ratificar a decisão do Sr. Vice-Presidente que autorizou a integração do  

Município no procedimento da CIMAA, para inspeção de equipamentos  

desportivos     (balizas    e    tabelas   de    basquetebol),   bem   como   a  

cabimentação dos valores correspondentes (1.660,00 € + IVA –N.º seq. 

de cabimento 34596).----------------------------------------------------------------- 
  



 

 

 

DELIBERAÇÃO 

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

deliberou ratificar a decisão do Senhor Vice-Presidente, Rogério Eduardo Correia Silva Alves, 

que autorizou a integração do Município no procedimento da CIMAA, para inspeção de 

equipamentos desportivos (balizas e tabelas de basquetebol), bem como a cabimentação dos 

valores correspondentes a mil seiscentos e sessenta euros (1.660,00 €)+IVA, (número 

sequencial de cabimento 34596).------------------------------------------------------------------------------------ 
 

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

 

 

 

7. SERVIÇO: DPGU - DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA------------------------------------------------- 

Ponto 7.1 N.º de Registo 15789 
 Data 04/11/2021 

 Processo 2021/450.30.003/427 
 

 

Assunto:   Certidão de constituição de compropriedade do prédio sito em Pernancha de Cima- 

Foros    do    Arrão,    freguesia    de    Foros   do    Arrão,    concelho   de   Ponte   de  

Sor inscrito na matriz cadastral sob o artigo 1, secção D.------------------------------------- 
 

 

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

 

Proposta: Deverá ser emitido parecer favorável, à constituição de compropriedade do prédio  

pretendida  (três quotas  indivisas, na porção, uma de 2/4 e duas de1/4 cada)  dele 

constando  que  da  mesma,  não resulta  qualquer indício  de  que  seja  violado  o 

regime legal dos loteamentos urbanos, atualmente em vigor. Certificar nos termos  

requeridos.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERAÇÃO 

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

deliberou emitir Parecer favorável, à constituição de compropriedade do prédio pretendida 

(três quotas indivisas, na porção, uma de 2/4 e duas de1/4 cada), dele constando que da 

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

urbanos, atualmente em vigor e certificar nos termos requeridos.----------------------------------------- 

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

 

 

 

 



 

 

 

Ponto 7.2 N.º de Registo 15796 
 Data 04/11/2021 

 Processo 2018/450.10.204/49 
 

 

Assunto:   Caducidade do licenciamento referente à construção de edifícios destinados a 

habitação   e  arrumos agrícolas  -  Proc.º  28/2015,  sito   na  Rua  1º  de Maio,  

Longomel, freguesia de Longomel, concelho de Ponte de Sor----------------------- 
 

 

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

 

Proposta: Não declarar a caducidade do licenciamento e conceder o prazo de pretendido (9  

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

 

DELIBERAÇÃO 

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

deliberou   não  declarar a caducidade  do  licenciamento  “Construção de edifícios destinados a 

habitação e arrumos agrícolas”  e conceder o prazo pretendido de  nove (09) meses, para 

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

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

 

 

 

Ponto 7.3 N.º de Registo 15846 
 Data 05/11/2021 

  Processo 2020/450.10.204/33 
  

 

Assunto:   Pedido para não declarar a caducidade do licenciamento referente à construção de 

edifício de 3 pisos destinado a habitação e comercio, sito na Rua Alexandre Robalo  

Cardoso, lote nº 3-Poc.º 88/2008------------------------------------------------------------------- 
  

 

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

 

Proposta: Não declarar a caducidade do licenciamento e conceder ao Requerente o prazo de 6 

meses  para  apresentação dos  elementos necessários  para  a emissão do respetivo  

alvará e pagar as taxas devidas.---------------------------------------------------------------------- 
   

 

DELIBERAÇÃO 

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

deliberou não declarar a caducidade do licenciamento e conceder ao requerente o prazo de 

seis (06)  meses,  para  apresentar os elementos necessários à emissão  do respetivo   Alvará 

e pagar as taxas devidas.--------------------------------------------------------------------------------------------  
 

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

 



 

 

Ponto 7.4 N.º de Registo 15857 
 Data 05/11/2021 

 Processo 2021/500.10.302/3 
   

 

Assunto:   Vistoria para verificação do estado de conservação e das condições de segurança do 

 Prédio  sito  na  Rua do  Rossio,  nº 19, em  Ponte de Sor- Auto de  vistoria registado 

com o nº 13374 de 22/09/2021------------------------------------------------------------------------ 
  

 

Serviço Proponente: 131121 - DPGU - ADMINISTRATIVO----------------------------------------------------------- 

 

Proposta: Notificar o administrador do condomínio, caso exista, ou os proprietários de todas 

as   frações  para  num  prazo  a  estipular  para   proceder  à  execução  das   obras  

necessárias à  correção das más condições  de  salubridade verificadas,  bem como  

das obras  de conservação  necessárias  à  melhoria  do  arranjo estético do  edifico 

em causa, nos termos do  nº 2 do art.º 89 do Dec.-Lei nº 555/99,  de  16/12, com  a 

redação introduzida pelo Dec. -L ei nº 136/2014, de 9/9.------------------------------------- 
   

 

DELIBERAÇÃO 

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

deliberou  notificar  o  administrador  do  condomínio,  caso exista,  ou  os   proprietários  de 

todas   as    frações    para   num   prazo   a   estipular   procederem   à   execução   das   obras  

necessárias à correção das más condições  de salubridade verificadas, bem como das obras 

de conservação necessárias à melhoria  do arranjo estético do edifício em causa, nos termos 

do  n.º 2 do art.º 89  do  Decreto-Lei  n.º 555/99, de 16/12, com  a  redação introduzida pelo 

Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9/9.------------------------------------------------------------------------------- 
  

