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INFORMAÇÃO 
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A lei nº. 35/2014 de 20 de junho,  Lei Geral do trabalho em Funções Públicas,  estabelece que:  

1 – Tendo em consideração a missão, as atribuições, a estratégia, os objetivos superiormente fixados, as competências das 

unidades orgânicas e os recursos financeiros disponíveis, os órgãos ou serviços planeiam, aquando da preparação da 

proposta de orçamento, as atividades, de natureza permanente ou temporária, a desenvolver durante a execução, as 

eventuais alterações a introduzir nas unidades orgânicas flexíveis, bem como o respetivo mapa de pessoal. Estes elementos 

deverão acompanhar a respetiva proposta de orçamento. 

2 – Nos termos do artº. 31º. os orçamentos das entidades, devem prever verbas destinadas a suportar os encargos relativos 

aos trabalhadores. Compete ao órgão executivo decidir sobre o montante máximo de cada um dos encargos: 

a) Com o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho previstos, e não ocupados, 

nos mapas de pessoais aprovados; 

b) Com as alterações do posicionamento remuneratório; 

c) Com a atribuição de prémios de desempenho. 

(…) 

3- Nos termos do artº. 29º. os mapas de pessoal devem conter a indicação  do número de postos  de que o órgão ou serviço 

carece,  para o desenvolvimento  das respetivas atividades, caracterizadas em função: 

a) Da atribuição competência ou atividade que o seu ocupante se destina a cumprir ou a executar; 

b) Do cargo ou da carreira e categoria que lhes correspondam: 

c) Dentro de cada carreira e, ou, categoria, quando imprescindível, da área de formação académica ou profissional de 

que o seu ocupante deva ser titular; 

d) Do perfil de competências transversais da respetiva carreira e, ou categoria a aprovar nos termos do nº. 2 do artº. 

54. complementado com as competências associadas à especificidade do posto de Trabalho. 

O Mapa de Pessoal 2022, do Município de Portalegre, constituído por 4 anexos, foi elaborado de acordo com as disposições 

atrás referidas e segundo indicações fornecidas superiormente, no qual, estão previstos os postos de trabalho de que o 

órgão ou serviço carece, para o desenvolvimento das suas atividades, bem como o conjunto de perfis de competências 

transversais das respetivas carreiras, e, ou categoria, que fará parte do mesmo, até á aprovação dos respetivos perfis, por 

despacho normativo do membro do Governo responsável pela área da Administração Pública, conforme a al. a) do nº. 3 do 

artº.51º. da Portaria nº. 145-A/2011, de 6 de abril. O anexo 4 ao mapa de pessoal está a ser atualizado, pelo que anexamos 

o referente a 2018. 

Neste contexto, o mapa de pessoal que se anexa contém, designadamente, a indicação dos postos de trabalho a prever: 

a) 1 Técnico Superior (Serviço Social) – Serviço de Assuntos Sociais 

b) 1 Técnico Superior (Desporto) – Serviço de Desporto e Juventude 

c) 1 Assistente Técnico – Serviço de Ordenamento, Planeamento, Gestão Urbanística e Licenciamento 

d) 5 Assistentes operacionais (serralheiros, eletricistas, mecânicos, carpinteiros, pedreiros e canalizadores 
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e) 7 Assistentes operacionais – Serviço de Educação 

f) 2 Assistentes Operacionais – Coveiros – Serviço de limpeza 

g) 1 Técnico Superior – Enfermagem veterinária 

h) 1 Assistente operacional ( Motorista) Reserva de recrutamento 

i) Reserva de recrutamento – Serviço de limpeza 

j) Escola Jose Régio - 1 Assistente Técnico e 2 Assistentes Operacionais 

k) Agrupamento de Escolas do Bonfim – 1 Assistente Operacional  

 

 

Os postos de trabalho a prever, referidos nas alíneas a) a e), os procedimentos concursais encontram-se a decorrer e em 

fase de abertura. 

Os procedimentos concursais referidos nas alíneas j) e k) foram desenvolvidos pelos respetivos agrupamentos e encontram-

se na fase final, para elaboração dos contratos. 

Para cumprimento das disposições atrás referidas, junta-se em anexo o mapa de pessoal da Câmara Municipal de 

Portalegre para 2022.  

Como os mapas de pessoal são aprovados, mantidos e alterados pela entidade competente para a aprovação da proposta 

de orçamento, propõe-se que o mesmo, seja remetido ao Senhor Chefe de Divisão de Administração Geral e Finanças, para 

ser remetido à apreciação da Câmara Municipal e para aprovação da Assembleia Municipal, juntamente com o orçamento. 

 

 

 

 

 

À consideração superior, 

 

O/A Técnico Superior  

 

 

 

 

 

Georgina Jesus Raimundo Raposo Ruivo Baptista 
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Cargo/carreira/categoria

Nº postos de 

trabalho por 

tempo 

indeterminado

Nº. Postos de 

trabalho termo 

certo

Nº. Postos de 

trabalho contrato 

a termo incerto

Nº postos de 

trabalho por 

tempo 

indeterminado

Nº. Postos de 

trabalho contrato 

a termo incerto

Chefe de divisão 4

Dir. Interm. 3ª. Grau 1

Técnico superior  60 1 a) 3

Especialista de informática 0

Técnico de informática 3

Fiscal Municipal 3

Coordenador técnico 8

Assistente técnico 90 2 1

Encarregado  Operacional 8

Assistente operacional 276 5 18

Sapadores Florestais 6 3 1

Total 454 6 3 23 0 2

a) Relação jurídica suspensa - contrato por tempo determinado - Técnico Superior ( Eleito Local - Vereador)

b) Técnicos Superiores nomeados em  comissão de serviço em cargos de direção intermédia

d) Mobilidade entre orgãos 

e) Postos de trabalho vagos /Procedimento concursal

f) Contrato a termo incerto

c)  Este serviço é feito pelos trabalhadores afetos ao Serviço de Obras

 Mobilidade 

Interna /entre 

orgãos d)

Anexo 2

Carências Efetivos

465



ANEXO 3 - MAPA DE PESSOAL DE 2022 

Perfil de Competências Transversais das Carreiras e/ou Categorias (alínea d) do art.º 29.º da LGTFP) 

 

Enquanto não forem aprovados por Despacho Normativo, conforme n.º 3 do art.º 51.º da Portaria n.º 145-A/2011 que altera e republica a Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01, 

consideram-se como perfis de competências transversais das carreiras e /ou categorias os que se inserem 

 

 

CARREIRAS / CATEGORIAS / CARGOS  PERFIL DE COMPETÊNCIAS TRANVERSAIS OBSERVAÇÕES 

(A) 
PESSOAL DIRIGENTE 

  

1 

Orientação para resultados 

 

 

 

Descrição de Competências no Anexo VI da Portaria 359/2013 

de 13/12 

 

 

 

 

 

Orientação para o Serviço Público 

Planeamento e Organização 

Liderança e Gestão das Pessoas 

Otimização de recursos 

Decisão 

Conhecimentos Especializados e Experiência 

Desenvolvimento e Motivação dos Colaboradores 

Comunicação 

Análise da Informação e sentido crítico 

Relacionamento Interpessoal 

Orientação para a Segurança 

2 

Orientação para resultados 

Orientação para o Serviço Público 

Planeamento e Organização 

Liderança e Gestão das Pessoas 

Otimização de recursos 

Decisão 

Conhecimentos Especializados e Experiência 

Desenvolvimento e Motivação dos Colaboradores 

Comunicação 

Análise da Informação e sentido crítico 

Relacionamento Interpessoal 

(B) 
COMANDANTE OPERACIONAL,  TÉCNICO SUPERIOR  

ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA 

 Planeamento e Organização  

 

 

 

Descrição de Competências no Anexo VI da Portaria 359/2013 

de 13/12 

 

Conhecimentos Especializados e Experiência 

Adaptação e Melhoria Contínua 

Iniciativa e Autonomia 

Inovação e Qualidade 

Otimização de Recursos 

Responsabilidade e compromisso com o serviço 

Trabalho de Equipa e coordenação 



 

 

 

CARREIRAS / CATEGORIAS PERFIL DE COMPETÊNCIAS OBSERVAÇÕES 

(C) 

COORDENADOR TÉCNICO 

Realização e orientação para resultados 

Descrição de competências no Anexo VI da Portaria 359/2013 de 

13/12 

 

Conhecimentos e Experiência 

Organização e método de trabalho 

Adaptação e melhoria contínua 

Trabalho de Equipa e Cooperação 

Inovação e Qualidade 

Iniciativa e autonomia 

Responsabilidade e compromisso com o serviço 

Coordenação 

(D) 

ASSISTENTE TÉCNICO 

FISCAIS   

Realização e orientação para resultados  

 

Descrição de Competências no Anexo VI da Portaria 359/2013 de 

13/12 

 

Conhecimentos e Experiência 

Organização e método de trabalho 

Adaptação e melhoria contínua 

Trabalho de Equipa e Cooperação 

Inovação e Qualidade 

Iniciativa e autonomia 

Responsabilidade e compromisso com o serviço 

(E) 

TÉCNICO DE INFORMÁTICA 

Realização e orientação para resultados 

Descrição de Competências no Anexo VI da Portaria 359/2013 de 

13/12 

 

Conhecimentos e Experiência 

Organização e método de trabalho 

Adaptação e melhoria contínua 

Trabalho de Equipa e Cooperação 

Inovação e Qualidade 

Iniciativa e autonomia 

Responsabilidade e compromisso com o serviço 

(F) 

