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EDITAL 
 

N.º de Registo 11369 Data 01/06/2022 Processo 2022/150.10.701.02/12 

 

------- 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 06 de junho 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/VEREAÇÃO  

 

1.1.  Diversos  

 

Ponto n.º 1.1.1.  Para conhecimento - Despachos de deferimento por delegação de competências 

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

 

Ponto n.º 1.1.2.  Para conhecimento - Despachos de deferimento por delegação de competências 

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

 

Ponto n.º 1.1.3.  Para conhecimento - Despachos de deferimento por delegação de competências 

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

 

Ponto n.º 1.1.4.  Para ratificar  Protocolo entre o Município e o IPP  Voluntariado.----------------------------- 

 

Ponto n.º 1.1.5.  Para deliberar  Protocolo Centro de Cycling do Alentejo e Ribatejo.------------------------- 

 

Ponto n.º 1.1.6.  Para deliberar  Protocolo a efetuar entre o Município e o Lar de São Salvador de 

Aramenha - Gabinete Inclusivo.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.1.7.  Para deliberar  Proposta do Senhor Vereador João Nuno Cardoso, a propor a 

deliberação da desvinculação, do Município de Portalegre, da ANMP- Associação Nacional de 

Municípios Portugueses e remeter à Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------- 
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1.2  Serviços Municipalizados de Águas e Transportes  

 

Ponto n.º 1.2.1.  Para conhecimento - Resumo diário de Tesouraria retirado no dia 25 de maio de 

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

Operações Orçamentais  611.

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

Operações de Tesouraria  ta e um mil e quinhentos e catorze euros e quarenta e 

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

 

Ponto n.º 1.2.2.  Para deliberar  Isenção do pagamento das tarifas previstas no regulamento 

Municipal de Drenagem de águas residuais para o concelho de Portalegre, solicitado por Luis Carlos 

da Silva Gonçalves.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.2.3.  Para deliberar  Isenção do pagamento das tarifas previstas no regulamento 

Municipal de Drenagem de águas residuais para o concelho de Portalegre, solicitado por Elisário de 

Jesus Lourenço Carriço.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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 24 de maio de 

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

Operações Orçamentais -  dois mil quatrocentos e vinte e 

quatro euros e trinta e oito cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Operações de Tesouraria  ros e 

quarenta e cinco cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 2.1.2.  Para deliberar  Relatório de Consolidação de Contas 2021 e remeter à Assembleia 

Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

 

 

           2.2.  Serviço de Taxas e licenças 
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Ponto n.º 2.2.1.  Para deliberar  Isenção total da taxa relativa à Licen

nos termos do disposto no n.º1, do artº7º, do Regulamento da Tabela de Taxas do 

Município de Portalegre.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 2.2.2.  Para deliberar  

lidesportivo das Carvalhinhas, solicitado pela 

nos termos do disposto no n.º1, do artº7º, do Regulamento da 

Tabela de Taxas do Município de Portalegre.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ponto n.º 2.2.3.  Para deliberar  

nos termos do disposto no n.º1, do artº7º, do Regulamento da 

Tabela de Taxas do Município de Portalegre.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ponto n.º 2.2.4.  Para deliberar  

 

nos termos do disposto no n.º1, do artº7º, do Regulamento da Tabela de Taxas do 

Município de Portalegre.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ponto n.º 2.2.5.  Para ratificar  Proposta para ratificar, o pedido, de cedência do Centro de 

Congressos da Câmara Municipal, apresentado pela Escola de Artes do Norte Alentejano para 

audição da orquestra de sopros, no dia 13 de maio de 2022.------------------------------------------------------------- 

 

           2.3.  Serviço de Património  

 

Ponto n.º 2.3.1.  Para deliberar  Alienação do lote 251 da Zona Industrial a Wesley Pereira da Silva.---- 

 

Ponto n.º 2.3.2.  Para deliberar  Aprovação do programa de concurso, para atribuição de licença 

de ocupação, da loja nº 110 do Mercado Municipal.------------------------------------------------------------------------ 

 

           2.4.  Serviço de Contratação Pública 

 