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

 

 

 

Ponto 7.5 N.º de Registo 15813 
 Data 04/11/2021 

 Processo 2021/450.10.204/268 
   

 

Assunto:   Caducidade do licenciamento referente à construção de um edifício de rés do chão, 

Com 1 fogo,  sito  em  Foros  do  Domingão,  União  de  freguesias  de  Ponte de Sor, 

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

 

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

 

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

Pretendido (6 meses) para conclusão das obras.--------------------------------------  
 

 

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



 

 

deliberou  não   declarar  a  caducidade  do  licenciamento  em  causa  e   conceder   o   prazo  

pretendido (6 meses) para conclusão das obras.------------------------------------------------------------ 
  

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

 

 

 

 

 

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

Ponto 8.1 N.º de Registo 15820 Data 04/11/2021 
 Processo 2021/100.10.600/4 

 

Assunto:   Despacho - retoma do atendimento presencial do Presidente da Câmara Municipal  

aos munícipes.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

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

 

Proposta: Ao conhecimento do órgão Câmara Municipal------------------------------------------------------ 
 

 

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

 

 

 

 

Ponto 8.2 N.º de Registo 15797 Data 04/11/2021 Processo 2021/900.20.602.02/15 

 

Assunto:   Participação na Missão Institucional organizada pelo projeto Invest in Alentejo – Expo 

Dubai e Dubai Air Show------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

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

 

Proposta: Tomar conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

 

 

 

 



 

 

Ponto 8.3 N.º de Registo 15911 
 Data 08/11/2021 

 Processo 2021/950.20.300/8 
 

 

Assunto:   Felicitações enviadas pelo Município da Ribeira Grande, Santo Antão, Cabo Verde, 

geminado com o Município de Ponte de Sor. Eleições Autárquicas 2021.------------------ 
 

 

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

 

Proposta: Dar conhecimento ao órgão Câmara Municipal.--------------------------------------------------- 
 

 

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

 

 

 

Ponto 8.4 N.º de Registo 15998 
  Data 09/11/2021 

  Processo 2021/900.20.400/1 
  

 

Assunto:   Reconhecimento póstumo a Ricardo Menaia.----------------------------------------------- 
  

 

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

 

Proposta: Dar conhecimento ao órgão Câmara Municipal--------------------------------------------- 
  

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento, associa-se ao reconhecimento póstumo e envia a 

missiva à família e à Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Ponto 8.5 N.º de Registo 16019 
  Data 09/11/2021 

  Processo 2021/900.20.400/2 
  

 

Assunto:   Nota de pesar pelo falecimento do Dr. João Alves Pimenta------------------------------ 
  

 

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

 

Proposta: Dar conhecimento ao órgão Câmara Municipal---------------------------------------------------- 
  

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento, associa-se ao reconhecimento póstumo e envia a 

missiva à família e à Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------------------- 

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

 



 

 

 

 

 

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

Ponto 9.1 N.º de Registo 21189 
 Data 02/11/2021 

 Processo 2021/900.10.002/15 
 

 

Assunto:   Minuta de Protocolo "3X3 BasketArt".--------------------------------------------------------------- 
 

 

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

 

Proposta: À Decisão da Câmara Municipal. Aprovar a Minuta de Protocolo de cooperação entre o 

Município de Ponte de  Sor, a  Federação Portuguesa de Basquetebol, a Associação  de  

Basquetebol  do  Alentejo  e  a  Associação  Cidade  Social – Federação  Portuguesa  de 

Basquetebol.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 

DELIBERAÇÃO 

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

deliberou aprovar a Minuta de Protocolo de cooperação entre o Município de Ponte de Sor, a 

Federação Portuguesa de Basquetebol, a Associação de Basquetebol do Alentejo e a 

Associação Cidade Social – Federação Portuguesa de Basquetebol.--------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Ponto 9.2 N.º de Registo 21227 
 Data 03/11/2021 

 Processo 2021/150.10.500/33 
 

 

Assunto:   Centro Nacional de Treinos de Basquetebol em Ponte de Sor 2021/2022------------------- 
 

 

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

 

Proposta: Tomar conhecimento da continuidade do Projeto: Centro Nacional de Treinos de  

Basquetebol   em   Ponte   de   Sor,   no   ano  Letivo  2021  /  2022   –   Federação  

Portuguesa   de   Basquetebol,  com   a   consequente   renovação   do   respetivo  

protocolo.---------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 

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

 

 

 



 

 

Ponto 9.3 N.º de Registo 15800 Data 03/11/2021 
 Processo 2021/750.20.600/53 

 

 

Assunto:   Projeto "Para ti Se Não Faltares” 2021/2022.------------------------------------------------------- 
 

 

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

 

Proposta: Tomar conhecimento da continuidade do Projeto “ParaTi Se Não Faltares” para o  

Ano  letivo 2021  / 2022  -  Fundação Benfica, com  a  consequente renovação  do 

respetivo protocolo.-------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

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

 

 

 

10. SERVIÇO: DCT - DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO---------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 10.1 N.º de Registo 15863 
 

Data 05/11/2021 
 

Processo 2021/300.50.201/49 
 

 

Assunto:   Cedência de Auditório do Centro de Artes e Cultura---------------------------------------------  
 

 

Serviço Proponente: 123131 - DCT Centro de Artes e Cultura----------------------------------------------------------------- 
 

 

Proposta: - Autorização de cedência do Auditório do Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor, 

dia dezassete (17) de dezembro de dois mil e vinte e um (2021), para a realização de  

Festa de Natal do Jardim-Escola João de Deus de Ponte de Sor------------------------------ 
 

 

DELIBERAÇÃO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento e tendo em consideração a Proposta 

apresentada, deliberou autorizar a cedência do Auditório do Centro de Artes e Cultura de 