ENCARREGADO OPERACIONAL 

Realização e orientação para resultados  

 

 

Descrição de Competências no Anexo VI da Portaria 359/2013 de 

13/12 

 

Conhecimentos e Experiência 

Adaptação e melhoria contínua 

Inovação e Qualidade 

Otimização de Recursos 

Iniciativa e autonomia 

Responsabilidade e compromisso com o serviço 

Orientação para a segurança 

Coordenação 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARREIRAS / CATEGORIAS PERFIL DE COMPETÊNCIAS OBSERVAÇÕES 

 (G) 

 

ASSISTENTE  OPERACIONAL 

Realização e orientação para resultados  

 

 

Descrição de Competências no Anexo VI da Portaria 359/2013 de 

13/12 

 

Conhecimentos e Experiência 

Adaptação e melhoria contínua 

Inovação e Qualidade 

Otimização de Recursos 

Iniciativa e autonomia 

Responsabilidade e compromisso com o serviço 

Orientação para a segurança 
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MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE – 2018 

ANEXO  4 
  

Atividades - Competências  

Nos termos do Art. 29.º da Lei n.º 35/2014, de 20  de junho,  os mapas de pessoal “contêm a indicação do 

número de postos de trabalho de que o órgão ou serviço carece para o desenvolvimento das respetivas 

atividades, caracterizados em função: 

a) Da atribuição, competência ou atividade que o seu ocupante se destina a cumprir ou a executar; 

b) Do cargo ou da carreira e categoria que lhe correspondam; 

c) Dentro de cada carreira e ou, categoria, quando imprescindível, da área de formação académica 

ou profissional de que o seu ocupante deva ser titular” 

d) Do perfil de competências transversais da respetiva carreira e, ou, categoria, regulamentado por 

portaria do Governo responsável pela área da Administração Pública e complementado com as 

competências associadas à especificidade do posto de trabalho. 

Os Postos de Trabalho pressupõem um conjunto de tarefas destinadas à concretização de um objetivo laboral 

predeterminado, com aptidões, exigências e responsabilidades específicas, tendo em conta a unidade 

orgânica em que estão inseridos. 

 As funções a desempenhar pelos trabalhadores, são assim determinadas por um conjunto de tarefas 

integradas em postos de trabalho inseridos em unidades de trabalho diferenciadas, com características 

semelhantes quanto a aptidões, exigências e responsabilidades inerentes à concretização das referidas 

tarefas, ainda que variem os meios e algumas condições gerais, ambientais ou de organização. 

A atividade que cada trabalhador exerce, não prejudica o exercício de funções que lhe sejam afins ou 

funcionalmente ligadas, para as quais o trabalhador detenha qualificação profissional adequada, mesmo que 

não descritas, no conteúdo funcional das carreiras gerais (Técnico Superior, Assistente Técnico e Assistente 

Operacional) que resulta do anexo à Lei n.º 35/2014, ou das atribuições, competência ou atividade do posto 

de trabalho, nomeadamente sempre que a execução de tarefas inerentes a cada uma das atividades, 

implique deslocações em serviço, deverão ser asseguradas pelo próprio trabalhador, desde que esteja 

habilitado com carta de condução. 

Considerando o exposto, descrevem-se de uma forma genérica e não exaustiva, as atribuições, competências 

e atividades dos postos de trabalho de acordo com a nova organização dos serviços, constantes do mapa de 

pessoal: 
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1- GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE 

 

Categoria/Carreira RCTFP Habilitação Literária/Área de Formação 
Postos de trabalho 

Ocupados Vagos 

Assistente operacional Indeterminado Escolaridade Obrigatória 2  

Assistente Técnico Indeterminado 12º. ano 1  

 

ASSISTENTE OPERACIONAL – Grau de complexidade funcional 1 

ATIVIDADE 1 Humberto Venâncio Assis 

 

Motorista pessoal do Presidente da Câmara – conduz a viatura afeta ao serviço do Presidente, conduzindo o Presidente em 

todas as deslocações.  

Cuida e vela pela manutenção da viatura. 

 

ATIVIDADE 2 Paulo Jorge Ruivo Baptista 

Dar apoio administrativo ao CCD 

 

ASSISTENTE TÉCNICO – Grau de complexidade funcional 2 

ATIVIDADE 3 Leonor Franco 

 

 Exerce funções de Secretária do Gabinete de Apoio à Presidente 

 

1.1  SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 

 

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

 

Tem como atribuições e competências produzir notas de imprensa e assegurar uma adequada articulação com os órgãos de comunicação 

nacional, regional e local, tendo em vista a melhor divulgação da informação; proceder à análise e recorte da referida imprensa, 

providenciando a sua divulgação pelos serviços com interesse na matéria publicada; estabelecer, por determinação do presidente da 

Câmara, todos os contactos com os órgãos de comunicação social para divulgação das atuações da Câmara; promover junto da 

população do concelho a imagem do município enquanto instituição aberta e eficiente ao serviço da comunidade; editar o boletim 

informativo e a agenda cultural procedendo atempadamente à recolha e tratamento de toda a informação a incluir nestes meios de 

comunicação municipais, de forma a garantir a regularidade da sua edição; proceder à recolha e tratamento da informação a inserir na 

página da Câmara Municipal na internet, garantindo a sua atualização e criando condições para implementar a interatividade entre a 

autarquia e o munícipe; criar, produzir e editar material publicitário, designadamente folhetos, outdoors, material audiovisual e anúncios para 

imprensa escrita, rádio e televisão que se destinem à promoção e divulgação do concelho, assim como eventos da autarquia, nas suas várias 

vertentes; assegurar a produção e gestão de brindes e ofertas institucionais; apoiar as relações protocolares do município; garantir as relações 

institucionais, intermunicipais e internacionais do município, preparando-as e desenvolvendo-as; 

 

 

Categoria/Carreira RCTFP 
Habilitação Literária/Área de 

Formação 

Postos de trabalho 

Ocupados Vagos Cativos 

Técnico Superior Indeterminado Licenciatura 2   

Assistente Operacional Indeterminado Escolaridade Obrigatória   2* 

MOBILIDADE INTERCARREIRAS  

Assistente Técnico  Indeterminado 12º. ano 2*   
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MOBILIDADE INTERCARREIRAS   (Assistente operacional – Assistentes técnicos) 

ASSISTENTE TÉCNICO – Grau de complexidade funcional 2 

ATIVIDADE 6 Ana Margarida Silva 

 

Comunicados de imprensa e contactos com a comunicação social 

Clipping on line 

Gestão de redes socias: Facebook do Município de Portalegre e CAEP e Instagram do Município de Portalegre 

Gestão do Site do Município de Portalegre 

Reportagens e registos fotográficos 

Realização de spots de rádio  

Manter o contacto com os agentes publicitários jornais e rádio para publicidade de eventos do Município de Portalegre 

Estabelecer, com regularidade relações/contactos com a comunicação social jornais, rádios, tv. 

Elaboração de notícias, atualizar a agenda e banners do site do Município, bem como documentos das várias áreas da 

Câmara, como por exemplo editais e avisos, documentos, outros conteúdos.  

 

ATIVIDADE 7 Ana Mafalda Landeiro 

 

Comunicados de imprensa e contactos com a comunicação social 

Clipping on line 

Gestão de redes socias: Facebook do Município de Portalegre e CAEP e Instagram do Município de Portalegre 

Gestão do Site do Município de Portalegre 

Reportagens e registos fotográficos 

Realização de spots de rádio  

Manter o contacto com os agentes publicitários jornais e rádio para publicidade de eventos do Município de Portalegre 

Estabelecer, com regularidade relações/contactos com a comunicação social jornais, rádios, tv. 

Elaboração de notícias, atualizar a agenda e banners do site do Município, bem como documentos das várias áreas da 

Câmara, como por exemplo editais e avisos, documentos, outros conteúdos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICO SUPERIOR – Grau de complexidade funcional 3 

ATIVIDADE 4 Gonçalo Crucho 

 

Conceção de imagem para eventos e elaboração das respetivas peças gráficas;  

Cartazes/exposições, conteúdos on-line, etc.. 

 

ATIVIDADE 5 Joana Banhudo 

 

Conceção, desenvolvimento e manutenção do Portal do Município.  

Conceção de material gráfico relacionado com o Município.  

Captação e organização de Levantamentos fotográficos/vídeo de atividades ou eventos relacionados com o Município. 

Envio de mailing interno e externo ao Município.  

Equipamento fotográfico e vídeo. 
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1.2  MÉDICO VETERINÁRIO MUNICIPAL 

 

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

 

Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 116/98, de 5 de maio, desempenha as competências de Autoridade Sanitária Veterinária 

Concelhia, tendo competências e atribuições, nos termos da legislação em vigor, nas seguintes áreas funcionais: 1) Área da Saúde e bem-

estar animal e 2) Área da Saúde Pública Veterinária e da Higiene e segurança alimentar.  

