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EDITAL N.º 56/2021 

 

N.º de Registo 22265 Data 03/11/2021 Processo 2021/150.10.700.02/18 

 

 

------- 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 08 de novembro de 

2021, 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 23 da reunião de 09 junho 

de 2021, nos termos do n. 3 do artigo 34 do CPA.------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.1.2.  Aprovação de ata  Para discussão e aprovação, a ata n.º 24 da reunião de 16 junho 

de 2021, nos termos do n. 3 do artigo 34 do CPA.------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.1.3.  Aprovação de ata  Para discussão e aprovação, a ata n.º 25 da reunião de 23 junho 

de 2021, nos termos do n. 3 do artigo 34 do CPA.------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.1.4.  Aprovação de ata  Para discussão e aprovação, a ata n.º 42 da reunião de 25 de 

outubro de 2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.2.  Diversos  

 

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

da Câmara Municipal na Senhora Presidente - DAGF.------------------------------------------------------------------------ 
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Ponto nº. 1.2.2  Para conhecimento - Despachos de deferimento por delegação de competências 

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

 

Ponto nº. 1.2.3  Para conhecimento - Despacho de Subdelegação de Competências nos Cargos de 

Direção Intermédia de 2.º e 3.º grau.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ponto n.º 1.2.4  Para deliberar -  

Agência Regional de Energia e Ambiente do Norte Alentejano e Tejo ---------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.2.5  Para deliberar - Representante do Município de Portalegre na Assembleia Geral da 

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

 

Ponto n.º 1.2.6  Para deliberar - Nomeação dos membros do Conselho de Administração dos Serviços 

Municipalizados de Águas e Transportes da Câmara Municipal de Portalegre.------------------------------------ 

 

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 29 de outubro de 

2021:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Operações Orçamentais - 

onze euros e sessenta e um cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Operações de Tesouraria - rinta e cinco mil duzentos e setenta e um euros e 

cinquenta e dois cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.2.  Serviço de Taxas e Licença 

 

Ponto n.º 2.2.1.  Para deliberar  

Clemente nos termos do disposto no nº1, do artº7º, do Regulamento da Tabela de Taxas do Município 

de Portalegre.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto n.º 2.2.2.  Para deliberar   

Pedro Azinhaga nos termos do disposto no nº1, do artº7º, do Regulamento da Tabela de Taxas do 

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

 

Ponto n.º 2.2.3.  Para deliberar  

CP  Grupo Motard Cidade Portalegre nos termos do disposto no nº1, do 

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

 

Ponto n.º 2.2.4.  Para deliberar  

solicitado por Armindo & Irmão, Lda nos termos do disposto no nº1, do artº7º, do Regulamento da 

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

 

Ponto n.º 2.2.5.  Para deliberar  

disposto no nº1, do artº7º, do Regulamento da Tabela de Taxas do Município de Portalegre.---------------- 

 

Ponto n.º 2.2.6.  Para deliberar  

Eva Maria José Van Der Berg nos termos do disposto no nº1, do artº7º, do Regulamento da Tabela de 

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

 

2.3. - Serviço Jurídico 

  

Ponto n.º 2.3.1. - Para conhecimento - Legislação de interesse autárquico publicado em Diário da 

República no mês de outubro de 2021.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.4. - Serviço de Património 

 

Ponto n.º 2.4.1.  Para deliberar  Atualização das rendas não habitacionais dos imóveis propriedade 

do Município.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.4.2.  Para deliberar  Alienação da azeitona propriedade do Município.---------------------------- 
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3.  DCJDASE - DIVISÃO DA CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO, ASSUNTOS SOCIAIS E EDUCAÇÃO 

 

3.1.  Serviço de Educação 

 

Ponto n.º 3.1.1.  Para deliberar  Informação n.º 20900 do serviço de educação de 19 de outubro de 

2021 a propor a aceitação do pedido do aluno matriculado no Agrupamento de José Régio no 

âmbito da Ação Social Escolar para efeitos de subsídio de refeição  escalão A  JI.--------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.2.  Para deliberar  Informação n.º 21136 do serviço de educação de 20 de outubro de 

2021 a propor a aceitação do pedido do aluno matriculado no Agrupamento de José Régio no 

âmbito da Ação Social Escolar para efeitos de subsídio de refeição  reavaliação.----------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.3.  Para deliberar  Informação n.º 21800 do serviço de educação de 27 de outubro de 

2021 a propor a aceitação do pedido do aluno matriculado no Agrupamento de José Régio no 

âmbito da Ação Social Escolar para efeitos de subsídio de refeição  escalão B  JI Atalaião.-------------- 

 