Ponte de Sor, dia dezassete (17) de dezembro de dois mil e vinte e um (2021), para a 

realização da Festa de Natal do Jardim-Escola João de Deus de Ponte de Sor.--------------------- 

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

 

 

 

 

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

Ponto 11.1 N.º de Registo 15614 
 Data 29/10/2021 

 Processo 2021/850.10.003.01/54 
 

 

Assunto:   Atribuição de apoio financeiro ao Moto Clube Matuzas de Ponte de Sor---------------- 
 

 



 

 

Serviço Proponente: 12115 - DAS - ASSOCIATIVISMO------------------------------------------------------------------------- 
 

Proposta: Aprovar a  atribuição de um apoio financeiro de  5.000,00€ (cinco mil euros) ao Moto  

Clube Matuzas de Ponte de Sor para fazer face às despesas tidas com a realização da  

prova de  Motocross  integrada  no Campeonato  Regional Centro/Sul,  no  dia  12 de 

setembro, em Ponte de Sor---------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERAÇÃO 

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

deliberou aprovar a  atribuição de um apoio financeiro no valor de cinco mil euros (5.000,00 €), ao 

Moto Clube Matuzas de Ponte de Sor, para fazer face às despesas tidas com a realização da prova 

de  Motocross,  integrada  no Campeonato  Regional Centro/Sul,  no  dia doze (12) de setembro, 

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

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

 

 

 

Ponto 11.2 N.º de Registo 15729 
 Data 03/11/2021 

 Processo 2021/850.10.005/5 
 

 

Assunto:   Atribuição   de   apoio   financeiro   para   pagamento  de   refeições  fornecidas nos  

Centros de Vacinação em julho e agosto / Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor 
 

 
Serviço Proponente: 12115 - DAS - ASSOCIATIVISMO------------------------------------------------------------------------- 
 

Proposta: Atribuir ao Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor, um apoio financeiro no valor  

de  1.816,50 €   (mil,  oitocentos  e  dezasseis  euros  e  cinquenta  cêntimos),  para  

pagamento  de refeições fornecidas  nos  Centros  de  vacinação de Ponte de Sor e  

Montargil, durante os meses de julho e agosto/2021---------------------------------------- 
 

 

DELIBERAÇÃO 

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

deliberou atribuir ao Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor, um apoio financeiro no valor de 

mil, oitocentos e dezasseis euros e cinquenta cêntimos (1.816,50 €), para pagamento de 

refeições fornecidas nos Centros de vacinação de Ponte de Sor e Montargil, durante os meses 

de julho e agosto/2021.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 



 

 

Ponto 11.3 N.º de Registo 15730 
 Data 03/11/2021 

 Processo 2021/850.10.005/6 
 

 

Assunto:   Atribuição de apoio financeiro  para  pagamento de refeições fornecidas  nos 

Centros de Vacinação em setembro/2021/ Agrupamento de Escolas de Ponte  

de Sor----------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
Serviço Proponente: 12115 - DAS - ASSOCIATIVISMO------------------------------------------------------------------------- 
 

Proposta: Atribuir ao Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor, um apoio financeiro no valor 

de 749,00 €  (setecentos e  quarenta e  nove euros), para  pagamento  de refeições  

fornecidas  nos  Centros de vacinação de  Ponte de Sor  e Montargil, durante o mês 

 de setembro/2021-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERAÇÃO 

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

deliberou atribuir ao Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor, um apoio financeiro no valor de 

749,00 € (setecentos e quarenta e nove euros), para pagamento de refeições fornecidas nos 

Centros de vacinação de Ponte de Sor e Montargil, durante o mês de setembro/2021.------------- 

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

 

 

 

Ponto 11.4 N.º de Registo 15747 
 Data 03/11/2021 

 Processo 2021/850.10.003.01/66 
 

 

Assunto:   Concessão de apoio à Associação de Pais e Amigos dos Escuteiros de Ponte de Sor---- 
 

 
Serviço Proponente: 12115 - DAS - ASSOCIATIVISMO------------------------------------------------------------------------- 
 

Proposta: Concessão de apoio à Associação de Pais e Amigos dos Escuteiros de Ponte de Sor para 

realização do evento “IV Feira das Sopas”, no dia 13 de novembro, e que- se traduz na: 

- Cedência do Mercado Municipal;--------------------------------------------------------------------- 

- Cedência de 12 mesas de esplanada, 50 cadeiras e coberturas (toldos ou guarda-sóis) 

para colocação em frente ao Mercado Municipal;------------------------------------------------- 

- Autorização para colocação de banca para venda de produtos em frente ao edifício do 

Município;-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-Impressão de cartazes em formato A3, A4e A5 para divulgação do evento.---------------- 
 

 

DELIBERAÇÃO 

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

deliberou conceder apoio à Associação de Pais e Amigos dos Escuteiros de Ponte de Sor, para 



 

 

realizar o evento “IV Feira das Sopas”, no dia treze (13) de novembro, nomeadamente: ----------- 

- Cedência do Mercado Municipal;----------------------------------------------------------------------------------- 

- Cedência de doze (12) mesas de esplanada, cinquenta (50) cadeiras e coberturas (toldos ou 

guarda-sóis) para colocação em frente ao Mercado Municipal;--------------------------------------------- 

- Autorização para colocação de banca para venda de produtos em frente ao edifício do 

Município;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Impressão de cartazes em formato A3, A4e A5 para divulgação do evento.--------------------------- 

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

 

 

 

Ponto 11.5 N.º de Registo 15781 
 Data 04/11/2021 

 Processo 2021/850.10.003.01/64 
 

 

Assunto:   Atribuição de apoio ao Grupo Desportivo e Cultural de Foros do Arrão--------------------- 
 

