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EDITAL N.º 15 /2022 

 

------- 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 9 de 

maio de 2022, pelas 09.30 horas, a qual se realizará no Centro de Congressos, no edifício dos Paços 

do Concelho, para análise dos seguintes assuntos:------------------------------------------------------------------------ 

 

1 - GAP- GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO  

 

1.1. – Aprovação de ata 

 

Ponto n.º 1.1.1 – Aprovação de ata – Para discussão e aprovação, ata n.º 8 da reunião de 11 de 

abril de 2022.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

 

1.2. – Diversos  

 

 

Ponto n.º 1.2.1 - Para conhecimento - Despachos de deferimento por delegação de competências 

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

 

Ponto n.º 1.2.2 – Para conhecimento - Despachos de deferimento por delegação de competências 

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

 

Ponto n.º1.2.3 – Para deliberar- Proposta de alteração permutativa ao Orçamento 2022, 

apresentada pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista a propor a anulação de 50.000€ na 

rúbrica “ Empreitadas” e reforçar a rúbrica” Projeto para a construção de passeios pedonais nas 

artérias do Bairro do Atalaião”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto n.º 1.2.4 – Para deliberar- Proposta apresentada pelos Senhores Vereadores do Partido 

Socialista, a propor a anulação de 150.000€ na rúbrica “ Empreitadas” e reforçar na rúbrica “ 

Requalificação e Construção de passeios na Rua da Fontinha”. --------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.2.5 – Para deliberar- Por proposta do Exmo Senhor Vereador João Nuno Cardoso e 

considerando a relevância dos serviços prestados pela Sra. Arquiteta Maria de Jesus Gravilha Pires, 

nomeadamente o empenho, dedicação e profissionalismo posto no procedimento de alteração 

do PDM de Portalegre, coloca-se à deliberação um Louvor Público, que depois de deliberado 

deverá ser exarado em ata publicitado. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

        1.3 – Serviços Municipalizados de Águas e Transportes  

 

Ponto n.º 1.3.1. – Para conhecimento - Resumo diário de Tesouraria retirado no dia 27 de abril de 

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

Operações Orçamentais – 416 271.09€ (Quatrocentos e dezasseis mil e duzentos e setenta e um 

euros e nove cêntimos).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Operações de Tesouraria – 49.858.44€ (Quarenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e oito euros e 

quarenta e quatro cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.3.2. – Para deliberar – Isenção do pagamento das tarifas previstas no regulamento 

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

Miguel Fonseca Miranda Reis Rolo ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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 28 de abril de 

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



 
 

Câmara Municipal de Portalegre 

 

 

 

3 

 

Operações Orçamentais – 1 622.043.13€ (Um milhão, seiscentos e vinte e dois mil e quarenta e três 

euros e treze cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Operações de Tesouraria – 135.673.04€ (Cento e trinta e cinco mil, seiscentos e setenta e três euros 

e quatro cêntimos).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Ponto n.º 2.1.2 – Para deliberar - Pela Senhora Presidente foi presente proposta à reunião de 

Câmara para deliberar a 2ª Alteração Modificativa ao Orçamento da Despesa 2022.-------------------- 

Ponto n.º 2.1.3 - Para Deliberar - Pela Senhora Presidente foi presente proposta à reunião de 

Câmara para deliberar a 2ª Alteração Permutativa às Grandes Opções do Plano 2022.--------------- 

 

          2.2 – Serviço Jurídico   

 

Ponto n.º 2.2.1 - Para Conhecimento - Legislação de interesse autárquico publicado em Diário da 

República no mês de abril de 2022.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.2.2 - Para deliberar - Início do procedimento regulamentar -  Regulamento de 

Atribuição de Benefícios Fiscais do Município de Portalegre.---------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.2.3 – Para deliberar – Arquivamento da participação no processo 2022/500.20.300/2.—--- 

 

Ponto n.º 2.2.4 – Para deliberar - Arquivamento da participação no processo 2022/500.20.300/3. ----- 

 

Ponto n.º 2.2.5 – Para ratificar – Proposta à reunião de Câmara para ratificar o Acordo de Parceria 

Município/ IPP/DEMOLA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 2.2.6 - Para conhecimento - Proposta à reunião de Câmara para conhecimento da 

Legislação de interesse autárquico publicado em Diário da República no mês de março de 2022.--- 

 

Ponto n.º 2.2.7 - Para deliberar - Pela Senhora Presidente foi presente proposta à reunião de 

Câmara para deliberar a Delegação de competências da Câmara Municipal na Presidente com 

possibilidade de subdelegação.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.3 - Serviço de Taxas  

 

Ponto n.º 2.3.1 - Para deliberar - Pela Senhora Presidente foi presente proposta à reunião de 

Câmara para deliberar a Isenção total da taxa relativa à Licença de Ruído (28,00), Recinto 

(50.00€) e Prova Desportiva (15.70) do evento “Transportalegre2022”, na Praça da República 

solicitado pela “Código d’Aventura - Associação” nos termos do disposto no n.º1, do artº7º, do 

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

 

Ponto n.º 2.3.2 - Para deliberar - Pela Senhora Presidente foi presente proposta à reunião de 

Câmara para deliberar a Isenção total da taxa relativa às Licenças de Ruido (195.80€) e Recinto 

(202.90€) do evento “Semana Académica”, no NERPOR, Estádio Municipal, Escadaria da Igreja de 

São Lourenço, Praça da República e Praça de Touros do Reguengo solicitado pela “Associação 

Académica do Instituto Politécnico de Portalegre” nos termos do disposto no n.º1, do artº7º, do 

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

 

Ponto n.º 2.3.3 - Para deliberar - Pela Senhora Presidente foi presente proposta à reunião de 

Câmara para deliberar a Isenção total da taxa relativa às Licenças de Ruido (46.60€) e Recinto 

(50,00€). Tenda (300,00€) e Prova Desportiva (15,70€) do evento “Organização do UTSM”, Estádio 

Eduardo Sousa Lima, solicitado pela “Atletismo Clube de Portalegre” nos termos do disposto no 

n.º1, do artº7º, do Regulamento da Tabela de Taxas do Município de Portalegre. --------------------------- 

 

Ponto n.º 2.3.4 - Para deliberar - Pela Senhora Presidente foi presente proposta à reunião de 

Câmara para deliberar a Isenção total da taxa ocupação de espaço público com c/ roulotte de 

venda de farturas, no Polidesportivo dos Covões, no dia 14/05, no âmbito da realização de ações 

de dinamização dos polidesportivos, solicitado por “Cidália Cristina Correia Narciso” nos termos do 

disposto no n.º1, do artº7º, do Regulamento da Tabela de Taxas do Município de Portalegre. ------- 

 

           2.4. – Serviço de Património 
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Ponto n.º 2.4.1 - Para deliberar - Pela Senhora Presidente foi presente proposta à reunião de 

Câmara para deliberar a cedência de espaço a título de empréstimo ao Orfeão de Portalegre do 

1º andar do Prédio Urbano, sito no Largo dos Silveiros, nº 2 em Portalegre.------------------------------------  

 

Ponto n.º 2.4.2 - Para deliberar: Pela Senhora Presidente, foi proposto a doação do Palácio de 

Justiça de Portalegre ao Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça I.P., uma vez 

que o Ministério da Justiça, vai promover obras de remodelação do Palácio da Justiça de 

Portalegre, e o o IGFEJ prevê que em 2022, tenha início empreitada de ampliação do edifício, 

com o preço base corrigido de 1.140.000 €, mais IVA, e prazo de 180 dias, procedimento que tem 

estado a aguardar aprovação e publicação de Portaria de Extensão de Encargos. -------------------- 

 

 Ponto n.º 2.4.3 - Para deliberar - Pela Senhora Presidente, foi proposto que o valor em divida por 

parte da empresa Love Brothers, ldª, no montante de 658,00 €, referente ao arrendamento que 

detinha da loja sita na Rua 5 de Outubro, nº 90 em Portalegre, seja efetuado em 10 prestações 

mensais consecutivas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

         2.5 - Contratação Pública     

 

Ponto n.º 2.5.1 - Para deliberar – Pela Srª. Presidente foi presente a informação n.º 6260, 

de18/03/2022 para aprovação do procedimento e das peças procedimentais relativos ao 

fornecimento de viatura de recolha de resíduos orgânicos, designação do júri do concurso e 

designação do Gestor de Contrato.---------------------------------------------------------------------------------------------            

 

 

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

 

       3.1 Serviço de Cultura 

 

Ponto n.º 3.1.1 – Para ratificar - Informação n.º 4807 do serviço de cultura (Museu Municipal), de 02 
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de março de 2022, a propor a nova localização da escultura dos vendedores para o Rossio.--------- 

 

Ponto n.º 3.1.2 – Para deliberar - Informação n.º 8739 do serviço de cultura (Museu das Tapeçarias), 

de 27 de abril de 2022, acompanhado do pedido do Agrupamento de Escolas da Anadia, a 

solicitar uma visita gratuita ao Museu das Tapeçarias, no dia 06 de maio de 2022, para um grupo 

de jovens.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.3 - Para deliberar - Informação n.º 9017 do serviço de cultura (Biblioteca Municipal) de 

03 de maio de 2022, acompanhado do pedido IPP, a solicitar a cedência gratuita dos Claustros da 

Biblioteca Municipal para realização de um cocktail no dia 11 de maio.---------------------------------------- 

 

      3.2 -Serviço de Desporto e Juventude 

 

Ponto n.º 3.2.1 - Para deliberar - Informação n.º 8892 da DCJDAET, de 29 de abril de 2022, a propor 

a atribuição de um subsídio ao Atletismo Clube de Portalegre, para realização do Ultra Trail de S. 

Mamede no valor de 10.000€.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 3.2.2 – Para conhecimento- Informação n.º 7779 do serviço de Desporto e da Juventude, 

de 07 de abril de 2022, a remeter informação relativa ao Conselho Municipal da Juventude – 

nomeação do Vereador António Casa Nova como Presidente. ---------------------------------------------------- 

 

 

4.- DIVISÃO DE OBRAS E AMBIENTE 

   

4.1. - Serviço Obras 

 

Ponto n.º 4.1.1 - Para ratificar – Requerimento da Junta de Freguesia de Fortios, a solicitar a 

cedência de equipamento (stands), para o dia 24 de Abril, no valor estimado de 176,08€.-------------- 

 

Ponto n.º 4.1.2 - Para ratificar – Requerimento da União de Freguesias de Sé e São Lourenço, a 

solicitar a cedência de equipamento (stands), para o dia 24 de Abril, no valor estimado de 

140,55€.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto n.º 4.1.3 - Para ratificar – Requerimento da Junta de Freguesia de Alegrete, a solicitar a 

cedência de equipamento (Stands,) para o dia 6 de Maio, no valor estimado de 154,07€.-------------- 

 

Ponto n.º 4.1.4 - Para deliberar – Requerimento do Centro Popular Trabalhadores dos Assentos, a 

solicitar a cedência de equipamento (palco, stands, iluminação, caixotes de lixo e cadeiras), para 

os dias 24, 25 e 26 a 8 de Junho, no valor estimado de 1.117,92€.---------------------------------------------------- 

 

              4.2 Serviço de Ambiente 

 

Ponto n.º 4.2.1 - Para deliberar - Requerimento de Maria Antónia da Conceição Monteiro, a solicitar 

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

informação da DOA n.º 8104/22 a propor a atribuição do lugar. ----------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 4.2.2 - Para deliberar - Requerimento de Joana Manuel Prudêncio Leonardo, a solicitar 

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

informação da DOA nº 22930/22, a propor a atribuição do lugar.--------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.2.3 - Para deliberar - Requerimento de Luísa Maria Caldeira de Jesus, a solicitar 

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

informação da DOA nº 8859/22 de 29.04.2022, a propor a atribuição do lugar. ------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.2.4 - Para deliberar - Requerimento de José Ramon Marzal Silva, a solicitar autorização 

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

DOA nº 8833/22, a propor a atribuição do lugar. –------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.2.5 - Para deliberar – Requerimento de Estela da Conceição Gouveia Carmelo, a 

solicitar autorização para ocupar dois lugares ocasionais nas feiras mensais de 2022, instruído com 

informação da DOA nº 8864/22 a propor a atribuição do lugar. ---------------------------------------------------- 
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Ponto n.º 4.2.6 - Para deliberar – Requerimento de Telma Maria Gouveia Trigueiro, a solicitar 

autorização para ocupar dois lugares ocasionais nas feiras mensais de 2022, instruído com 

informação da DOA nº 8874/22 a propor a atribuição do lugar. ---------------------------------------------------- 

 

 

 

5. - DIVISÃO DE ORDENAMENTO, PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 

 

5.1 SERVIÇO DE ESTUDOS E PROJETOS: 

 

 

INICIATIVA MUNICIPAL: 

 

 

Ponto nº 5.1.1 – Para deliberar - Informação DOPGU n.º 8007 de 11/04/2022, a propor a aprovação 

do Auto de Medição n.º 17 da empreitada de Recuperação e Reconversão da Antiga Igreja do 

Espírito Santo de Alegrete para Centro Cultural e Social, adjudicada à empresa Reerguer - 

Reconstrução e Construção de Imóveis, Lda., no valor de 23.535,02 € + IVA.----------------------------------- 

 

Ponto nº 5.1.2 - Para deliberar - Informação DOPGU n.º 8123 de 13/04/2022, a propor a aprovação 

do 2.º pedido de Prorrogação de Prazo, relativo à empreitada de Recuperação e Reconversão da 

Antiga Igreja do Espírito Santo de Alegrete para Centro Cultural e Social, adjudicada à empresa 

Reerguer - Reconstrução e Construção de Imóveis, Lda., por mais 60 dias, com o términus a 08 de 

julho de 2022.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto nº 5.1.3 - Para deliberar - Informação DOPGU n.º 8540 de 22/04/2022, a propor a aprovação 

do Auto de Medição n.º 13 (último), da empreitada de Requalificação da Piscina Municipal dos 

Assentos, adjudicada à empresa Wikibuild, S.A., no valor de 58 377,85 € + IVA.-------------------------------- 

 

Ponto nº 5.1.4 - Para deliberar - Informação DOPGU n.º 7734 de 07/04/2022, a remeter o Auto de 

Vistoria para efeitos de Receção Provisória Parcial da empreitada de Requalificação da Piscina 

Municipal dos Assentos, adjudicada à empresa WIikibuild, S.A., datado de 06.04.2022, para efeitos 
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de homologação e notificação do empreiteiro para proceder à correção das anomalias no 

mesmo descritas, no prazo de 10 dias.------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto nº 5.1.5 - Para deliberar- Informação DOPGU nº. 8926 de 02/05/2022, a propor a aprovação 

do Auto de Medição n.º 14 da empreitada de Centro de Interpretação do Complexo Turístico da 

Quinta da Saúde, adjudicada à empresa Reerguer – Reconstrução e Construção de Imóveis, Lda., 

no valor de 49.500,05 € + IVA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Ponto nº 5.1.6- Para deliberar- Informação DOPGU n.º 8964 de 02/05/2022, a propor a aprovação 

do Auto de Medição n.º 9 da empreitada de Qualificação da Área de Acolhimento Empresarial 

de Portalegre – Avenida Francisco Fino – 2ª. Fase, adjudicada à empresa Senpapor – Construções 

e Obras Públicas, Lda., no valor de 78.955,56 € + IVA.--------------------------------------------------------------------- 

 

 

SERVIÇO DE ORDENAMENTO, PLANEAMENTO, GESTÃO URBANÍSTICA E LICENCIAMENTO  

 

 

5.2 - TOPONÍMIA: 

 

Ponto nº 5.2.6 – Para deliberar - Proposta apresentada e devidamente fundamentada, de 

atribuição de nome de ruas, em Reunião da Comissão Municipal de Toponímia, realizada em 

01/02/2022 (Ponto 1), a seguir discriminada: 

Rua do Boi D’Água de Baixo e Rua do Boi D’Água de Cima, na União de Freguesias de Sé e S. 

Lourenço, em virtude de respeitarem a vias sem denominação toponímica sitas na Azinhaga do 

Boi D’Água e que dão acesso local a diversas moradias.--------------------------------------------------------------- 

 

Ponto nº 5.2.7 - Para deliberar - Proposta apresentada e devidamente fundamentada, de 

atribuição de nome de rua, em Reunião da Comissão Municipal de Toponímia, realizada em 

01/02/2022 (Ponto 2), a seguir discriminada: 
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Travessa da Rua da Azinhaga das Caronas, na União de Freguesias de Sé e S. Lourenço, em virtude 

do local que dá acesso à Azinhaga das Caronas desde a Quinta de S. João não ter designação 

toponímica.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

 

Ponto nº 5.2.8 - Para deliberar - Proposta apresentada e devidamente fundamentada, de 

atribuição de nome de rua, em Reunião da Comissão Municipal de Toponímia, realizada em 

01/02/2022 (Ponto 3), a seguir discriminada: 

Travessa da Avenida Francisco Fino, na União de Freguesias de Sé e S. Lourenço, em virtude da rua 

que dá acesso e entronca com a Avenida Francisco Fino, no Sítio do Joinal, não ter designação 

toponímica.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

 

Ponto nº 5.2.9 - Para deliberar - Proposta apresentada e devidamente fundamentada, de 

atribuição de um Número de Polícia, em Reunião da Comissão Municipal de Toponímia, realizada 

em 01/02/2022 (Ponto 4), com colocação de uma caixa de correio, ao fundo da Rua das Flores, 

na Freguesia da Urra, para recebimento da correspondência destinada à Herdade do Carvalhal.-- 

 

Ponto nº 5.2.10 - Para deliberar - Proposta apresentada e devidamente fundamentada, de 

atribuição de nome de rua, em Reunião da Comissão Municipal de Toponímia, realizada em 

01/02/2022 (Ponto 6), a seguir discriminada: 

Praceta da Vinha do Barreiro, na Freguesia de Alagoa, em virtude da artéria criada pelo 

Loteamento denominado Vinha do Barreiro.---------------------------------------------------------------------------------  

 

Portalegre, 4 de maio 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 202 
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