Ponto n.º 3.1.4.  Para deliberar  Informação n.º 21963 do serviço de educação de 29 de outubro de 

2021 a propor a aceitação do pedido dos alunos matriculados no Agrupamento de José Régio no 

âmbito da Ação Social Escolar para efeitos de subsídio de refeição  escalão A  JI Reguengo.----------- 

 

Ponto n.º 3.1.5.  Para deliberar  Oficio do Agrupamento de Escolas do Bonfim de 15 de outubro de 

2021 a solicitar a designação de dois representantes do município a integrar o Conselho Geral da 

Escola.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.6.  Para deliberar  Oficio do Agrupamento de Escolas José Régio de 14 de outubro de 

2021 a solicitar a designação de três representantes do município a integrar o Conselho Geral da 

Escola.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.2.  Serviço de Saúde 

 

Ponto n.º 3.2.1.  Para deliberar  Email da Administração Regional de Saúde do Alentejo de 1 de 

outubro de 2021 a remeter a escala de turnos das farmácias do ano 2022, para emissão de parecer.- 
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3.3.  Serviço de Cultura 

 

Ponto n.º 3.3.1.  Para deliberar  Informação n.º 20294 do serviço de cultura (Centro de Artes) de 07 

de outubro de 2021 acompanhado do pedido do Agrupamento de Escolas José Régio a solicitar a 

isenção do pagamento das taxas aquando da utilização do grande auditório do CAEP para 

realização da Festa de Natal nos dias 17 e 18 de dezembro de 2021.-------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.3.2.  Para deliberar  Informação n.º 21250 do serviço de cultura (Centro de Artes) de 21 

de outubro de 2021 acompanhado do pedido da Associação de Pais e Encarregados de Educação 

do Agrupamento de Escolas do Bonfim a solicitar a isenção do pagamento das taxas aquando da 

realização da festa de Natal no dia 15 de dezembro.------------------------------------------------------------------------ 

 

Ponto n.º 3.3.3.  Para deliberar  Informação n.º 21241 do serviço de cultura (Museu das Tapeçarias) 

de 21 de outubro de 2021 acompanhado do pedido Agrupamento de Escolas de Arronches a 

solicitar a isenção do pagamento das taxas aquando da visita de estudo no dia 27 e 29 de outubro 

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

 

4.- DIVISÃO DE OBRAS E AMBIENTE 

 

4.1.  Serviço de Obras 

 

 

Ponto n.º 4.1.1.  Para deliberar - Requerimento da Nerpor -. Associação Empresarial da Região de 

Portalegre a solicitar a cedência de vasos com flores para o dia 8 novembro.------------------------------------- 

 

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 - Propõe-se a nomeação dos seguintes técnicos para efeitos de 

realização de vistorias: Efetivos - Dr. Pedro Barbas, Arq.ª Ana Santos e Eng.ª Jacinta Silva, Suplentes  

Eng.º Nuno Lacão, Eng.º Joaquim Ferreira, Eng.º Eduardo Bilé, Eng.ª Anabela Rolhas, Eng.º João Silva, 

Eng. Nuno Lacão, Arq.º Gonçalo Alegre e Arq.º Hugo Espanhol, para a Comissão de Vistorias aos 
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Espaços de Jogo e Recreio, com competência em matéria de verificação do cumprimento do 

previsto no Regulamento que estabelece as condições de segurança a observar na localização, 

implantação, conceção e organização funcional dos espaços de jogo e recreio, respetivo 

equipamento e superfície de impacto (realização de visitas técnicas, relatórios de inspeção e de 

reposição da conformidade) nos termos do n.º1 do artigo 35.º, bem como dos artigos 31.º, 32.º, 33.º e 

34.º, do Capítulo VI (Da Inspeção e Da Fiscalização) do Anexo do Decreto-lei n.º 203/2015, de 17 de 

setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais se propõe a nomeação do Dr.º Pedro Barbas  como responsável pelos Espaços de Jogo e 

Recreio disponíveis no Concelho, nos termos do Dl 203/2015 de 17 de Setembro, por se tratar de um 

equipamento desportivo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.2.  Para deliberar - Para deliberar - Informação da CIIAM-PTG que, na sequência de 

uma reclamação de uma munícipe, propõe o abate de um cedro adulto, decrépito, em mau estado 

fitossanitário e equilíbrio biomecânico comprometido, sito em talude próximo da Avenida Dr. João 

Luís Malato Correia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.3.  Para deliberar - Informação nº 21781 de 28/10/2021 referente à empreitada 

Reabilitação e Reconversão dos Edifícios dos Antigos Paços do Concelho para Centro Documental de 