 
Serviço Proponente: 12115 - DAS - ASSOCIATIVISMO------------------------------------------------------------------------- 
 

Proposta: Aprovar a atribuição de apoio financeiro, no valor de 1.942,95€ (mil novecentos e  

quarenta  e   dois  euros  e  noventa  e  cinco  cêntimos),  ao  Grupo  Desportivo  e  

Cultural  de  Foros do  Arrão  para  fazer  face  às  despesas  com  as inscrições dos  

atletas no campeonato de futebol de 11 da Fundação INATEL--------------------------- 
 

 

DELIBERAÇÃO 

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

deliberou atribuir apoio financeiro, no valor de mil novecentos e quarenta e dois euros e 

noventa e cinco cêntimos (1.942,95 €), ao Grupo Desportivo e Cultural de Foros do Arrão, para 

fazer face às despesas com as inscrições dos atletas, no campeonato de futebol de onze (11) da 

Fundação INATEL.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Ponto 11.6 N.º de Registo 15780 
 Data 04/11/2021 

 Processo 2021/850.10.003.01/65 
 

 

Assunto:   Atribuição de apoio à Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Ponte de Sor----------- 
 

 
Serviço Proponente: 12115 - DAS - ASSOCIATIVISMO------------------------------------------------------------------------- 
 

Proposta: Aprovar a atribuição de um apoio financeiro, no valor de 18.096,00€ (dezoito mil e  



 

 

Noventa   e   seis   euros)  mediante   entrega  dos documentos  comprovativos  de  

despesa,  à  Cruz  Vermelha  Portuguesa  –  Delegação  de Ponte  de  Sor para fazer  

face  às  despesas  com  a  aquisição  de  cabazes de natal para oferecer às famílias  

carenciadas do concelho de Ponte de Sor------------------------------------------------------ 
 

 

DELIBERAÇÃO 

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

deliberou atribuir um apoio financeiro no valor de dezoito mil e noventa e seis euros 

(18.096,00 €), à Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Ponte de Sor, mediante entrega dos 

documentos comprovativos da despesa, referente à aquisição de cabazes de Natal, para 

oferecer às famílias carenciadas do concelho de Ponte de Sor.---------------------------------------------- 

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

 

 

 

Ponto 11.7 N.º de Registo 15882 
 Data 05/11/2021 

 Processo 2021/850.10.003.01/68 
 

 

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

 
Serviço Proponente: 12115 - DAS - ASSOCIATIVISMO------------------------------------------------------------------------- 
 

Proposta: 1 - Aprovar a concessão de apoio à Caminhar – Associação Cristã de Apoio Social que se 

traduz  na  cedência do Teatro-cinema nos dias 26 e  28  de novembro, disponibilização 

de  recursos   humanos  para  assegurar  os  meios  técnicos  de  som, luz e multimédia, 

mediante  pagamento  das   respetivas  horas  extraordinárias,  cedência   de   estrados 

(Orquestra     Ligeira     da   Câmara   Municipal   de   Ponte   de   Sor)   e   montagem   e  

desmontagem dos equipamentos de som, conforme horários solicitados, no âmbito da 

realização  de  um  concerto  solidário  do  Coro  Gospel  de  Ponte  de Sor, no dia 28 de  

novembro;-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 -  Informar  a  Entidade  que  a  gestão  da  Bilheteira  e  cumprimento  das  normas  e  

diretrizes  da  Saúde  Pública  da  utilização  do  espaço  e  realização  do  evento são da 

responsabilidade da própria.----------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

 1 - Aprovar a concessão de apoio à Caminhar – Associação Cristã de Apoio Social, que se traduz 

na cedência do Teatro-cinema nos dias vinte e seis (26) e vinte e oito (28) de novembro, 

disponibilização de recursos humanos para assegurar os meios técnicos de som, luz e 



 

 

multimédia, mediante pagamento das respetivas horas extraordinárias,  cedência de estrados e 

montagem e desmontagem dos equipamentos de som, conforme horários solicitados, no 

âmbito da realização de um concerto solidário do Coro Gospel de Ponte de Sor, no dia vinte e 

oito (28) de novembro;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - Informar a entidade, que a gestão da bilheteira e cumprimento das normas e diretrizes da 

Saúde Pública da utilização do espaço e realização do evento, são da responsabilidade da 

própria.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 

 

Ponto 11.8 N.º de Registo 15962 
   Data 09/11/2021 Processo 2021/850.10.003.01/62 

 

 

Assunto:   Minuta   de   protocolo a  celebrar   entre   o   Município de   Ponte de Sor,   o  

Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor e a Caminhar - Associação Cristã de 

Apoio Social------------------------------------------------------------------------------------------  
   

 
Serviço Proponente: 12115 - DAS - ASSOCIATIVISMO------------------------------------------------------------------------- 
 

Proposta: Aprovar a  Minuta  de  Protocolo  de Cooperação a  celebrar  entre o Município  de 

Ponte de Sor,   o   Agrupamento   de   Escolas   de    Ponte   de   Sor   e a Caminhar – 

Associação   Cristã    de    Apoio    Social   para   dinamização   do    Programa   ABC – 

Aprender, Brincar e Crescer, entre os meses de setembro de 2021 e agosto de 2022, 

no âmbito do Programa “Escola a Tempo Inteiro” e reforço às Aprendizagens----- 
  

 

DELIBERAÇÃO 

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

deliberou aprovar a Minuta de Protocolo de Cooperação, a celebrar entre o Município de Ponte 

de Sor, o Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor e a Caminhar – Associação Cristã de Apoio 

Social, para dinamização do Programa ABC – Aprender, Brincar e Crescer, entre os meses de 

setembro de 2021 e agosto de 2022, no âmbito do Programa “Escola a Tempo Inteiro” e reforço 

