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EDITAL N.º 1/2022 
 

N.º de Registo 901 Data 12/01/2022 Processo 2022/150.10.701.02/1 

 

------- Fermelinda de Jesus Pombo Carvalho, Presidente da Câmara Municipal do Município de 

Portalegre:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ Torna público nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 41.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, 

que a Câmara Municipal de Portalegre reunirá ordinariamente no próximo dia 17 de janeiro de 2022, 

pelas 09.30 horas, a qual se realizará no Centro de Congressos do edifício dos Paços do Concelho, 

para análise dos seguintes assuntos:-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1 - GAP- GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

1.1.  Aprovação de atas  

 

Ponto n.º 1.1.1.  Aprovação de ata  Para discussão e aprovação, a ata n.º 46 da reunião de 20 de 

dezembro de 2021.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

 

Ponto n.º 1.1.2.  Aprovação de ata  Para discussão e aprovação, a ata n.º 1 da reunião de 03 de 

janeiro de 2022.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.2.  Diversos  

 

Ponto nº. 1.2.1  Para conhecimento - Despachos de deferimento por delegação de competências 

da Câmara Municipal na Senhora Presidente - DOA.------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto nº. 1.2.2  Para conhecimento - Despachos de deferimento por delegação de competências 

da Câmara Municipal na Senhora Presidente - DAGF.------------------------------------------------------------------------ 

 

Ponto n.º 1.2.3.  Para deliberar - Protocolo - Condições de Contratação e Funcionamento das 

Equipas de Intervenção Permanente.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.3.  SMAT  Serviços Municipalizados de Águas e Transportes 
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Ponto n.º 1.3.1.  Para conhecimento - Resumo diário da Tesouraria retirado no dia 05 de janeiro de 

2022:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

Operações Orçamentais   (Setecentos e setenta e quatro mil seiscentos e noventa e sete 

Euros e cinquenta e um cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Operações de Tesouraria  uatrocentos e quatro Euros e trinta e seis 

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

 

Ponto n.º 1.3.2.  Para deliberar - Pedido de isenção do pagamento das tarifas previstas no 

Regulamento Municipal de Drenagem de Águas Residuais para o Concelho de Portalegre  Ana 

Cristina David de Sousa Lopes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

2.  DAGF - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS 

 

         2.1. - Serviço de Finanças  Contabilidade 

 

Ponto n.º 2.1.1.  Para conhecimento - Resumo Diário de Tesouraria retirado no dia 06 de janeiro de 

2022:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Operações Orçamentais - 

euros e oito cêntimos).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Operações de Tesouraria - oventa e oito mil duzentos e sessenta e seis euros e cinquenta 

e sete cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

2.2.  Serviço de Taxas e Licenças  

 

Ocupação de espaço público 

 

Ponto n.º 2.2.1.  Para deliberar  Prolongamento da suspensão da cobrança de todas as taxas 

relativas à ocupação de espaço público e publicidade, conforme deliberada para o ano anterior, no 

âmbito da Medida referente à Pandemia Covid-19.  ------------------------------------------------ ------------------------ 

 

2.3.  Serviço Jurídico 

 

Ponto n.º 2.3.1.  Para ratificar  Ratificação do Protocolo de cooperação para a implementação do 

«Referencial de Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz».------------------------------------------------------ 
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2.4.  Serviço de Contratação Pública  

 

Ponto n.º 2.4.1.  Para deliberar  Recuperação e renovação da cobertura Mercado Municipal de 

Portalegre.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.- DIVISÃO DE OBRAS E AMBIENTE 

 

3.1.  Serviço de Ambiente 

 

Ponto n.º 3.1.1.  Para deliberar  Requerimento de Faustino José Prudêncio, a solicitar autorização 

para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2022, instruído com informação da DOA 

nº 326/22 de 07/01/2022, a propor a atribuição do lugar.-------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.2.  Para deliberar  Requerimento de Arménio de Jesus dos Santos, a solicitar 

autorização para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2022, instruído com 

informação da DOA nº 352/22 de 07/01/2022, a propor a atribuição do lugar.------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.3.  Para deliberar  requerimento de Vânia Isabel Balão Vargas, a solicitar autorização 

para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2022, instruído com informação da DOA 

nº 329/22 de 07/01/2022, a propor a atribuição do lugar.-------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.4.  Para deliberar  requerimento de José Domingos Henriques Pedroso, a solicitar 

autorização para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2022, instruído com 

informação da DOA nº 320/22 de 07/01/2022, a propor a atribuição do lugar.------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.5.  Para deliberar  Requerimento de Joaquim Manuel Carapinha Picanço, a solicitar 

autorização para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2022, instruído com 

informação da DOA nº 317/22 de 06/01/2022, a propor a atribuição do lugar.------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.6.  Para deliberar  Requerimento de José Vicente Gil Parreira, a solicitar autorização 

para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2022, instruído com informação da DOA 

nº 366/22 de 04/01/2022, a propor a atribuição do lugar.-------------------------------------------------------------------- 

 



 

Município de Portalegre 
www.cm-portalegre.pt 

Câmara Municipal  

 