Património- Acompanhamentos dos trabalhos, a propor que a Câmara delibere a intenção de 

aplicação de multas contratuais, precedido da notificação do empreiteiro nos termos do CPA para 

se pronunciar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.4.  Para deliberar - Auto de Medição nº2 (informação interna n.º 21891) da Empreitada 

Reabilitação e Reconversão de Edifícios dos Antigos Paços do Concelho para Centro Documental do 

Património, adjudicada à Empresa Índice da Razão, pelo valor de 974.998,35Euros + IVA, com prazo 

de execução de 365 dias, consignada em 28/4/2021 e cujo PSS foi superiormente aprovado em 

21/06/2021.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Auto refere-se a trabalhos de Demolição (Cap.1.2), num total de 3.681,18 Euros + IVA, para a 

devida apreciação e aprovação.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.5.  Para deliberar - Propõe-se o encerramento ao público do Castelo de Portalegre, até 

que seja tomada uma decisão sobre a solução a adotar e que a mesma seja implantada no local. 

Adicionalmente, deverá ser proibido o estacionamento em ambos os lados da Rua do Castelo na 

zona sob a fachada Sul, devido ao risco de queda de peças de madeira na via pública. Deverá ser 

efetuada a transferência da Exposição 7 Pintores atualmente no Castelo, para o Serviço de Turismo.--- 



 

Município de Portalegre 
www.cm-portalegre.pt 

Câmara Municipal  

 

7 

 

Ponto n.º 5.1.6.  Para deliberar - Informação interna DOPGU n.º 22001 de 2/11/2021 a propor a 

do núcleo Histórico de 

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

 

Ponto n.º 5.1.7.  Para deliberar - Propõe-se ao Órgão competente para a decisão de contratar a 

aprovação do projeto de decisão e a adjudicação da empreitada de Remodelação do centro 

social e jardim infantil de São Cristóvão ao concorrente F. Gil  construções, Lda, pelo valor de 

e cêntimos, acrescido de 

IVA à taxa em vigor, pelo prazo de 270 dias.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.8.  Para deliberar - informação interna DOPGU n.º 22072 de 02.11.2021 a propor a 

aprovação da proposta do Auto de Medição n.º 8, datado de 29 de outubro de 2021, no valor de 91 

, 

correspondente aos trabalhos realizados desde o dia 30 de setembro até ao dia 29 de outubro de 

2021.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

 

Ponto n.º 5.1.9.  Para deliberar - informação n.º20623, de 13 de outubro, a propor que se proceda à 

atualização do cadastro rústico e consequente registo, junto da DGT, dos trilhos que integram a GR61, 

os quais, em sede de reunião de assembleia de freguesia da União de Freguesias de Reguengo e São 

Julião (maio de 2020) e da Junta de Freguesia de Alegrete (junho de 2020) foram declarados como 

caminhos vicinais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Posteriormente, e tendo já sido provada, pelas juntas de freguesias envolvidas, essa dominialidade 

pública (o uso direto e imediato pelo público e a imemoralidade daquele uso), o município deverá 

emitir as certidões que declarem os referidos caminhos, com a tipologia designada de vereda ou 

caminho de pé posto, como parte integrante do domínio público, e por isso, a incluir no cadastro do 

municipal e assim declarado pela Câmara Municipal, em certidão para o efeito, e o que conste do 

 fonte DGT).----------------------------------------------------- 

Mais se solicita o apoio dos serviços jurídico, de informação geográfica e de património, para efeito 

de registo e envio à DGT.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto n.º 5.1.10.  Para deliberar -Informação interna DOPGU n.º22186 de 03/11/2021 a propor a 

aprovação da proposta do Auto de Medição n.º 9, datado de 29 de outubro de 2021, no valor de 

Portalegre , correspondente aos trabalhos realizados desde o dia 30 de setembro até ao dia 29 de 

outubro de 2021.----------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 

 

SERVIÇO DE ORDENAMENTO, PLANEAMENTO, GESTÃO URBANÍSTICA E LICENCIAMENTO  

 

Operação de Loteamento: 

 

A Aprovar: 

 

Ponto n.º 5.1.11.  Para deliberar - Informação n.º 20746, de 15/10/2021, da DOPGU, referente ao 

processo n. 33/2021  Operação de Loteamento  constituição de um lote, Fonte Fria, União das 

freguesias de Ribeira de Nisa e Carreiras, apresentado por Francisco Manuel Castanho Esperancinha, 

a propor a aprovação do loteamento.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Portalegre, 03 de novembro de 2021 

 

 

 

A Presidente da Câmara 

 

 

 

Fermelinda de Jesus Pombo Carvalho* 

(*Por competência própria, Despacho n.º 20517 e Edital n.º 54/2021, de 12 e 26 de outubro de 2021) 

 