às Aprendizagens.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

 

 



 

 

Ponto 11.9 N.º de Registo 15957 
   Data 09/11/2021 

 Processo 2021/300.50.201/52 
  

 

Assunto:   Concessão de apoio à Caminhar -Associação Cristã de Apoio Social/CLDS – 

Construir Pontes------------------------------------------------------------------------------ 
    

 
Serviço Proponente: 12115 - DAS - ASSOCIATIVISMO------------------------------------------------------------------------- 
 

Proposta: Concessão   de   apoio   à  Caminhar   –   Associação  Cristã  de   Apoio  Social/CLDS  – 

Construir   Pontes   que   se  traduz  na  cedência  do  auditório  do  Centro   de  Artes 

e Cultura e equipamento  multimédia de som e  luzes para dinamização de sessão de 

informação sobre criação de autoemprego, no dia 30 de novembro, entre as 10h00 e 

as 13h00.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

 

DELIBERAÇÃO 

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

deliberou    conceder   apoio    à   Caminhar   –  Associação   Cristã   de    Apoio   Social/CLDS  – 

Construir  Pontes, que  se  traduz  na  cedência  do  auditório   do  Centro  de  Artes  e   Cultura 

e   equipamento   multimédia  de  som  e  luzes,  para  dinamização   de  sessão de  informação  

sobre criação  de  autoemprego, no  dia trinta  (30) de novembro,  entre as dez horas (10:00) e  

as treze horas (13:00).------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

 

 

Ponto 11.10 N.º de Registo 15866 
  Data 05/11/2021 

 Processo 2021/850.10.003.01/48 
   

 

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

Cultural Valdoarquense--------------------------------------------------------------- 
     

 
Serviço Proponente: 12115 - DAS - ASSOCIATIVISMO------------------------------------------------------------------------- 
 

Proposta: Aprovar a atribuição de um apoio financeiro à Associação Comunitária,  

Recreativa e  Cultural Valdoarquense, no   valor de  6.986,70€ (seis mil  

Novecentos  e  oitenta e seis  euros  e setenta  cêntimos),  mediante  a  

entrega   de   comprovativos   das   despesas   e   com   um   mês   para 

 apresentação   de   documento  de  liquidação  após  recebimento  do 

 apoio,   no   âmbito   das   despesas   a   efetuar   com  a  aquisição  de  

fardamento,  eletrodomésticos  e  reparação/manutenção  de viaturas  

e de forma a possibilitar à Entidade assegurar o normal funcionamento  

da Instituição---------------------------------------------------------------------------- 
   



 

 

 

DELIBERAÇÃO 

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

deliberou  aprovar  a  atribuição  de  apoio  financeiro  à  Associação Comunitária, Recreativa 

e  Cultural  Valdoarquense,  no  valor  de  seis mil novecentos e oitenta e seis euros e setenta  

cêntimos (6.986,70 €), mediante a entrega de comprovativos das despesas (com prazo de um 

mês,  para  apresentação  de  documento  de  liquidação   após   recebimento  do  apoio),   no 

âmbito das despesas a efetuar com a aquisição de fardamento, eletrodomésticos e 

reparação/manutenção  de  viaturas  e de forma a possibilitar à entidade assegurar o normal 

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

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

 

 

 

Ponto 11.11 N.º de Registo 15860 
    Data 05/11/2021 

  Processo 2021/850.10.003.01/63 
    

 

Assunto:   Atribuição de apoio à Associação Cresce ao Sol------------------------------------------------- 
   

 
Serviço Proponente: 12115 - DAS - ASSOCIATIVISMO------------------------------------------------------------------------- 
 

Proposta: Aprovar a atribuição de um apoio financeiro à Associação Cresce ao Sol, no valor de 

três  mil e  sete  euros   (3.007,00€),   mediante a  entrega mensal  de   documentos  

comprovativos,  de  forma  a  possibilitar  à  Entidade  assegurar  os   custos   com  a  

componente não financiada de uma candidatura aprovada à medida Estágios Ativar. 

PT durante 9 meses------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

DELIBERAÇÃO 

         A Câmara Municipal  tomou conhecimento  e tendo em  consideração  a  Proposta  

        apresentada, deliberou aprovar a atribuição de um apoio financeiro  à Associação  

        Cresce ao Sol,  no  valor de três mil e sete euros  (3.007,00€),  mediante a entrega  

        mensal   dos   documentos  comprovativos,   de   forma  a   possibilitar  à Entidade  

        assegurar  os  custos   com  a  componente  não  financiada  de  uma  candidatura  

        aprovada à medida Estágios Ativar.PT durante nove (09) meses------------------------ 

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

 

 

 

Ponto 11.12 N.º de Registo 15859 
 Data 05/11/2021 

 Processo 2021/850.10.003.01/55 
 

 



 

 

Assunto:   Atribuição de apoio financeiro à Associação para o Desenvolvimento e Ação Social 

 da Freguesia de Tramaga----------------------------------------------------------------------------- 
   

 
Serviço Proponente: 12115 - DAS - ASSOCIATIVISMO------------------------------------------------------------------------- 
 

Proposta: Aprovar a atribuição de apoio financeiro, no valor de 2.237,00€ (dois mil duzentos e 

trinta e  trinta e  sete euros)   acrescido do  IVA  à taxa legal  em  vigor, à  Associação 

para o Desenvolvimento e  Ação Social  da  Freguesia de Tramaga para aquisição  de 

um  fogão,  mediante  entrega do  documento comprovativo de despesa  e com um 

mês para apresentação do comprovativo  de liquidação após recebimento do apoio. 
    