 

 

Categoria/Carreira RCTFP Habilitação Literária/Área de Formação 
Postos de trabalho 

Ocupados Vagos 

Técnico Superior Indeterminado Licenciatura 1  

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICO SUPERIOR – Grau de complexidade funcional 3 

ATIVIDADE 8 Pedro Alegria 

A - ÁREA DA SAÚDE E BEM-ESTAR ANIMAL 

     1. Animais de Companhia 

a) Direção e coordenação técnica do Canil-gatil Municipal; 

b) Execução das medidas de profilaxia médica sanitária, preconizadas na legislação em vigor; 

c) Avaliação das condições de alojamento e de bem-estar dos animais de companhia; 

d) Notificações para vigilância sanitária de animais agressores de pessoas e animais; 

e) Controlo e Fiscalização nas diferentes matérias aplicáveis nesta matéria, no âmbito da legislação aplicável; 

f) Licenciamento e controlo de estabelecimentos comerciais para venda de animais e de alimentos para animais, 

bem como de qualquer alojamento/hospedagens de animais de companhia e dos Centros de Atendimento 

Médico Veterinários. 

     2. Animais de Espécies Pecuárias 

2.1 – Pareceres Técnicos sobre Licenciamento e Bem-Estar Animal de Espécies Pecuárias 

2.2 – Pareceres Técnicos sobre Licenciamento de Veículos de Transporte de Animais Vivos 

 

B - ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA VETERINÁRIA E DA HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR 

     1. Venda Ambulante de Alimentos - Venda Ambulante e Atividade de Feirante 

     2. Licenciamento de Estabelecimentos Comerciais (grossistas e retalhistas) de géneros alimentícios de origem animal 

     3. Licenciamento de Estabelecimentos de Fabrico para Venda Direta de Produtos Alimentares de Origem Animal 

     4. Controlo e Inspeção Sanitária dos Produtos Alimentares de Origem Animal e dos Estabelecimentos onde se   

         transformam, preparam, ou manipulam de Produtos Alimentares de Origem Animal (Estabelecimentos comerciais,   

         restauração, feiras e mercados municipais, cantinas públicas e privadas, indústria do tipo 4, venda ambulante, entre   

         outros) 

     5 – Outras funções do Médico Veterinário Municipal 

· Inspeção higio-sanitária dos alimentos e estabelecimentos em Mercados e Feiras Municipais; 

· Inspeção higio-sanitária de alimentos e dos locais de manipulação de alimentos em Escolas do Ensino Pré-Escolar     

  e Básico; 

· Inspeção higio-sanitária dos alimentos e dos locais de manipulação de alimentos em Cantinas, públicas e   

  privadas; 

· Execução de Controlos Veterinários no âmbito do Comércio Intracomunitário de Produtos Alimentares de Origem   

  Animal; 

· Inspeção Sanitária de Abate de Animais para efeitos de Autoconsumo. 
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1,3  SERVIÇO DE PROTEÇAO CIVIL E DEFESA NA FLORESTA 

 

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

 

Responsável pela prossecução das atividades de proteção civil e defesa da floresta contra incêndios no âmbito municipal, nomeadamente 

a coordenação das operações de prevenção, socorro, e assistência em situações de catástrofe e calamidade pública, o ordenamento do 

espaço rural e proteção do património florestal do concelho de Portalegre, tem como atribuições e competências a elaboração e 

execução dos projetos florestais, bem como o planeamento e respetivo acompanhamento do serviço das equipas de sapadores florestais, 

de queimadas, e de ações de fogo controlado. Este serviço inclui a gestão das Equipas de Sapadores Florestais que são responsáveis pelas 

práticas florestais e defesa da floresta contra incêndios, designadamente através de operações de silvicultura preventiva e manutenção e 

beneficiação de infraestruturas de Defesa da Floresta Contra Incêndios no concelho de Portalegre (Artº. 3.º do Decreto-Lei n.º 109/2009, de 15 

de maio). A este serviço compete ainda a elaboração do Plano Municipal de Emergência, Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios e dos Planos Operacionais Municipais anuais, bem como todo o restante planeamento de emergência de âmbito municipal. 

Compete ainda recolher, estruturar, integrar, e disponibilizar informação geográfica georreferenciada de interesse para os diversos serviços 

da Câmara Municipal, bem como realizar e criar uma base de dados para realização de projetos que envolvam estudos de ordenamento e 

gestão. 

 

 

 

Categoria/Carreira RCTFP 
Habilitação Literária/Área de 

Formação 

Postos de trabalho 

Ocupados Vagos Cativos 

Técnico superior Indeterminado Licenciatura  2   

Assistente Técnico Indeterminado 12ª Ano   1* 

Assistente operacional Indeterminado Escolaridade Obrigatória 4   

 

MOBILIDADE INTERCARREIRAS 

Técnico Superior Indeterminado Licenciatura 1*   

 

TÉCNICO SUPERIOR – Grau de complexidade funcional 3 

ATIVIDADE 9 Pedro Sotero 

 

Elaboração e atualização do Plano Municipal de defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) ; Elaboração do relatório 

de atividades relativos aos programas de Acão previstos no (PMDFCI): Elaboração e atualização do Plano Operacional 

Municipal para incêndios florestais (POM); Participação nos processos de planeamento e de ordenamento dos espaços 

rurais e florestais; Centralização da informação relativa a incêndios florestais; Acompanhamento e divulgação do índice 

diário de risco de incêndio Florestal, no âmbito da Defesa da Floresta contra Incêndios (DFCI); Relacionamento com as 

entidades públicas e privadas; Supervisão e controlo das Obras Municipais e das Subcontratadas; Construção e gestão do 

sistema de informação geográfica, envio de propostas e pareceres e gestão de base de dados; Envio de propostas e 

pareceres relacionados com DFCI; Elaboração do relatório de atividades relativos aos programas de Acão previstos no 

PMDFCI; Elaboração de informações e levantamento das ocorrências de incêndio e informação especial em caso de 

incêndios de grandes dimensões; Elaboração de ações de sensibilização da população para as causa e efeitos dos 

incêndios. Apoio ao comandante operacional Municipal. 

 

ATIVIDADE 10 Paulo Carmona 

 

Recolher, estruturar, integrar e disponibilizar informação georreferenciada de interesse para as diversas divisões e serviços 

da Câmara Municipal, bem como realizar e criar uma base de dados para a realização de projetos que envolvam estudos 

de ordenamento e gestão do território do concelho de Portalegre. 
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ASSISTENTE OPERACIONAL – Grau de complexidade funcional 1 

ATIVIDADE 11 José David ; Rui Espanhol; Carlos Conceição; José Augusto 

 

Realização de operações de silvicultura preventiva; Criação de faixas de gestão de combustível em áreas florestais; 

Prevenção de incêndios florestais; Vigilância, deteção e 1ª. Intervenção em incêndios florestais; Apoio ao corpo de 

Bombeiros em operações de rescaldo de incêndios; Desenvolvimento de ações no âmbito de proteção covil e defesa da 

floresta contra incêndios; Limpeza e manutenção de espaços diversos no perímetro urbano de Portalegre;  Prestação de 

socorro em caso de acidente grave ou catástrofe;  Serviços na área dos espaços verdes; Cumprimento do estipulado no 

Programa de Ação anual do Programa de Sapadores Florestais do ICNF,IP. 

 

 

MOBILIDADE INTERCARREIRAS (Assistente técnico – Técnico Superior) 

Técnico Superior  – Grau de complexidade funcional 3 

ATIVIDADE 12 Maria Amélia Anjo  

  

Recolher, estruturar, integrar e disponibilizar informação georreferenciada de interesse para as diversas divisões e serviços 

da Câmara Municipal, bem como realizar e criar uma base de dados para a realização de projetos que envolvam estudos 

de ordenamento e gestão do território do concelho de Portalegre. 

 

 

2 -DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS 

 
 

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

 

Hierarquicamente dependente do Presidente da Câmara, tem como atribuições e competências: Assegurar o bom funcionamento dos 

serviços municipais e a administração financeira e patrimonial, com critérios de racionalidade e eficácia na afetação de recursos humanos e 

financeiros; Prestar apoio administrativo aos órgãos Autárquicos, nomeadamente através das atas ou outras formas de registo das suas 

decisões ou deliberações; Dar apoio à preparação dos atos ou contratos em que o município seja parte, nos termos das deliberações 

tomadas pelos seus órgãos, bem como prepara os atos notariais previstos na lei e preparar os elementos necessários à outorga de contratos 

e à emissão de certidões sobre matéria da sua competência e proceder à sua divulgação pelas diversas unidades orgânicas; Part icipar e 

acompanhar a elaboração e atualização de manuais de organização interna de cada serviço e em regulamentos municipais; Dirigir, 

coordenar, planificar e desenvolver de forma integrada as atividades que se enquadrem nos domínios da gestão económica e financeira, 

patrimonial e recursos humanos, de acordo com os recursos existentes; Apoiar na laboração de projetos de Planeamento Financeiro; 

Assegurar o desenvolvimento dos instrumentos de gestão financeira da autarquia, designadamente o Orçamento e as Grandes Opções do 

Plano; Proceder à avaliação das ações planeadas, coordenando a elaboração do projeto de relatório anual de prestação de contas a 

partir dos relatórios apresentados pelas diversas unidades orgânicas; Tem ainda atribuições e competências, nas seguintes áreas de 

intervenção: Gestão da atividade financeira e a relevação contabilística dos factos patrimoniais e das operações realizadas, superintender 

todas as atividades, a todos os níveis, inerentes ao bom funcionamento dos recursos humanos da autarquia, nomeadamente no que diz 

respeito a abonos, vencimentos, assiduidade, recrutamento e seleção, acolhimento e integração, formação, medicina e segurança no 

trabalho, prestar apoio técnico-jurídico aos serviços do município, assegurar um conhecimento detalhado e atualizado de todos os 

programas e mecanismos de financiamento público, nacionais e comunitários suscetíveis de serem acionados com vista ao financiamento 

de projetos de interesse municipal e promover a desburocratização e agilidade administrativa através do desenvolvimento tecnológico e dos 

sistemas de informação, melhorando os métodos de gestão e valorização dos recursos humanos, com o objetivo de melhorar a qual idade e 

rapidez dos serviços prestados aos munícipes. 
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Cargo Habilitação literária 
Postos de trabalho 

Ocupados Vagos 

Chefe de Divisão Licenciatura 

1  

(em regime de substituição) 

 

1 

 

 

COMPETÊNCIA 1 

 

As descritas no ponto 2 do regulamento orgânico da Câmara Municipal de Portalegre, publicado no Diário da República, 

2ª. Série, nº. 6 de 9/01/2013, Despacho nº. 562/2013, alterado e retificado no Diário da República, 2ª. Série, nº. 51 de 

13/03/2013, conjugado com o artº. 15º. do Lei nº. 49/2012, de 29 de agosto 

 

 

2-1 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO 

 

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

 

Tem com atribuições e competências: assegurar todas as tarefas e atividades inerentes ao apoio administrativo da Divisão em que se insere. 