4 

Ponto n.º 3.1.7.  Para deliberar  Requerimento de Maria Helena Martins Afonso, a solicitar 

autorização para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2022, instruído com 

informação da DOA nº 291/22 de 06/01/2022, a propor a atribuição do lugar.------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.8.  Para deliberar  Requerimento de António José Henriques Vaz, a solicitar autorização 

para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2022, instruído com informação da DOA 

nº 194/22 de 05/01/2022, a propor a atribuição do lugar.-------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.9.  Para deliberar  Requerimento de José Afonso Madeiras Marques, a solicitar 

autorização para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2022, instruído com 

informação da DOA nº 199/22 de 05/01/2022, a propor a atribuição do lugar.------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.10.  Para deliberar  Requerimento de João Manuel Massano Moura, a solicitar 

autorização para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2022, instruído com 

informação da DOA nº 169/22 de 05/01/2022, a propor a atribuição do lugar.------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.11.  Para deliberar  Requerimento de Gil Antunes Cunha, a solicitar autorização para 

ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2022, instruído com informação da DOA nº 

699/22 de 11/01/2022, a propor a atribuição do lugar.----------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.12.  Para deliberar  Requerimento de Francisco Monteiro dos Santos, a solicitar 

autorização para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2022, instruído com 

informação da DOA nº 601/22 de 11/01/2022, a propor a atribuição do lugar.------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.13.  Para deliberar  Requerimento de Maria Olinda Gonçalves dos Santos, a solicitar 

autorização para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2022, instruído com 

informação da DOA nº 673/22 de 11/01/2022, a propor a atribuição do lugar.------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.14.  Para deliberar  Requerimento de Maria Fernanda Gomes Alves Martins, a solicitar 

autorização para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2022, instruído com 

informação da DOA nº 315/22 de 06/01/2022, a propor a atribuição do lugar.------------------------------------- 

 

3.2.  Serviço de Obras 
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Ponto n.º 3.2.1.  Para deliberar  Requerimento da Associação Desporto Aventura Portalegre a 

solicitar a cedência de equipamento (estacas, pódio, cordas, grades e sinais de transito) para os dias 

12 e 13 de Março.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 3.2.2.  Para deliberar  Requerimento da Associação Modelismo Portalegre a solicitar a 

cedência de equipamento (rectro e cilindro).----------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. - DIVISÃO DE ORDENAMENTO, PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 

 

4.1. - SERVIÇO DE ESTUDOS E PROJETOS: 

 

INICIATIVA MUNICIPAL: 

 

Ponto n.º 4.1.1.  Para deliberar  Informação interna DOPGU n. 17884 de 31/08/2021 a remeter o 

projeto de execução para a Empreitada de Expansão da Área de Acolhimento Empresarial de 

Portalegre, cuja estimativa orçamental importa na quantia de 3 061 9

aprovação e envio ao Serviço de Candidaturas. Mais se remete o processo de concurso, incluindo o 

programa de concurso e caderno de encargos, para efeitos de aprovação das peças do 

procedimento e decisão de abertura de concurso, previamente cabimentado. Mais se propõe a 

nomeação dos seguintes elementos: Júri do Concurso: Presidente de Júri, Eng. Anabela Catalão 

Efetivos: Eng. Carvalho da Silva e Eng. Eduardo Bilé, Suplentes: Arq. Hugo Espanhol e D. Rosalina 

Morgado; Fiscalização: Eng. Joaquim Ferreira e Eng. Luís Carvalho; Coordenador de Segurança Luís 

Nunes e Gestor de Contrato, nos termos do artigo 290-A, do CCP, na sua atual redação: Eng. 

Joaquim Ferreira.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.2.  Para deliberar  RELATÓRIO FINAL DE ANÁLISE DE PROPOSTAS (mydoc  328 de 7/01/ 

2022) referente ao concurso público de 

que cumprida a fase de audiência prévia nos termos do disposto no artigo 147 º do CCP, na qual não 

foram apresentadas, pelos concorrentes, nenhumas observações relativamente ao conteúdo do 

Relatório Preliminar, mantendo-se a mesma lista ordenada para efeitos de decisão de adjudicação à 

empresa Urbigav - ----------------------------- 

Nos termos do nº. 1 do artº 98º do CCP, propõe-se a aprovação da minuta do contrato e delegação 

na  Srª Presidente a marcação da data de assinatura do contrato.----------------------------------------------------- 

 

 



 

Município de Portalegre 
www.cm-portalegre.pt 

Câmara Municipal  

 

6 

  
 

SERVIÇO DE ORDENAMENTO, PLANEAMENTO, GESTÃO URBANÍSTICA E LICENCIAMENTO  

 

REDUÇÃO/ISENÇÃO DE TAXAS: 

 

Aprovar: 

 

Ponto n.º 4.1.3.  Para deliberar  Informação n.º 25911 de 29 de dezembro de 2021 da DOPGU, 

referente ao pedido de isenção de taxas, apresentado por Centro Social Diocesano de Santo 

António, processo de licenciamento n.º 965/2021 - Alteração e ampliação de edifício, sito na Avenida 

de Santo António, n.º 23, União das Freguesias da se e S. Lourenço, a propor a reunião de Câmara, na 

sequência da solicitação da Assembleia Municipal, para efeitos de apreciação do pedido bem 

como da documentação entregue. Compete à Câmara, decidir ou não, pela sua rejeição e 

reconhecer o interesse público do empreendimento. Deverá posteriormente o pedido ser enviado à 

Assembleia Municipal para nova aprovação.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Portalegre, 12 de dezembro de 2022 

 

 

 

 

 
A Presidente da Câmara 

 

 

 

Fermelinda de Jesus Pombo Carvalho* 

(*Por competência própria, Edital n.º 54/2021, de 26 de outubro e Despacho n.º 23740 de 6 de dezembro de 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