 

DELIBERAÇÃO 

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

deliberou aprovar a atribuição de apoio financeiro, no valor de dois mil duzentos e trinta e sete 

euros (2.237,00 €) acrescido do IVA à taxa legal em vigor, à Associação para o Desenvolvimento 

e Ação Social da Freguesia de Tramaga, para aquisição de um fogão, mediante entrega do     

documento comprovativo de despesa e com um mês para apresentação do comprovativo de 

liquidação após recebimento do apoio.---------------------------------------------------------------------------- 
 

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

 

 

 

Ponto 11.13 N.º de Registo 15874 
  Data 05/11/2021 

 Processo 2021/300.50.201/50 
  

 

Assunto:   Concessão de apoio ao Eléctrico Futebol Clube------------------------------------------------ 
 

   

 
Serviço Proponente: 12115 - DAS - ASSOCIATIVISMO------------------------------------------------------------------------- 
 

Proposta: Concessão de apoio ao Eléctrico Futebol Clube  que se traduz na cedência do auditório  

do   Centro  de  Artes  e  Cultura  nos  dias  2   e   3   de  dezembro,  conforme   horários  

solicitados e disponibilização de recursos humanos  para   assegurar os meios  técnicos 

de som e luz, no âmbito da realização de palestra intitulada “A prática desportiva como  

meio de integração”.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERAÇÃO 

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

deliberou  conceder apoio ao Eléctrico Futebol Clube, que se traduz na cedência do auditório 

do Centro de Artes e Cultura nos dias dois (02)  e três (03) de  dezembro,  conforme  horários 

solicitados e disponibilizar  os  recursos humanos para  assegurar os meios técnicos de som e  

luz,   no  âmbito da  realização  da   palestra  intitulada  “A prática desportiva  como  meio  de 



 

 

integração”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

  

 

 

 

Ponto 11.14 N.º de Registo 15568 
 Data 28/10/2021 

 Processo 2021/150.10.100/39 
 

 

Assunto:   Regime Escolar 2021/2022 - Distribuição de fruta às crianças do ensino pré-escolar e 

alunos do 1º ciclo------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

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

Proposta: Para conhecimento:------------------------------------------------------------------------------------- 

- Aprovação da confirmação de candidatura ao Regime Escolar (distribuição de fruta  

ao ensino pré-escolar e 1º ciclo) e da despesa inerente, para o ano letivo 2021/2022; 

- Adjudicação à firma M. J. Carreiras, Lda.--------------------------------------------------------- 
 

 

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

 

 

 

Ponto 11.15 N.º de Registo 15771 
  Data 03/11/2021 

  Processo 2021/150.10.500/34 
  

 

Assunto:   Refeições Escolares 2021/2022 – Contrato Interadministrativo entre o Município e a  

Junta de Freguesia de Galveias------------------------------------------------------------------------ 
  

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

Proposta: Aprovação da minuta do Contrato Interadministrativo para fornecimento de  

refeições  escolares   durante  o  ano letivo  2021/2022, a estabelecer com a 

Junta de Freguesia de Galveias------------------------------------------------------------ 
  

 

DELIBERAÇÃO 

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

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

1 - Aprovar a Minuta do Contrato Interadministrativo, para fornecimento de refeições 

escolares durante o ano letivo 2021/2022, a estabelecer com a Junta de Freguesia de Galveias;- 

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

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



 

 

 

 

 

Ponto 11.16 N.º de Registo 15675 
 Data 02/11/2021 

 Processo 2021/650.20.304/26 
 

 

Assunto:   Pedido de cedência de  um frigorifico,  um fogão, uma  máquina de lavar roupa,  três  

camas, três  roupeiros  quatro  cómodas,  um  armário de cozinha,  uma mesa  e  seis  

cadeiras, três colchões e um forno, processo 2021/650.20.304/26 - Agregado familiar 

com   rendimento  per  capita   de  cento  e  vinte  oito  euros   e  dezasseis   cêntimos  

(128,16 €).----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 

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

 

Proposta: Deferir  a  cedência  de  uma  cama  de  casal,  uma  cama  de  corpo  e meio e uma 

máquina de lavar roupa, processo 2021/650.20.304/26, ao abrigo do Regulamento  

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

Cabimento nº4528, nº sequencial 34520 rubrica 02/080402------------------------------- 
 

 

DELIBERAÇÃO 

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

deliberou deferir a cedência de uma cama de casal, uma cama de corpo e meio e uma máquina 

de lavar roupa, Processo 2021/650.20.304/26, ao abrigo do Regulamento Municipal de Luta 

Contra a Pobreza e Inserção Social, considerando que a despesa tem Cabimento n.º 4528 e n.º 

sequencial 34520 na rubrica 02/080402.--------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Ponto 11.17 N.º de Registo 15871 Data 
  Data 05/11/2021 

  Processo 2021/650.20.603/16 
  

 

Assunto:   Pedido de colocação de um corrimão nas escadas do prédio de habitação social  

onde reside o agregado familiar constante do processo 2021/650.20.603/16----  
  

 

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

 

Proposta: Autorizar a colocação de um corrimão nas escadas do prédio de habitação social  

pertença   do   Município,  sita  no  Largo  25  de  abril   nº27,  em  Ponte  de  Sor, 

 processo 2021/650.20.603/16-----------------------------------------------------------------  
  

 



 

 

DELIBERAÇÃO 

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

deliberou autorizar a colocação de um corrimão nas escadas do prédio de habitação social 

pertença do Município, sita no Largo 25 de abril n.º 27, em Ponte de Sor, Processo 

2021/650.20.603/16.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

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

 

 

 

Ponto 11.18 N.º de Registo 15853 
 Data 05/11/2021 

 Processo 2021/650.20.304/35 
   

 

Assunto:   Pedido de ajuda para o pagamento de eletricidade (47,62€) quarenta e sete euros e 

sessenta e dois cêntimos e gás (10,28€) dez euros e vinte e oito cêntimos, processo 