 

 

Categoria/Carreira RCTFP Habilitação Literária/Área de Formação 
Postos de trabalho 

Ocupados Vagos 

Assistente Técnico Indeterminado 12ª ano 1  

 

ASSISTENTE TÉCNICO – Grau de complexidade funcional 2 

ATIVIDADE 13 José António Carrapiço 

Receber a correspondência dirigida à divisão, proceder à sua seleção e distribui- la pelos colaboradores de acordo com as 

tarefas de cada um;  

Encaminhar os assuntos, de acordo com os despachos proferidos pelos membros do Órgão Executivo Municipal, para 

quem de direito; 

Registo da assiduidade 

Dar apoio a toda a Divisão;  

Efetuar Informação de Caracter Geral;  

Preparação de Mapas para Elaboração do Plano de Tesouraria; 

Elaboração, e gestão do Plano de Tesouraria 

 

 

2.2 SERVIÇO JURIDICO 

 

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

 

Tem como atribuições e competências prestar assessoria jurídica ao executivo e aos serviços municipais, dar apoio à instauração e 

tramitação dos processos de contra ordenação, assegurar e concorrer para o aperfeiçoamento técnico -jurídico dos atos administrativos 

municipais; Obter, a solicitação da Câmara, do seu Presidente ou do Vereador com competência delegada ou subdelegada, os pareceres 

jurídicos externos considerados necessários; Promover a divulgação e o conhecimento oportuno da legislação, regulamentos e normas 

essenciais à gestão municipal; Participar na elaboração de regulamentos, posturas, normas e despachos internos respeitantes às 

competências da Câmara Municipal ou seus membros; Velar pelo cumprimento da legalidade dos atos da Câmara Municipal, sugerindo a 

adoção de procedimentos que tenha por adequados e corretos; Propor superiormente as soluções que tenha por conformes com as leis e 

regulamentos aplicáveis, sugerindo alternativas de decisão ou de deliberação; Propor a adoção de novos procedimentos ou a alteração 

dos mesmos, por parte dos serviços municipais, em especial quando exigidos pela alteração de disposições legais ou regulamentares; 
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Categoria/Carreira RCTFP Habilitação Literária/Área de Formação 
Postos de trabalho 

Ocupados Vagos 

Técnico superior Indeterminado Licenciatura   2  

Assistente Técnico Indeterminado 12ª ano 2  

 

TÉCNICO SUPERIOR – Grau de complexidade funcional 3 

ATIVIDADE 14 Elsa Anjos; Luís Esteves 

 

Emissão de pareceres e informações jurídicas  solicitados por todos as divisões do  Município; 

Garantir todo o apoio necessário ao mandatário que patrocina judicialmente a  Câmara Municipal; 

Elaboração de propostas de regulamentos municipais; 

Instrução e tramitação de processos de contra - ordenação;  

Apoio jurídico a várias entidades, das quais o Município faça parte. 

 

ASSISTENTE TÉCNICO – Grau de complexidade funcional 2 

ATIVIDADE 15 Célia Serra 

 

Apoio Administrativo aos processos de Contra-ordenação:  

Registo onomástico e expediente dos   processos de Contra-ordenação; 

Elaboração e expedição de notificações; folhas de suporte; juntadas; inquirição de testemunhas; decisões, ofícios  

p/pagamento de coimas/admoestação; mandatos de admoestação e notificação; fotocopiar e enviar    processos para 

Tribunal; 

Elaboração e expedição de notificações da Comissão Arbitral Municipal;   

Apoio ao Gabinete Jurídico:  

Receber correspondência e efetuar o seu registo;  

Gestão documental da correspondência do serviço;  

Despachar informações de acordo com os despachos p/os respetivos serviços;   

Organização do arquivo; Apoio Administrativo a outras entidades das quais o Município faça parte. 

ATIVIDADE 16 Rosa Samarra 

Apoio Administrativo aos processos de Contra-ordenação:  

Registo onomástico e expediente dos   processos de Contra-ordenação; 

Elaboração e expedição de notificações; folhas de suporte; juntadas; inquirição de testemunhas; decisões, ofícios   

p/pagamento de coimas/admoestação; mandatos de admoestação e notificação; fotocopiar e enviar    processos para 

Tribunal; 

Elaboração e expedição de notificações da Comissão Arbitral Municipal;   

Apoio ao Gabinete Jurídico:  

Receber correspondência e efetuar o seu registo;  

Gestão documental da correspondência do serviço;  

Despachar informações de acordo com os despachos p/os respetivos serviços;   

Organização do arquivo; Apoio Administrativo a outras entidades das quais o Município faça parte. 

 

 

2.3  SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

 

Tem como atribuições e competências processar vencimentos, subsídios, ajudas de custo, e abonos complementares, nomeadamente os 

relativos a abono de família, ADSE, trabalho extraordinário, noturno e outras prestações, promover a verificação dos processos de justificação 

de férias, faltas e licenças e informar as irregularidades; controlar e gerir as horas extraordinárias, descanso semanal, complementares e 

feriados; elaborar e gerir os mapas de férias de todos os trabalhadores; organizar e manter atualizados os processos individuais; proceder à 

estimativa anual das verbas a orçamentar em despesa com pessoal, promover a gestão do mapa de pessoal e elaborar propostas de 

alteração de acordo com as diretivas superiores, assegurando as tarefas administrativas para a sua concretização; promover em articulação 

com os restantes serviços uma adequada afetação dos recursos humanos, tendo em vista os objetivos definidos e o perfil de competências 

profissionais; apoiar técnica e administrativamente o processo de avaliação de desempenho dos trabalhadores, bem como o processo de 

indigitação e eleição da comissão paritária e desenvolver ações relativas à avaliação, assegurando a distribuição de formulários e respetivas 
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instruções e colaborar com o Conselho de Coordenação da Avaliação; dar resposta a todas as solicitações de esclarecimento por parte dos 

funcionários, em matéria de emprego público, assegurar a divulgação de informação pertinente pelos diversos serviços; estudar e implementar 

todas as alterações legislativas respeitantes aos recursos humanos; executar as ações administrativas relativas ao recrutamento seleção, 

alteração da posição remuneratória, mobilidade, cedência de interesse público e cessação de funções do pessoal e processos de 

contratação; organizar, controlar e preparar todo o expediente para lavrar contratos de pessoal  

e fornecer toda a informação necessária para processamento de vencimentos em matéria de recrutamento; reparar e instruir os 

procedimentos concursais de recrutamento, mobilidade e cedência de interesse público; instruir os processos de aposentação; realizar o 

levantamento de necessidades e colaborar na definição de prioridades de formação e aperfeiçoamento profissional do pessoal da autarquia 

e elaborar para aprovação o Plano de Formação; gerir programas de estágios profissionais curriculares e programas ocupacionais e 

voluntariado; fazer o cálculo dos custos de formação; promover formação “on Job”; promover ações de sensibilização no âmbito da medicina 

do trabalho; participar os acidentes de trabalho à companhia de Seguros dentro dos prazos legais; assegurar a execução de exames 

periódicos aos funcionários do município, de acordo com a legislação em vigor; assegurar o cumprimento da legislação, regulamentos e 

normas em vigor relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho. 

 

 

Categoria/Carreira RCTFP 
Habilitação Literária/Área de 

Formação 

Postos de trabalho 

Ocupados Vagos Cativos 

 Assistente Técnico Indeterminado   12ª ano 2  2* 

Assistente Operacional Indeterminado Escolaridade Obrigatória   1* 

 

 

MOBILIDADE INTERCARREIRAS 

Técnico Superior Indeterminado Licenciatura 2*   

Assistente Técnico Indeterminado 12º. ano 1*   

 

ASSISTENTE TÉCNICO – Grau de complexidade funcional 2 

ATIVIDADE 17 Helena Caldeira 

Vencimentos; abonos obrigatórios e variáveis;  

Elaboração calculo e conferência de: Ajuda de Custo, horas extraordinárias e noturnas, subsídios de turno, abonos para 

falhas. 

Elaboração de mapas e informação dos custos mensais, por serviço. 

Carregamento de dados e valores no programa SGP, conferência dos mesmos, bem como limites previstos por lei. 

Processamento dos valores apurados para pagamento por funcionário. 

Conferência de folhas de ponto, participações e justificações de faltas. 

 Registo em ficha de cadastro (mapa de excel). Registo no SGP.  

Conferência para processamento. 

Emissão e distribuição de recibos. 