Ponto n.º 2.4.1.  Para deliberar  Execução de 
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rotunda na EN 246 para acesso à Zona Industrial de Portalegre, para aprovação, nos termos do nº. 1 

do artº 98º do CCP e delegação na Senhora Presidente  para a marcação da data de assinatura do 

contrato.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

Ponto n.º 2.4.2.  Para ratificar  Fornecimento de uma viatura de recolha de resíduos orgânicos  Para 

ratificar o despacho de 27/05/2022 da Senhora Presidente da Câmara Municipal, de aprovação da 

alteração do prazo de entrega da viatura de recolha de resíduos orgânicos constantes no caderno 

de encargos já aprovado em reunião de Câmara de 09/05/2022.----------------------------------------------------- 

 

3.  DCJDASE - DIVISÃO DA CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO, ASSUNTOS SOCIAIS E EDUCAÇÃO 

 

           3.1  Serviço Educação 

 

Ponto n.º 3.1.1.  Para deliberar - Informação n.º 10369 do serviço de educação de 19 de abril de 2022 

a propor a aceitação do pedido dos alunos matriculados no Agrupamento de Escolas José Régio no 

âmbito da Ação Social Escolar para efeitos de subsídio de refeição escolar.  escalão A  2.ºAno.------- 

 

           3.2 - Serviço de Cultura 

 

Ponto n.º 3.2.1.  Para deliberar - Informação n.º 10059 do serviço de cultura (Museu das Tapeçarias) 

de 16 de maio de 2022, acompanhado do pedido do Ranho Folclórico dos Fortios a solicitar a 

cedência gratuita do grande auditório do CAEP para realização de um espetáculo no dia 3 de julho.- 

 

Ponto n.º 3.2.2.  Para deliberar - Informação n.º 10388 do serviço de cultura (Museu das Tapeçarias) 

de 19 de maio de 2022 acompanhado do pedido do Instituto para o Desenvolvimento, Cultura e 

Ciência a solicitar a cedência gratuita do grande auditório do CAEP para realização de um 

espetáculo no dia 4 de Junho 2022.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

           3.3 - Serviço de Assuntos Sociais 

 

Ponto n.º 3.3.1.  Para deliberar - Delegar na Senhora Presidente a competência para atribuição de 

prestações pecuniárias de carater eventual em situações de carência económica e de risco social.--- 

 

Ponto n.º 3.3.2.  Para deliberar - Lista de candidaturas a Juízes Sociais para a aprovação da 

Assembleia Municipal e remeter à Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------- 
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4.- DIVISÃO DE OBRAS E AMBIENTE 

            

4.1. - Serviço Obras 

 

Ponto n.º 4.1.1.  Para deliberar - Requerimento do Grupo Desportivo Cultural e Social de Vale de 

Cavalos a solicitar a cedência de equipamento (palco) para os dias 9,10,11 e 12 de Junho.---------------- 

 

5. - DIVISÃO DE ORDENAMENTO, PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 

 

5.1. - SERVIÇO DE ESTUDOS E PROJETOS: 

 

INICIATIVA MUNICIPAL: 

 

Ponto n.º 5.1.1.  Para deliberar - Informação interna DOPGU n.º 10865 de 26/05/2022 a propor a 

aprovação do Auto de Medição n.º 2 da empreitada de Remodelação do Centro Social e Jardim 

Infantil de São Cristóvão, correspondente aos trabalhos realizados entre 1 e 30 de abril de 2022, no 

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

 

Ponto n.º 5.1.2.  Para deliberar - Informação interna DOPGU n.º 10989 de 27/05/2022 a propor a 

aprovação do Auto de Medição n.º 8 da empreitada Reabilitação e Reconversão dos Edifícios dos 

------ 

 

Ponto n.º 5.1.3.  Para deliberar - Informação DOPGU n.º 11195, de 31.05.2022, a propor a aprovação 

do pedido formulado pela Empresa Urbigav, para prorrogação graciosa por mais 60 dias, para 

conclusão da empreitada de execução do Loteamento da Ratinha, nos termos do n.º 2 do art.º 13.º 

do Dec-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, sendo o novo prazo para conclusão da mesma, o dia 22 de 

agosto de 2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

 

Ponto n.º 5.1.4.  Para deliberar - Informação DOPGU n.º 11166, de 31.05.2022, a propor a aprovação 

do pedido formulado pela Empresa Índice da Razão, para prorrogação graciosa por mais 193 dias, 

para conclusão da empreitada de Reabilitação e Reconversão de edifícios dos Antigos Paços do 

Concelho para Centro Documental do Património, a título gracioso, nos termos do n.º 2 do art.º 13.º 

do Dec-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, sendo o novo prazo para conclusão da mesma, o dia 31 de 

dezembro de 2022.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SERVIÇO DE ORDENAMENTO, PLANEAMENTO, GESTÃO URBANÍSTICA E LICENCIAMENTO  

 

ISENÇÃO DE TAXAS: 

 

Ponto n.º 5.1.5.  Para deliberar - Informação n.º 10430, de 19/05/2022, da DOPGU, referente ao 

pedido de redução da taxa, nos termos do n.º 3 do artigo 16.º do REMUETCU, para a emissão do 

alvará de licença de construção, do prédio sito em Cabaça Nova, união das freguesias da Sé e S. 

Lourenço, apresentado pela Associação Agricultores Distrito de Portalegre, a propor que apreciado o 

pedido e a documentação entregue, não decida pela sua rejeição e reconheça especial interesse 

público do empreendimento e que seja aprovado pela Assembleia Municipal.----------------------------------- 

 

COMISSÃO DE TRÂNSITO 

 

Ponto n.º 5.1.6.  Para deliberar - Informação DOPGU n.º 22884, de 11.11.2021, a propor que, na 

sequência de queixa apresentada por munícipe, que refere os considerandos relativos à análise do 

troço da antiga EN246-2  Km 10, seja substituído o sinal H6 existente, pelo sinal C13 de proibição em 

exceder a velocidade de 40km/h, tendo a Comissão Municipal de Trânsito do Concelho de 

Portalegre, em reunião de 12.01.2022, aprovado a proposta apresentada.----------------------------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.7.  Para deliberar - Informação DOPGU n.º. 8951, de 29.04.2021, elaborada na sequência 

de requerimento de munícipe, referente à sinalização na Rua dos Almagres, propondo a aprovação 

do reforço de sinalização horizontal e vertical com a repintura da sinalização horizontal (930 m e 

passadeiras) e a substituição de 4 sinais de trânsito, designadamente, 2 sinais CI4A (Proibição de 

Ultrapassar) e 2 sinais C20C (Fim da Proibição de Ultrapassar), devendo ainda ser colocados mais 4 

novos sinais, 2 sinais CI4A e 2 sinais C20C, para complementar a sinalização de início e fim de 

ultrapassagem, a qual foi analisada pela Comissão Municipal de Trânsito do Concelho de Portalegre, 

em reunião de 12.01.2022, tendo a mesma emitido parecer favorável.----------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.8.  Para deliberar - Informação DOPGU n.º7604, de 13.04.2021, elaborada na sequência 

de requerimento de munícipe, para colocação de lombas redutoras de velocidade (Bandas 

Cromáticas) na Rua Dr. Feliciano Falcão, propondo-se a aprovação do parecer favorável emitido 

pela Comissão Municipal de Trânsito do Concelho de Portalegre, em reunião de 12.01.2022, de uma 

proposta alternativa, no sentido de aplicação de bandas de 3mm, na faixa de Nerpor/Lysias, na 

primeira passadeira.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 
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Ponto n.º 5.1.9.  Para deliberar - Informação DOPGU n.º 20252, de 07.10.2021, elaborada na 

sequência de solicitação de munícipe, residente na Rua da Mouraria, que apresentou queixa relativa 

a passagem de camiões e roulotte, naquela rua, danificando paredes e estendais, a qual referia a 

colocação de um sinal de proibição C3d, no início da rua, propondo-se que, na sequência da 

reunião da Comissão Municipal de Trânsito do Concelho de Portalegre, realizada em 12.01.2022, seja 

aprovada uma proposta alternativa, no sentido de colocação de sinalização a limitar a largura do 

veículo (C8), no início da Rua da Mouraria, condicionado à largura existente.------------------------------------ 

 

 

Portalegre, 1 de junho 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) 

 