2021/650.20.304/35  –  Agregado familiar  com rendimento per  capita  de cento  e 

três euros e sessenta e nove cêntimos (103,69 €).--------------------------------------------- 
   

 

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

 

Proposta: Deferir o apoio respeitante ao pedido de pagamento da eletricidade (47,62€) quarenta e sete  

euros e sessenta e dois cêntimos e gás (10,28€) dez euros e vinte e oito cêntimos, relativo ao 

agregado  familiar  constante do  processo 2021/650.20.304/35,  ao  abrigo do  Regulamento  

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

Cabimento nº4632, nº sequencial 34589 rubrica 02/04080202------------------------------------------  
   

 

DELIBERAÇÃO 

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

deferir o apoio respeitante ao pedido de pagamento da eletricidade no valor de quarenta e sete euros e 

sessenta  e  dois  cêntimos  (47,62 €) e de gás  no valor  de  dez  euros e vinte  e  oito cêntimos  (10,28 €), 

relativo ao agregado familiar constante do Processo  2021/650.20.304/35,  com  o   Cabimento n.º 4632, 

n.º  sequencial  34589,  rubrica  02/04080202,  ao  abrigo  do  Regulamento  Municipal  de Luta Contra a 

Pobreza e Inserção Social.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

 

 

 

12. SERVIÇO: SAAA – SERVIÇO DE APOIO ÀS ATIVIDADES AERONÁUTICAS------------------------------------------------- 

Ponto 12.1 N.º de Registo 14356 
 Data 11/10/2021 

 Processo  2021/850.10.001/1 
 

 

Assunto:   Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor _ Equipa de 



 

 

Intervenção Permanente  do Aeródromo Municipal _ Equipamento  de  Proteção  

Individual------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
Serviço Proponente: 1411 - SAAA - SERVIÇO DE APOIO ÀS ATIVIDADES AERONÁUTICAS-------------------------- 
 

Proposta: Atribuir à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor, uma verba no valor 

de 29.673,30€ + IVA, para suporte dos custos inerentes à aquisição de Equipamento de  Proteção 

 Individual,   para  os   elementos  que   integram  o  Serviço  de  Luta  Contra  Incêndios  (SLCI)  do  

Aeródromo Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERAÇÃO 

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

deliberou aprovar a  atribuição  de  uma  verba no  valor  de   vinte  e  nove mil e seiscentos  e  setenta  e  

três euros e  trinta cêntimos (29.673,30 € ) + IVA,  à  Associação Humanitária de  Bombeiros Voluntários de   

Ponte de  Sor,  para  suporte  dos  custos inerentes  à  aquisição  de  Equipamento  de  Proteção  Individual,    

para os elementos que integram o Serviço de Luta Contra Incêndios (SLCI) do Aeródromo Municipal.---------

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

 

 

 

13. SERVIÇO: DRH - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS-------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 13.1 N.º de Registo 15870 
 Data 05/11/2021 

 Processo 2021/250.10.101/5 
 

 

Assunto:   Abertura de procedimento concursal para preenchimento de um posto de trabalho de Técnico 

Superior na Área de Desporto.--------------------------------------------------------------------------- 
 

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

 

Proposta: 1. Autorizar a abertura de procedimento concursal destinado a candidatos com relação jurídica  

de emprego público por  tempo indeterminado,  a  termos ou sem relação jurídica de emprego  

público,  em   simultâneo,  sem  prejuízo do  cumprimento  das  preferências  de  recrutamento 

legalmente  previstas,  para preenchimento  de  um posto de  trabalho de técnico superior,  na 

 área  do desporto, com o vínculo  de  trabalho em  funções públicas por tempo indeterminado; 

2. Fixar em dez (10) dias úteis,  contados a partir  da  data da  respetiva publicação no Diário da 

República, o prazo para apresentação das candidaturas ao referido procedimento concursal.--- 

3. Determinar que não poderá haver lugar  à substituição do nível habilitacional exigido para o  

grau de complexidade funcional da carreira e categoria em causa;--------------------------------------- 

4. Determinar que o método de seleção facultativo ou complementar é a Entrevista Profissional  

de Seleção.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 



 

 

DELIBERAÇÃO 

   A Câmara  Municipal tomou   conhecimento e tendo em consideração  a Proposta apresentada, deliberou: 

 1. Autorizar   a   abertura de   procedimento   concursal,  destinado a candidatos  com  relação jurídica   de 

emprego público  por  tempo  indeterminado, a  termos  ou  sem  relação jurídica de emprego público,  em 

simultâneo, sem prejuízo  do   cumprimento das  preferências de recrutamento legalmente  previstas, para 

preenchimento  de  um  posto  de  trabalho de  técnico  superior,  na  área  do  desporto,  com o vínculo de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado;------------------------------------------------------------------- 

2. Fixar em dez (10) dias úteis, contados a partir da  data da respetiva publicação no Diário da República, o 

prazo para apresentação das candidaturas ao referido procedimento concursal;------------------------------------- 

3. Determinar que não poderá haver  lugar  à substituição  do  nível  habilitacional  exigido  para  o grau de 

complexidade funcional da carreira e categoria em causa;------------------------------------------------------------------- 

4. Determinar que o método de seleção facultativo ou complementar é a Entrevista Profissional de Seleção. 

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

 

 

 
 
 
14. SERVIÇO: DJA - DIVISÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA--------------------------------------------------------------------------- 
 

Ponto 14.1 N.º de Registo 15919 
 Data 08/11/2021 

 Processo 2021/300.50.201/24 
 

 

Assunto:   Aprovação das Minutas dos Contratos de Arrendamento dos Pavilhões A, B1,B2 e C 

do Aeródromo Municipal de Ponte de Sor-------------------------------------------------------- 
 