Emissão de ficheiros para bancos. 

Listagem dos descontos gerais para a contabilidade 

Listagem dos descontos obrigatórios e envio das mesmas para as respectivas entidades através de plataforma (Segurança 

Social e ADSE) 

Rotinas mensais e periódicas - SGP 

Registo e arquivo no programa SGD, bem como arquivo em suporte de papel. 

Juntas médicas da ADSE; elaboração de todo o processo na página da ADSE, controlo de prazos e notificações.  

Elaboração das folhas de férias, mapa de Férias, registo nas fichas de cadastro e controle mensal de alteração das mesmas, 

registo no S.G. P. de todo o pessoal;  

Carregamento e atualização do cadastro de trabalhadores no SGP 

Atualização de situações mensais ou anuais no sistema de vencimentos 

Apoio geral no serviço de RH, sempre que necessário 

ATIVIDADE 18 Umbelina Fernandes 

Seguros de acidentes pessoais: (Programas do IEFP CEI e CEI+) Elaboração do pedido de seguros novos bem como da 

exclusão (admissão/saída de trabalhadores ); Controlar datas de fim das apólices seguras, controlar  Avisos e estornos da 

Companhia de Seguros; 

Seguros de acidentes pessoais de Voluntariado;  

Seguros de acidentes pessoais dos  Membros da Assembleia;  
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Seguros de acidentes de trabalho: enviar mapa mensal e folhas de vencimento,  enviar previsão anual de vencimentos; 

Acidentes de Trabalho; Participar os Acidentes em serviço e gerir os respetivos processos; 

Juntas medicas de Acidentes de Trabalho ADSE e CGA; 

Estatuto Trabalhador Estudante: Gerir todo o processo de autorização de cada funcionário, bem como controlar o limite de 

faltas, emissão de declarações de vinculo;  

Registo no SGP de Certificados de habilitações; 

 Formação; Proceder às inscrições, Organizar e gerir todo o processo, arquivar no processo individual e SGP;  

Coordenar formações do Polo ATAM; 

Relatório de Atividades de Formação do INA (RAF); 

Acumulação de funções.  

Estágios curriculares e contexto de trabalho, gerir todo o processo; 

Trabalho a Favor da Comunidade; 

Entrada de  Correio no SGD e arquivar; 

Registo de email no SGD; 

Informações; 

Registo de Assiduidade: controlo de entrada e saídas, registo de faltas, férias, carregamentos de horários dos trabalhadores e 

listagens semanais; 

Apoio nos vencimentos, sempre que necessário.  

 

 

MOBILIDADE INTERCARREIRAS (Assistente Técnico – Técnico Superior) 

TÉCNICO SUPERIOR  Grau de complexidade funcional 3 

Atividade 19 Georgina Baptista 

Responsável pela Organização do Serviço  

Organização dos processos de Procedimentos Concursais e de cargos dirigentes, desde o despacho de abertura até á 

elaboração do contrato (atas, ofícios, listas, entre outras);  

Mobilidades internas e Intercarreiras, comissões de serviço/renovações;  

Contratações, renovações e rescisões;  

Inscrições e reinscrições na Seg. Social e CGA.; 

 Informações diversas;  

Publicações em Diário da República, Jornais de expansão nacional e locais;  

Aposentações;  

Contagens de tempo;  

Juntas médicas da CGA; 

Atendimento público; 

Mapas de Pessoal.  

Posicionamento remuneratório. 

 SIADAP;  

Descontos judiciais;  

Mapas do SIIAL , anuais, trimestrais, semestrais:  

Balanco Social; 

Mapas dos descontos para a CGA. 

Mapas de Orçamento 

Mapas DMR – Declaração mensal remunerações para as Finanças 

Dar apoio ao processamento de vencimentos  

Apoio geral no serviço de RH, sempre que necessário 

Correspondência diversos 

Atividade 20 Luís Nunes 

Planear a prevenção, integrando, a todos os níveis e para o conjunto das atividades da empresa, a avaliação dos riscos e as 

respetivas medidas de prevenção; 

Proceder à avaliação dos riscos, elaborando os respetivos relatórios; 

Elaborar o plano de prevenção de riscos profissionais, bem como planos detalhados de prevenção e proteção exigidos por 

legislação específica; 

Participar na elaboração do plano de emergência interno, incluindo os planos específicos de combate a incêndios, 

evacuação de instalações e primeiros socorros; 

Colaborar na conceção de locais, métodos e organização do trabalho, bem como na escolha e na manutenção de 

equipamentos de trabalho; 
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Supervisionar o aprovisionamento, a validade e a conservação dos equipamentos de proteção individual, bem como a 

instalação e a manutenção da sinalização de segurança; 

Realizar exames de vigilância da saúde, elaborando os relatórios e as fichas, bem como organizar e manter atualizados os 

registos clínicos e outros elementos informativos relativos ao trabalhador; 

 Desenvolver atividades de promoção da saúde; 

Coordenar as medidas a adotar em caso de perigo grave e iminente; 

Vigiar as condições de trabalho de trabalhadores em situações mais vulneráveis; 

Conceber e desenvolver o programa de informação para a promoção da segurança e saúde no trabalho, promovendo a 

integração das medidas de prevenção nos sistemas de informação e comunicação da empresa; 

Conceber e desenvolver o programa de formação para a promoção da segurança e saúde no trabalho; 

Apoiar as atividades de informação e consulta dos representantes dos trabalhadores para a segurança e saúde no trabalho 

ou, na sua falta, dos próprios trabalhadores; 

Assegurar ou acompanhar a execução das medidas de prevenção, promovendo a sua eficiência e operacionalidade; 

Organizar os elementos necessários às notificações obrigatórias; 

Elaborar as participações obrigatórias em caso de acidente de trabalho ou doença profissional; 

Coordenar ou acompanhar auditorias e inspeções internas; 

Analisar as causas de acidentes de trabalho ou da ocorrência de doenças profissionais, elaborando os respetivos relatórios; 

Recolher e organizar elementos estatísticos relativos à segurança e à saúde no trabalho. 

Resultados das avaliações de riscos profissionais; 

Lista de acidentes de trabalho que tenham ocasionado ausência por incapacidade para o trabalho, bem como acidentes 

ou incidentes que assumam particular gravidade na perspetiva da segurança no trabalho; 

Relatórios sobre acidentes de trabalho que originem ausência por incapacidade para o trabalho ou que revelem indícios de 

particular gravidade na perspetiva da segurança no trabalho; 

Lista das situações de baixa por doença e do número de dias de ausência ao trabalho, a ser remetida pelo serviço de 

pessoal e, no caso de doenças profissionais, a relação das doenças participadas; 

 Lista das medidas, propostas ou recomendações formuladas pelo serviço de segurança e de saúde no trabalho. 

 

 

MOBILIDADE INTERCARREIRAS (Assistente Operacional – Assistente Técnico) 

ASSISTENTE TÉCNICO – Grau de complexidade funcional 2 

ATIVIDADE 21 Isabel Parrano 

Contratos Emprego- Inserção e Contrato Emprego- Inserção + (IEFP) 

Informações; Candidaturas; Contratos; Pedidos de substituições; Controle de assiduidade no serviço e validar na plataforma 

da net emprego, mensalmente. 

Processamento de vencimentos (IEFP); Pedidos de reembolso; Pedidos de encerramento de contas. 

Abono de família para crianças e jovens 

Reavaliações; Atualizações; Bonificações/ Deficiência e Pré-Natal. 

ADSE 

Inscrições beneficiárias e descendentes; Elaboração de mapa com os valores das comparticipações das despesas de saúde 

(ADSE) Carregamento das despesas no SBA e processamento.  

Conferência de ROs; Atualização de dados no SBA e na plataforma da ADSE relativos a beneficiários e descendentes.  

Emissão de Declarações de vínculo, ADSE, etc. 

Senhas de presença da reunião da Assembleia Municipal e CMP. 

Entrada de Documentos no SGD e arquivar 

Dar apoio no processamento de vencimentos dos trabalhadores da CMP. 

 

2.4 SERVIÇO DE INFORMÁTICA 

 
ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

 

Tem como atribuições e competências estudar, propor, implementar, manter e gerir as infraestruturas físicas, lógicas e de comunicações, que 

servem de suporte ao sistema de informação municipal, bem como garantir a segurança e salvaguarda dos respetivos dados. Colaborar 

com os diferentes serviços da Câmara Municipal nas tarefas inerentes à otimização do sistema de informação do Município, bem como 

desenvolver aplicações informáticas que visem a melhoria dos serviços prestados, de âmbito interno e externo à organização e, ainda, dar 

apoio aos estabelecimentos de educação do ensino básico e a entidades externas 

 



 
Câmara Municipal de Portalegre 

Divisão de Administração Geral e Finanças 
Serviço de Recursos Humanos 

Rua Guilherme Gomes Fernandes, nº 28  7300 - 186  PORTALEGRE    |    Contribuinte 501 143 718 
municipio@cm-portalegre.pt     |    www.cm-portalegre.pt    |   Telefone 245 307 400/1   |   Fax 245 307470 

12 

 

Categoria/Carreira RCTFP 
Habilitação Literária/Área de 

Formação 

Postos de trabalho 

Ocupados Vagos Cativos 

Especialista informática Indeterminado Licenciatura  1   

Técnico de informática. Indeterminado  1   

Assistente operacional Indeterminado Escolaridade obrigatória 1  1* 

 

MOBILIDADE INTERCARREIRAS  

Assistente Técnico Indeterminado 12º. Ano 1*   

 

ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA – Carreira não revista 

ATIVIDADE 22 Pedro Monteiro 

Assegurar a manutenção da rede de dados nos vários edifícios camarários;  

Assegurar a manutenção da rede de voz (VoIP) nos vários edifícios camarários;  

Monitorizar e otimizar a constantemente o tráfego de internet e correio eletrónico;  

Gerir contas de utilizador e respetivas permissões; Monitorizar as ups`s e servidores diversos;  

Coordenar a manutenção das redes e parque informático dos Jardins de Infância e das Escolas do 1º Ciclo  do Concelho;  

Analisar as componentes técnica e funcional de aquisições de equipamento informático; 

Desenvolver aplicações de apoio ao trabalho diário dos funcionários;  

Desenvolver aplicações de gestão e de interoperabilidade 

 

TÉCNICO DE INFORMÁTICA – Carreira não revista 

ATIVIDADE 23 Nelson Arguelles 

  

Assegurar a manutenção da rede de dados nos vários edifícios camarários;  

Gerir contas de utilizador e respetivas permissões; Monitorizar as ups`s e servidores diversos;  

Assegurar a manutenção da rede de voz (VoIP), nos vários edifícios camarários;  

Garantir a fiabilidade da informação transacionada na rede informática existente (firewall, backups centralizados);  

Analisar técnica e funcionalmente as características do equipamento informático a adquirir; 

Instalar programas e aplicações informáticas em conformidade com as exigências dos sistemas de informação definidos, 

com recurso aos suportes lógicos, ferramentas e linguagens apropriadas; 

Instalar, configurar e assegurar a integração e teste de componentes, programas e produtos aplicacionais;  

Elaborar procedimentos específicos para a correta utilização dos sistemas aplicacionais, de forma a otimizar o desempenho 

e facilitar a operação das aplicações; 

Efetuar testes unitários de integração das aplicações de forma a garantir o seu correto funcionamento;  

Colaborar na formação e prestar apoio aos utilizadores na programação e execução de procedimentos pontuais de 

ficheiros de bases de dados, na organização e manutenção de pastas de arquivo e na operação dos produtos e 

aplicações disponíveis;  

Apoiar os utilizadores (resolver problemas de ordem técnica/impressoras; participar avarias de equipamentos; substituir 

consumíveis; substituir equipamentos;  

Assegurar o correto abate de equipamento;  

Garantir a correta gestão do armazém de consumíveis de informática; 

 

ASSISTENTE OPERACIONAL– Grau de complexidade funcional 1 

ATIVIDADE 24 Luis Santana 

 

Instalar  programas e aplicações  informáticas   em conformidade com as exigências dos sistemas de informação definidos, 

com recurso aos suportes lógicos, ferramentas e linguagens apropriadas; 

Instalar, configurar e assegurar a integração e teste de componentes, programas e produtos aplicacionais; 

Efetuar testes unitários de integração das aplicações de forma a garantir o seu correto funcionamento; 

Prestar apoio aos utilizadores.  

Prestar apoio às Escolas Básicas do 1º. Ciclo e Jardins de Infância (EB1/JI). 

Assegurar o correto abate de equipamento; 
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2.5  SERVIÇO DE GESTÃO FINANCEIRA, AUDITORIA E CONTROLO DE CUSTOS 

 

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

 

Tem como atribuições e competências planear as suas atividades anuais e programar as ações a realizar, incluindo a periodicidade das 

intervenções, devendo dar especial atenção às exigências que o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais coloca, de modo a 

assegurar que são aplicados, adequada e tempestivamente pelos serviços, os métodos e procedimentos de controlo das disponibil idades, 

das contas de terceiros, das existências e do imobilizado; Realizar, participar ou acompanhar auditorias, avaliações e outras ações de 

controlo, no âmbito da atividade dos serviços e das pessoas coletivas em cujo capital ou gestão o município participe, em cumprimento de 

determinação superior; recomendar a adoção de medidas tendentes a aperfeiçoar a estruturas, o funcionamento e o desempenho do 

sistema de controlo interno, não deixando de acompanhar a sua aplicação e evolução; recolher e tratar a informação financeira e 

operacional para acompanhamento do Plano de Saneamento Financeiro, Endividamento Municipal e Plano de Corrupção. 

 

 

Categoria/Carreira RCTFP 
Habilitação Literária/Área de 

Formação 

Postos de trabalho 

Ocupados Vagos Cativos 

Técnico Superior Indeterminado Licenciatura 2   

Assistente Técnico Indeterminado 12ª Ano   1* 

      

MOBILIDADE INTERCARREIRAS 

Técnico Superior Indeterminado Licenciatura 1*   

 

 

TÉCNICO SUPERIOR – Grau de complexidade funcional 3 

ATIVIDADE 26 Georgina Monteiro 

Classificação e contabilização de documentos de despesa; 

Recolha e tratamento de dados relacionados com operações contabilísticas; 

 Realização de ordens de pagamento; 

Apuramento do IVA;  

Realização de Operações e conferência de apoios à prestação de contas, orçamentos e mapas das grandes opções do 

plano; 

Classificação e contabilização dos documentos no módulo de contabilidade de custos;  

Apuramento e envio dos reportes obrigatórios no âmbito do DOMUS, SIPOCAL; SIIAL; CCDRA; ANMO; etc. 

Realização de todo o processamento de subsídios concedidos e preenchimento de inquéritos.  

Planear as suas atividades anuais e programar as ações a realizar, incluindo a periodicidade das intervenções, devendo dar 

especial atenção às exigências que o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais coloca, de modo a assegurar 

que são aplicados, adequada e tempestivamente pelos serviços, os métodos e procedimentos de controlo das 

disponibilidades, das contas de terceiros, das existências e do imobilizado;  

MOBILIDADE INTERCARREIRAS (Assistente Operacional – Assistente Técnico) 

ASSISTENTE TÉCNICO– Grau de complexidade funcional 2 

ATIVIDADE 25 Manuel Milhinhos 

 

Instalar  programas e aplicações  informáticas   em conformidade com as exigências dos sistemas de informação definidos, 

com recurso aos suportes lógicos, ferramentas e linguagens apropriadas; 

Instalar, configurar e assegurar a integração e teste de componentes, programas e produtos aplicacionais; 

Efetuar testes unitários de integração das aplicações de forma a garantir o seu correto funcionamento; 

Prestar apoio aos utilizadores.  

Prestar apoio às Escolas Básicas do 1º. Ciclo e Jardins de Infância (EB1/JI). 

Analisar técnica e funcionalmente as características do equipamento informático a adquirir; 

Elaborar procedimentos específicos para a correta utilização dos sistemas aplicacionais, de forma a otimizar o desempenho 

e facilitar a operação das aplicações; 

Assegurar o correto abate de equipamento; 
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Realizar, participar ou acompanhar auditorias, avaliações e outras ações de controlo, no âmbito da atividade dos serviços 

e das pessoas coletivas em cujo capital ou gestão o município participe, em cumprimento de  determinação superior;  

Recomendar a adoção de medidas tendentes a aperfeiçoar a estruturas, o funcionamento e o desempenho do sistema de 

controlo interno, não deixando de acompanhar a sua aplicação e evolução;  

Recolher e tratar a informação financeira e operacional para acompanhamento do Plano de Saneamento Financeiro, 

Endividamento Municipal e Plano de Corrupção. 

ATIVIDADE  27 José Ceia 

Classificação e contabilização de documentos de despesa; 

Recolha e tratamento de dados relacionados com operações contabilísticas; 

 Realização de ordens de pagamento; 

Apuramento do IVA;  

Realização de Operações e conferência de apoios à prestação de contas, orçamentos e mapas das grandes opções do 

plano; 

Classificação e contabilização dos documentos no módulo de contabilidade de custos;  

Apuramento e envio dos reportes obrigatórios no âmbito do DOMUS, SIPOCAL; SIIAL; CCDRA; ANMO; etc. 

Realização de todo o processamento de subsídios concedidos e preenchimento de inquéritos.  

Planear as suas atividades anuais e programar as ações a realizar, incluindo a periodicidade das intervenções, devendo dar 

especial atenção às exigências que o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais coloca, de modo a assegurar 

que são aplicados, adequada e tempestivamente pelos serviços, os métodos e procedimentos de controlo das 

disponibilidades, das contas de terceiros, das existências e do imobilizado;  

Realizar, participar ou acompanhar auditorias, avaliações e outras ações de controlo, no âmbito da atividade dos serviços 

e das pessoas coletivas em cujo capital ou gestão o município participe, em cumprimento de  determinação superior;  

Recomendar a adoção de medidas tendentes a aperfeiçoar a estruturas, o funcionamento e o desempenho do sistema de 

controlo interno, não deixando de acompanhar a sua aplicação e evolução;  

Recolher e tratar a informação financeira e operacional para acompanhamento do Plano de Saneamento Financeiro, 

Endividamento Municipal e Plano de Corrupção. 

 

 

 

MOBILIDADE INTERCARREIRAS ( Assistente Técnico – Técnico Superior) 

ASSISTENTE TÉCNICO– Grau de complexidade funcional 3 

ATIVIDADE 28 Sandra Crespo 

Classificação e contabilização de documentos de despesa; 

Recolha e tratamento de dados relacionados com operações contabilísticas; 

Realização de ordens de pagamento; 

Apuramento do IVA;  

Realização de Operações e conferência de apoios à prestação de contas, orçamentos e mapas das grandes opções do 

plano; 

Classificação e contabilização dos documentos no módulo de contabilidade de custos;  

Apuramento e envio dos reportes obrigatórios no âmbito do DOMUS, SIPOCAL; SIIAL; CCDRA; ANMO; etc. 

Realização de todo o processamento de subsídios concedidos e preenchimento de inquéritos.  

Planear as suas atividades anuais e programar as ações a realizar, incluindo a periodicidade das intervenções, devendo dar 

especial atenção às exigências que o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais coloca, de modo a assegurar 

que são aplicados, adequada e tempestivamente pelos serviços, os métodos e procedimentos de controlo das 

disponibilidades, das contas de terceiros, das existências e do imobilizado;  

Realizar, participar ou acompanhar auditorias, avaliações e outras ações de controlo, no âmbito da atividade dos serviços 

e das pessoas coletivas em cujo capital ou gestão o município participe, em cumprimento de  determinação superior;  

 Recomendar a adoção de medidas tendentes a aperfeiçoar a estruturas, o funcionamento e o desempenho do sistema 

de controlo interno, não deixando de acompanhar a sua aplicação e evolução;  

Recolher e tratar a informação financeira e operacional para acompanhamento do Plano de Saneamento Financeiro, 

Endividamento Municipal e Plano de Corrupção. 
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2.6 SERVIÇO DE FINANÇAS 

 

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

 

Tem como atribuições e competências assegurar a gestão estratégica, operacional e transacional das aquisições de bens e serviços e das 

empreitadas, em articulação com os serviços envolvidos; instruir, acompanhar e avaliar o processo instrutório de pré-contratação de 

aquisição de bens e serviços e de empreitadas, sob proposta e apreciação técnica das demais unidades orgânicas, salvaguardando as 

articulações necessárias; elaborar, em colaboração com os serviços o plano anual de aquisições e assegurar a sua execução em tempo útil , 

atendendo a critérios de ordem legal, técnica, de economia e de oportunidade; desenvolver e gerir um sistema centralizado de 

contratação que potencie a capacidade negocial do Município, a eficiência e racionalidade da contratação através da centralização e 

da integração das necessidades de bens, de serviços e de plataforma tecnológicas para o efeito; conhecer o mercado e gerir 

adequadamente a relação com os fornecedores, através de um sistema de avaliação contínuo do serviço prestado; garantir a 

conformidade normativa dos procedimentos pré-contratuais, bem como, a respetiva uniformização processual; desenvolver estudos que 

permitam criar um sistema de controlo; elaborar manual de normalização de compras que tenha em conta critérios de economia e 

funcionalidade e a compatibilização das compras com os bens e serviços adquiridos anteriormente; desenvolver estudos que permitam, 

designadamente, analisar os custos de aquisições de bens e serviços. Promover a elaboração dos documentos previsionais do Município, 

respetivas revisões e alterações; promover a elaboração dos documentos de prestação de contas e assegurar a sua remessa às entidades 

competentes; garantir os procedimentos contabilísticos inerentes à execução do orçamento assegurar a atualização sistemática do registo, 

inventário e cadastro de todos os bens do património móvel e imóvel dos domínios público e privado municipal, bem como os registos 

referentes à oneração e à constituição de direitos a favor de terceiros sobre os mesmos; promover a gestão ativa e dinâmica do património 

municipal; Instituir um sistema de seguros do património municipal e de outras responsabilidades decorrentes da atividade do Município, 

assegurando a sua gestão e regularização nos termos contratuais; manter o inventário valorizado do património móvel existente e a sua 

afetação aos diferentes serviços no Município; promover a cabimentação das despesas consequentes de empreitadas e de fornecimento 

de bens ou serviços, incluindo pessoal; executar, nos termos legais, a contabilidade orçamental, através da conferência dos documentos e 

da classificação e escrituração das receitas e das despesas, arquivando os necessários comprovativos, com vista ao controlo de todos os 

movimentos de carácter financeiro; promover a regularização das despesas superiormente autorizadas e das receitas legalmente devidas e 

manter atualizados os seus registos contabilísticos; colaborar com todos os serviços, tendo em vista o regular funcionamento do circuito 

classificativo das receitas e das despesas; assegurar a gestão da tesouraria e a segurança dos valores à sua guarda, especialmente, 

nomeadamente proceder à cobrança das receitas, nos termos da lei; proceder a recebimentos e pagamentos; proceder à emissão e registo 

de cheques, e outros meios de pagamento, elaborar os balancetes diários, bem como os respetivos documentos. 

 

 

 

Cargo Habilitação literária 
Postos de trabalho 

Ocupados Vagos 

Dirig. intermédia de 3ª. grau Licenciatura 
1  

(em regime de substituição 
1 

 

 

COMPETÊNCIA 2 

 

Coadjuvar o titular de direção intermédia de 2º. Grau de que dependa hierarquicamente, se o houver; Orientar, controlar e 

avaliar a atuação e eficiência da unidade funcional que o coordenam; gerir os equipamentos e meios materiais bem 

como os recursos, técnicos e humanos afetos à sua unidade funcional; garantir a qualidade técnica da prestação dos 

serviços na sua dependência, a boa execução dos programas e atividades tendo em vista a prossecução dos resultados a 

alcançar; exercer as demais competências que foram acordadas e executar outras tarefas que lhe sejam superiormente 

solicitadas, proporcionadas à função que desempenham; 

 

 

Categoria/Carreira RCTFP 
Habilitação Literária/Área de 

Formação 

Postos de trabalho 

Ocupados Vagos Cativos 

Técnico Superior Indeterminado Licenciatura   2 a) 

Coordenador Técnico Indeterminado 12º. ano 2   

Assistente Técnico Indeterminado 12ª Ano 9  2* 

Assistente operacional Indeterminado Escolaridade Obrigatória 2  2* 



 
Câmara Municipal de Portalegre 

Divisão de Administração Geral e Finanças 
Serviço de Recursos Humanos 

Rua Guilherme Gomes Fernandes, nº 28  7300 - 186  PORTALEGRE    |    Contribuinte 501 143 718 
municipio@cm-portalegre.pt     |    www.cm-portalegre.pt    |   Telefone 245 307 400/1   |   Fax 245 307470 

16 

 

MOBILIDADE INTERCARREIRAS 

Técnico Superior Indeterminado Licenciatura 2*   

Assistente Técnicos Indeterminado 12º. ano 2*   

 

COORDENADOR TÉCNICO – Grau de complexidade funcional 2 

ATIVIDADE 29 Filomena Ceia 

Receção, análise e distribuição da correspondência vinda do expediente e de diversos serviços, efetuando registo no SGD; 

Conferência diária dos registos contabilísticos dos documentos de receita e despesa; Execução de cabimentos e 

compromissos, elaboração de faturas e lançamento da receita quando necessário; Processamento de vencimentos; 

Envio/receção de ficheiros para SIBS; Conferir com a Tesouraria os movimentos de documentos, de bancos, de receita e 

despesa;  Conferir os registos contabilísticos das entregas dos descontos ao Estado e de receitas não orçamentais a 

diversas entidades; Participação na elaboração dos documentos previsionais e de prestação de contas; Conferência da 

declaração periódica e da declaração anual do IVA; Elaboração do Modelo 10 IRS;  

Arquivo e conferência dos documentos de despesa; Apoio à Tesouraria. 

ATIVIDADE 30 Maria Rosalina Morgado 

 

Organização e movimentação da correspondência endereçada ao Serviço de Aprovisionamento; Gerência de todo o 

processo administrativo de empreitadas, após a consignação;  Conferência e tratamentos dos Autos de Medição de 

Trabalhos Contratuais e Trabalhos a Mais e Revisões de Preços, trabalhos a mais e a menos; Tratamento dos Autos de 

Receção Provisória; Cancelamento de Garantias Bancárias e Receção Definitiva; Tratamento das Contas Finais das obras e 

de Inquéritos Administrativos e Certidões Negativos ou de Reclamações e Garantias Bancárias respeitantes às empreitadas;  

Registo na Ficha de Obra e no Mapa Controlo de todas as informações respeitantes a empreitadas, incluindo o 

pagamento dos respetivos Autos de Medição; Elaboração de informações sobre a situação dos processos de empreitada; 

Tratamento de toda a correspondência a enviar aos empreiteiros; Dar conhecimento à fiscalização da obra de todos os 

procedimentos relativos às empreitadas; Emissão de requisições internas; Emissão de requisições definitivas; Receção e 

conferência de faturas;  Tratamento de faturas (movimentação através do SGD para vistos, serviço requisitante); Envio 

dessas faturas para a Contabilidade para liquidação; Envio de anúncios para publicação no Diário da República; Envio de 

convites de empreitadas/bens e serviços; Elaboração de minutas de contratos de empreitadas/bens e serviços; Executar 

trabalho administrativo referente a processos de concursos de obras públicas e organização dos processos para envio ao 

Serviço de Candidaturas. 

 

ASSISTENTE TÉCNICO – Grau de complexidade funcional 2 

ATIVIDADE 31 Maria Manuela Rita 

Emissão de requisições definitivas; Receção e conferência de faturas; Tratamento de faturas e envio das mesmas para os 

diversos serviços; Tratamento de faturas (movimentação através do SGD para vistos, serviço requisitante); Envio dessas 

faturas para a Contabilidade para liquidação; Preparar Programas de Concurso e Cadernos de Encargos; Preenchimento 

de checklist dos procedimentos relativos a fornecimentos de bens e serviços, classificação de requisições, elaboração de 

requisições; Elaboração de minutas de contratos de bens e serviços, Executar trabalho administrativo referente a processos 

de concursos de bens e serviços e organização dos processos para envio ao Serviço de Candidaturas; Envio de anúncios 

para publicação no Diário da República; Lançamento de concursos na plataforma. 

ATIVIDADE 32 Joaquina Bagina 

Assegurar o registo e atualização de imóveis no Serviço de finanças e conservatória do Registo Predial; Tratamento de 

seguros das viaturas do Município, seguros de responsabilidade civil, seguro multiriscos, outros seguros inerentes à atividade 

do Município, como por exemplo (Exposições, eventos, etc); Atualização do Inventário e Cadastro, dos bens imóveis, 

móveis, títulos, partes de capital e bens incorpóreos; Tratamento de todo o procedimento administrativo referente ao 

concurso para venda de sucata (viaturas retiradas da via pública e outros);Tratamento do Imposto Único Automóvel; 

Elaboração de diversos edita referentes a publicações inerentes a este serviço; Preparação de processos tendo em vista 

todo o tipo de escrituras; Registo e movimentação de toda a correspondência inerente a este serviço; Tratamento de 

assuntos relacionados com os processos de concursos para venda de imóveis, concessões e arrendamentos; Processos de 

desafetações e afetações à via pública; Elaboração de cedência de imóveis através de protocolo ou contrato de 

comodato; Tratamento de toda a correspondência inerente aos pedidos de minoração do IMI; Inserção no Portal das 

Finanças da minoração, majoração do IMI; Inserção no Portal das Finanças dos impostos (Derrama, IRS e taxas de IMI e 

dependentes); Notificação às entidades do valor da Taxa de direitos de passagem (TMDP); Fornecimento de cadernetas e 

certidões da conservatória a outros serviços, (nomeadamente DOPGU e Serviço de Proteção de defesa da Floresta; 

Preparação dos assuntos para a reunião de Câmara; Encerramento anual de contas. 
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ATIVIDADE 33 Benvindo roque 

Participação na elaboração dos documentos previsionais da despesa; Preparação e lançamento de alterações e revisões 

orçamentais; Informações de dotação orçamental; Lançamento e controle de cabimentos; Lançamento e controle de 

compromissos; Processamento de vencimentos; Apoio à Prestação de Contas; Movimentação de SGD; Arquivo e 

conferência dos documentos de despesa; Apoio variado no serviço. 

ATIVIDADE 34 Ricardo Brito 

Apuramento e envio da Declaração Periódica – IVA; Apuramento e envio da IES/Dec. Anual; Movimentos de integração 

de bens móveis e imóveis no património não decorrentes de faturas; Circularização de Fornecedores; Classificação e 

contabilização de documentos de despesa em conferência e em conta corrente relativas a Armazém/Custos/Imobilizado 

e emissão das respetivas Ordens de Pagamento; Classificação e contabilização dos documentos no módulo de 

contabilidade de custos; Reconciliação de Movimentos relacionados com o Armazém; Reconciliação de custos; 

Elaboração e processamento de prestações de planos de pagamento com entidades bancárias/fornecedores; 

Preenchimento de documentos e envio dos mesmos para o Serviço de Candidaturas. 

 

ATIVIDADE 35 António Bezerra 

Assegurar o registo e atualização de imóveis no Serviço de Finanças e conservatória do Registo Predial, Tratamento de 

seguros das viaturas do Município, seguros de responsabilidade civil, seguro multirriscos, outros seguros inerentes á atividade 

do Município, como por exemplo (Exposições, eventos, etc); Atualização do inventário e Cadastro dos bens imóveis, 

móveis, títulos, partes de capital e bens incorpóreos; Tratamento de todo o procedimento administrativo referente ao 

concurso para venda de sucata (viaturas retiradas da via pública e outros); Tratamento do Imposto Único Automóvel; 

Elaboração de diversos edita referentes a publicações inerentes a este serviço; Preparação de processos tendo em vista 

todo o tipo de escrituras;  Registo e movimentação de toda a correspondência inerente a este serviço;  Tratamento de 

assuntos relacionados com os processos de concursos para vende imóveis, concessões e arrendamentos; Processo de 

desafetações e afetações à via pública; Elaboração de cedência de imóveis através de protocolo ou contrato de 

comodato; Tratamento de toda a correspondência inerente aos pedidos de minoração do IMI; Inserção no Portal das 

Finanças da minoração e majoração do IMI; Inserção no Portal das Finanças dos impostos (Derrama, IRS e taxas de IMI e 

dependentes); Notificação às entidades do valor da Taxa de Direitos de Passagem (TMDP); Fornecimento de cadernetas e 

certidões da Conservatória aos outros serviços, nomeadamente DOPGU e Serviço de Proteção Civil e Defesa da Floresta; 

Preparação de assuntos para a reunião de Câmara; Encerramento anual de contas. 

ATIVIDADE 36 Nuno Vintém 

 

Classificação e contabilização de documentos de despesa em conferência e em conta corrente relativas a 

Armazém/Custos/Imobilizado e emissão das respetivas Ordens de Pagamento; Classificação e contabilização dos 

documentos no módulo de contabilidade de custos; Reconciliação de Movimentos relacionados com o Armazém; 

Reconciliação de custos; Elaboração e processamento de prestações de planos de pagamento com entidades 

bancárias/fornecedores; Classificação, contabilização e reconhecimento de Acréscimos e Diferimentos; Movimentos de 

integração de bens móveis e imóveis no património não decorrentes de faturas; Movimentos de transferência de 

imobilizados em curso;  Movimentos de separação da divida em Curto/Médio e Longo Prazo; Conferência de Balancetes; 

Apuramento e envio da Declaração Periódica – IVA; Apuramento e envio da IES/Dec. Anual; Realização de Operações e 

conferência de apoios à prestação de contas; Realização de Operações e conferência de apoios à consolidação de 

contas; Relato da Situação Financeira do Município para a Assembleia Municipal;   Preenchimento de documentos e envio 

dos mesmos para o Serviço de Candidaturas. 

 

ATIVIDADE 37 Nuno Vicente 

 

Classificação e contabilização de documentos de despesa em conferência e em conta corrente relativas a 

Armazém/Custos/Imobilizado e emissão das respetivas Ordens de Pagamento; Classificação e contabilização dos 

documentos no módulo de contabilidade de custos; Reconciliação de Movimentos relacionados com o Armazém; 

Reconciliação de custos; Elaboração e processamento de prestações de planos de pagamento com entidades 

bancárias/fornecedores; Classificação, contabilização e reconhecimento de Acréscimos e Diferimentos; Movimentos de 

separação da divida em Curto/Médio e Longo Prazo; Conferência de Balancetes; Apuramento e envio da Declaração 

Periódica – IVA; Apuramento e envio da IES/Dec. Anual; Realização de Operações e conferência de apoios à prestação 

de contas; Realização de Operações e conferência de apoios à consolidação de contas; Relato da Situação Financeira 

do Município para a Assembleia Municipal; Preenchimento de documentos e envio dos mesmos para o Serviço de 

Candidaturas. 
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ATIVIDADE 38 Rosa Alfaia 

Receção, análise, arquivo e distribuição da correspondência vinda do expediente e diversos serviços; Atendimento 

público; 

Executar serviços no exterior, nomeadamente junto dos Bancos; Prestar esclarecimentos aos munícipes via telefone; Gestão 

de toda a correspondência da tesouraria, assegurar a gestão de todos os recebimentos e pagamentos, bem como o 

controlo diário e gestão das contas do Município; Elaboração de informações; Elaboração e envio para o exterior de toda 

a correspondência comprovativa de pagamentos realizados; Assegurar o fornecimento de cópias de comprovativos de 

pagamentos e extratos bancários para candidaturas; Preparação, contabilização e arquivo de todo o processo de 

despesa e de receita; Proceder à cobrança da receita Eventual e Virtual; Proceder a recebimentos e pagamentos; 

Proceder ao registo de cheques e outros meios de pagamento; Pagamento de Vencimentos; Pagamento de Ordens de 

Pagamento; Elaboração de Ficheiros para pagamentos através de transferência Bancária; Entregas dos descontos ao 

Estado e a diversas entidades; Conferir os movimentos de documentos de bancos de receita e despesa; Envio de toda a 

documentação necessária à elaboração da reconciliação bancária; Elaboração de Balancetes diários bem como os 

respetivos documentos; Fazer a Abertura e Fecho do dia. 

ATIVIDADE 39 Luis Vaz 

Receção, análise, arquivo e distribuição da correspondência vinda do expediente e diversos serviços; Atendimento 

público; Executar serviços no exterior, nomeadamente junto dos Bancos; Prestar esclarecimentos aos munícipes via 

telefone; Informações; Elaboração e envio para o exterior de toda a correspondência comprovativa de pagamentos 

realizados; 

Assegurar o fornecimento de cópias de comprovativos de pagamentos e extratos bancários para candidaturas; 

Preparação, contabilização e arquivo de todo o processo de despesa e de receita; Proceder à cobrança da receita 

Eventual e Virtual; Proceder a recebimentos e pagamentos; Proceder ao registo de cheques e outros meios de 

pagamento; Pagamento de Vencimentos; Pagamento de Ordens de Pagamento; Entregas dos descontos ao Estado e a 

diversas entidades; Conferir os movimentos de documentos de bancos de receita e despesa; Elaboração de Balancetes 

diários bem como os respetivos documentos; