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EDITAL 22/2022 
 

N.º de Registo 13163 Data 30/06/2022 Processo 2022/150.10.701.02/15 

 

------- 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 04 de julho 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, ata n.º 11 da reunião de 09 de 

maio de 2022.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

 

Ponto n.º 1.1.2  Aprovação de ata  Para discussão e aprovação, ata n.º 12 da reunião de 24 de 

maio 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 - DAGF.----------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

 

Ponto n.º 1.2.3  Para ratificar  Protocolo de colaboração para a execução de obras no domínio 

público dos arruamentos envolventes ao prédio urbano cedido pelo Município de Portalegre, e 

compromisso de lançamento de procedimentos para conceção e execução da obra pelo Ministério 

da Administração Interna, destinados à construção das novas instalações do centro de formação e 

do comando territorial da Guarda Nacional Republicana de Portalegre.-------------------------------------------- 
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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 26 de junho de 

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

Operações Orçamentais - 

e nove euros e setenta e seis cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------- 

Operações de Tesouraria  ----------------------------- 

 

           2.2.  Serviço de Taxas e licenças 

 

Ponto n.º 2.2.1  Para deliberar  Proposta à reunião de Câmara para deliberar a redução de 60% das 

taxas, r

no Núcleo do Sporting Club de Portugal de Portalegre, solicitado pela 

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

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

 

Ponto n.º 2.2.2  Para deliberar  Proposta à reunião de Câmara para deliberar a redução de 60% das 

taxas, relativa à Licença

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  Proposta à reunião de Câmara para deliberar a redução de 60% das 

taxas, 

os Fortios, solicitado pelo 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  Proposta à reunião de Câmara para deliberar a redução de 60% das 

taxas, relativa à Licença

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

Regulamento da Tabela de Taxas do Município de Portalegre.---------------------------------------------------------- 
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Ponto n.º 2.2.5  Para deliberar  Proposta à reunião de Câmara para deliberar a redução de 60% das 

taxas, relativa à Licenças de Rui

polidesportivo de Urra, solicitado pela nos termos do disposto no n.º1, do artº7º, do 

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

 

Ponto n.º 2.2.6  Para deliberar  Proposta à reunião de Câmara para deliberar a redução de 60% das 

nda Luís Camões  Vale de Cavalos, solicitado pelo 

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

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

 

Ponto n.º 2.2.7  Para deliberar  Proposta à reunião de Câmara para deliberar a isenção total das 

taxas, relativa à Licença

da Misericórdia de Portalegre, solicitado pelo nos termos 

do disposto no n.º2, do artº7º, do Regulamento da Tabela de Taxas do Município de Portalegre. --------- 

 

           2.3.  Serviço de Património  

 

Ponto n.º 2.3.1  Para deliberar  Adjudicação da cessão de exploração do quiosque da Piscina 

Municipal da Fonte do Açude - Reguengo. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.3.2  Para deliberar  Revogação da deliberação de 9/5/2022 que aprovou a minuta de 

Contrato de Apoio Não Financeiro, com o Orfeão de Portalegre. ------------------------------------------------------ 

 

Ponto n.º 2.3.3  Para deliberar  Minuta do Contrato Programa de Apoio Não Financeiro com o 

Orfeão de Portalegre, referente à cedência do espaço sito no 1º andar do Prédio Urbano, sito no 

Largo dos Silveiros, nº 2 em Portalegre. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

           2.4  Serviço de Contratação Pública 

 

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

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

 

          2.5.  Serviço Jurídico   
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Ponto n.º 2.5.1  Para conhecimento  Legislação de interesse autárquico publicado em Diário da 

República no mês de maio de 2022.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

           3.1.  Serviço de Assuntos Sociais 

 

Ponto n.º 3.1.1  Para ratificar   de 

acordo com a transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades 

intermunicipais no domínio da ação social.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto nº 3.1.2 - Para ratificar   de acordo com a 

transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no 

domínio da ação social.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto nº 3.1.3 - Para ratificar   de acordo com a 

transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no 

domínio da ação social.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto nº 3.1.4 - Para ratificar  Apoio de medicamentos, no valor de 113,68  de acordo com a 

transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no 

domínio da ação social.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto nº 3.1.5 - Para ratificar   de acordo com a 

transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no 

domínio da ação social.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ponto nº 3.1.6 - Para ratificar   de acordo com a 

transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no 

domínio da ação social.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto nº 3.1.7 - Para ratificar   de acordo com a 

transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no 

domínio da ação social.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto n.º 3.1.8 - Para ratificar  Apoio para pagamento da renda da casa do mês de julho, no valor 

de 17 , de acordo com a transferência de competências para os órgãos municipais e para as 

entidades intermunicipais no domínio da ação social.----------------------------------------------------------------------- 

 

3.2.  Serviço de Cultura 

 

Ponto n.º 3.2.1  Para deliberar  Informação n.º 12291 do serviço de cultura (Museu das Tapeçarias) 

de 15 de junho de 2022 acompanhado do pedido da CERCI, a solicitar a cedência gratuita do 

auditório para apresentação de 2 peças de teatro.-------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.2.2  Para deliberar  Informação n.º 10825 do serviço de cultura (Centro de Artes) de 26 de 

maio de 2022 acompanhado do pedido da Escola de Artes do Norte Alentejano a solicitar a 

cedência gratuita do pequeno auditório para um recital de Violino do Aluno João Bicho no dia 12 de 

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

 

Ponto n.º 3.2.3  Para deliberar  Proposta de atribuição de apoio financeiro  ao Centro Cultural 

Desportivo e Social dos Funcionários Município de Portalegre e respetiva minuta de contrato-

programa, no âmbito do Regulamento para Concessão de Apoios a Atividades de Interesse 

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

 

Ponto n.º 3.2.4  Para deliberar  Proposta de atribuição de apoio financeiro à Associação Cultural 

Portalegre Core e respetiva minuta de contrato-programa, no âmbito do Regulamento para 

Concessão de Apoios a Atividades de Interesse Municipal.---------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.2.5  Para deliberar  Proposta de atribuição de apoio financeiro à Associação Cultural e 

-programa, no âmbito do Regulamento 

para Concessão de Apoios a Atividades de Interesse Municipal.-------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.2.6  Para deliberar  Proposta de atribuição de apoio financeiro ao Grupo de Cantares 

Cantalagoa e respetiva minuta de contrato-programa, no âmbito do Regulamento para Concessão 

de Apoios a Atividades de Interesse Municipal.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.2.7  Para deliberar  Proposta de atribuição de apoio financeiro ao Orfeão de Portalegre 

e respetiva minuta de contrato-programa, no âmbito do Regulamento para Concessão de Apoios a 

Atividades de Interesse Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto n.º 3.2.8  Para deliberar  Proposta de atribuição de apoio financeiro ao Grupo de Cantares de 

 e respetiva minuta de contrato-programa, no âmbito do Regulamento para 

Concessão de Apoios a Atividades de Interesse Municipal.---------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.2.9  Para deliberar  Proposta de atribuição de apoio financeiro ao Grupo Folclórico e 

Cultural da Boavista e respetiva minuta de contrato-programa, no âmbito do Regulamento para 

Concessão de Apoios a Atividades de Interesse Municipal.---------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.2.10  Para deliberar  Proposta de atribuição de apoio financeiro à Sociedade Musical 

Euterpe e respetiva minuta de contrato-programa, no âmbito do Regulamento para Concessão de 

Apoios a Atividades de Interesse Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.2.11  Para deliberar  Proposta de atribuição de apoio financeiro à Sociedade Recreativa 

Musical Alegretense e respetiva minuta de contrato-programa, no âmbito do Regulamento para 

Concessão de Apoios a Atividades de Interesse Municipal.---------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.2.12  Para deliberar  Proposta de atribuição de apoio financeiro à Escola de Artes do 

Norte Alentejano e respetiva minuta de contrato-programa, no âmbito do Regulamento para 

Concessão de Apoios a Atividades de Interesse Municipal.---------------------------------------------------------------- 

 

      3.3. -Serviço de Desporto e Juventude 

 

Ponto n.º 3.3.1  Para deliberar  Informação n.º 11206 do DCJDAET de 31 de maio de 2022 a remeter 

proposta de atribuição de subsídios a várias Associações do Concelho de Portalegre.------------------------ 

 

4.- DIVISÃO DE OBRAS E AMBIENTE 

            

4.1. - Serviço Obras 

 

Ponto n.º 4.1.1  Para deliberar  Email do Grupo Motard Novo Milénio Cidade Portalegre a solicitar a 

cedência de equipamento (Cilindro, Terra e Rectroescavadora) para os dias 16 e 17 de Julho.------------ 

 

Ponto n.º 4.1.2  Para ratificar  Email da CERCIPORTALEGRE a solicitar a cedência de equipamento 

(Stands) para o dia 22 de Junho.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Ponto n.º 4.1.3  Para ratificar  Email do Grupo Desportivo de Fortios a solicitar a cedência de 

equipamento (palco e mesas) para os dias 25 de Junho e para os dias 3 a 7 de Agosto.---------------------- 

  

Ponto n.º 4.1.4  Para deliberar  Email do Ginásio Andebol Portalegre a solicitar a cedência de 

equipamento (Mesas, cadeiras e grades) para o dia 9 de Julho.-------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.5  Para ratificar  Email da Associação Trilhos Moiros a solicitar a cedência de 

equipamento (Mesas e Cadeiras) para o dia 25 de Junho.----------------------------------------------------------------- 

  

Ponto n.º 4.1.6  Para ratificar  Email do Grupo Desportivo Alegrete a solicitar a cedência de 

equipamento (Palco e Stands) para o dia 25 de Junho.--------------------------------------------------------------------- 

  

Ponto n.º 4.1.7  Para deliberar  Email da Junta de Freguesia de Alegrete, a solicitar a cedência de 

equipamento (stands, palco de estrados, mesas, quadro elétrico, cabo trifásico e extensões) para os 

dias 22, 23 e 24 de Julho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 4.1.8  Para ratificar  Email do Clube Desportivo das Velhas Guardas de S. Mamede, a 

solicitar a cedência de equipamento (cadeiras, mesas e caixote de lixo) para o dia 24 de Junho.------- 

  

Ponto n.º 4.1.9  Para ratificar  Email do Grupo O Semeador  Grupo Cantares Portalegre, a solicitar a 

cedência de equipamento (cadeiras, mesas, grinaldas, stands, ponto de luz, grades e caixote de lixo) 

para o dia 2 de Julho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Ponto n.º 4.1.10  Para ratificar  Email da Associação de Pais e Encarregados de educação do 

Agrupamento de Escolas do Bonfim Portalegre a solicitar a cedência de equipamento (cadeiras, 

mesas, palco e grelhadores) para o dia 30 de Junho.------------------------------------------------------------------------ 

  

Ponto n.º 4.1.11  Para deliberar  Email da Fábrica da Igreja Paroquial de S. Tiago de Urra a solicitar a 

cedência de equipamento (Quadros elétricos, cadeiras, mesas grandes e pequenas, caixotes de lixo, 

stands abertos e Fechados e palco) para os dias 19 e 22 de Agosto.-------------------------------------------- 

 

4.2. - Serviço de Ambiente 
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Ponto n.º 4.2.1  Para deliberar  Requerimento de Dimas José Mendes Teixeira Ferreira, a solicitar 

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

informação da DOA nº 11881/22 de 08.06.2022, a propor a atribuição do lugar.---------------------------------- 

 

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 10564 de 24/05/2022 a propor a 

aprovação do cálculo da revisão de preços definitivo, datado de 24 de maio de 2022, referente à 

ola dos Assentos (EB1/

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

 

Ponto n.º 5.1.2  Para deliberar  Informação interna DOPGU n.º 12439 de 20/06/2022 a propor a 

aprovação da proposta do Auto de Medição n.º 19 da empreitada de Recuperação e Reconversão 

da antiga Igreja do Espirito Santo de Alegrete para Centro Cultural e Social, correspondente aos 

trabalhos realizados entre o dia 12 de maio e o dia 20 de junho de 2022, no val  

 

Ponto n.º 5.1.3  Para deliberar  Informação n.º 12228, 8.º Relatório de Monitorização das áreas de 

reabilitação urbana de Portalegre, Alegrete e Carreiras referente ao ano de 2021 e elementos 

desenhados e escritos complementares, para conhecimento.----------------------------------------------------------- 

Deverá ainda ser submetido à Assembleia Municipal para efeitos de apreciação. Posteriormente, 

tanto o relatório como os termos da apreciação por parte da Assembleia Municipal devem ser 

obrigatoriamente objeto de divulgação na página eletrónica do município.-------------------------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.4  Para deliberar  Informação interna DOPGU n.º 12848 de 27/06/2022 a propor a 

aprovação do Auto de Medição n.º 3 da empreitada referida em epígrafe, correspondente aos 

trabalhos realizados entre 1 e 31 de Maio de 2022, relativamente à empreitada de Remodelação do 

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

 

Ponto n.º 5.1.5  Para deliberar  Informação interna DOPGU n.º 12969 de 28/06/2022 a propor a 

aprovação da proposta do Auto de Medição n.º 16 da empreitada de Centro de Interpretação do 

Complexo Turístico da Quinta da Saúde, no valor de 37.187, ------------------------------------------------ 
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Ponto n.º 5.1.6  Para deliberar  Informação técnica DOPGU n.º 13094 de 29/06/2022, a remeter 

do Bairro Social do Atalaião", propondo, ao órgão competente para a decisão de contratar, a 

aprovação do relatório e a prorrogação automática do prazo para a apresentação das propostas, 

por período equivalente ao do prazo estabelecido para o efeito.------------------------------------------------------ 

 

 

Portalegre, 29 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) 

 