 
Serviço Proponente: 113 - DJA - DIVISÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA---------------------------------------------------- 

 

Proposta: Aprovar as minutas de Contrato de Arrendamento Certo referentes aos Pavilhões A, B1, B2 e C  

sitos no Aeródromo Municipal de Ponte de Sor.----------------------------------------------------------------  
  

 
 

DELIBERAÇÃO 

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

aprovar as Minutas de  Contrato de  Arrendamento  Certo, referentes  aos Pavilhões  A, B1, B2 e C, sitos  

no Aeródromo Municipal de Ponte de Sor.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 

Ponto 14.2 N.º de Registo 15906 
 Data 05/11/2021 

 Processo 2019/500.10.002/2 
 

 

Assunto:   Designação do representante do Município de Ponte de Sor na empresa Águas do  

Alto Alentejo, E.I.M. S.A.----------------------------------------------------------------------------- 
 

 



 

 

Serviço Proponente: 113 - DJA - DIVISÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA---------------------------------------------------- 

 

Proposta: Designar como representante do Município de Ponte de Sor na empresa Águas do Alto Alentejo, 

E.I.M., S.A.,  o  Presidente da  Câmara Municipal , Hugo Luís Pereira Hilário,  substituído nas suas 

faltas e impedimentos pelo Vice-Presidente, Rogério Eduardo Correia Silva Alves, nos termos do 

disposto na alínea oo) do nº1 do art. 33º do Anexo I da Lei nº75/2013 de 12 de setembro.--------  
 

 
 

DELIBERAÇÃO 

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

designar como representante do Município de Ponte de Sor na empresa Águas do Alto Alentejo, E.I.M., 

S.A.,   o  Presidente  da  Câmara  Municipal,  Hugo  Luís   Pereira Hilário,  substituído  nas  suas  faltas   e 

impedimentos  pelo Vice-Presidente,  Rogério  Eduardo  Correia Silva Alves,  nos termos do  disposto na 

alínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de doze (12) de setembro.------------------  

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

 
 

 

 
15. SERVIÇO: DSSPC - DIVISÃO DE SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO CIVIL -------------------------------------------------- 
 

Ponto 15.1 N.º de Registo 15931 
  Data 08/11/2021 

  Processo 2021/700.20.101/7 
  

 

Assunto:   Feira da Saúde: "Egas Moniz para Uma Só Saúde" - Rastreio e Promoção da Saúde da 

Comunidade de Ponte de Sor--------------------------------------------------------------------------- 
  

 
Serviço Proponente: 15111 – DSSPC – SAÚDE-----------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Proposta: Autorizar a  cedência  do  auditório, sala do  painel de  cortiça do  Centro de Formação e  Cultura 

Contemporânea, e espaço exterior do Centro de Artes e Cultura no dia vinte e seis (26) e vinte e  

sete (27) de novembro de  dois mil  e vinte  e  um  (2021) à Egas  Moniz – Cooperativa de Ensino  

Superior, CRL., para realização de uma Feira de Saúde: “Egas Moniz para Uma Só Saúde”, assim 

como os seguintes apoios:------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Produção de materiais, divulgação da Feira da Saúde nos meios físicos e digitais do Município;  

- Auxílio na montagem e desmontagem dos equipamentos, mobiliário, entre outros;--------------  

- Mobiliário  para   o  evento,  nomeadamente:  púlpito,  vinte  e  duas (22) mesas, setenta  (70) 

cadeiras, dez (10) biombos e dez (10) extensões;-------------------------------------------------------------  

-Equipa no local para limpeza e desinfeção dos espaços e locais comuns, mediante o pagamento  

de horas extraordinárias, se necessário.--------------------------------------------------------------------------  

- Beberete no dia vinte e seis de novembro no valor máximo de 400 euros;----------------------------  

- Pagamento de refeições no valor máximo de 600 euros;---------------------------------------------------  

- Técnico de som e de luzes  (mediante o pagamento das respetivas horas extraordinárias, caso  

necessário). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  



 

 

 

 
 

DELIBERAÇÃO 

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

deliberou  autorizar   a   cedência  do  auditório, sala do  painel  de  cortiça do   Centro  de  Formação 

e  Cultura Contemporânea   e espaço exterior do  Centro de Artes e Cultura,  no dia vinte   e seis  (26) 

e vinte e sete  (27) de novembro   de  dois mil  e vinte  e  um  (2021), à Egas  Moniz   - Cooperativa de  

Ensino Superior,  CRL., para  realização de   uma  Feira de Saúde:   “Egas Moniz para Uma Só  Saúde”, 

assim como os seguintes apoios:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Produção de materiais, divulgação da Feira da Saúde nos meios físicos e digitais do Município;-------  

- Auxílio na montagem e desmontagem dos equipamentos, mobiliário, entre outros;----------------------  

- Mobiliário   para    o   evento,   nomeadamente:   púlpito,   vinte   e   duas (22) mesas,   setenta  (70) 

cadeiras, dez (10) biombos e dez (10) extensões;-----------------------------------------------------------------------  

- Equipa no local  para   limpeza e  desinfeção dos  espaços  e locais  comuns, mediante  o pagamento  

de horas extraordinárias, se necessário;-----------------------------------------------------------------------------------  

- Beberete  no dia vinte e seis (26)  de  novembro no valor máximo de quatrocentos euros  (400,00 €)  

euros;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Pagamento de refeições no valor máximo de seiscentos euros (600,00 €);------------------------------------- 

- Técnico de som e de  luzes   (mediante   o   pagamento   das   respetivas horas   extraordinárias, caso  

necessário). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

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

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

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

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

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

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

a reunião, quando eram doze horas e trinta e oito minutos (12:38), 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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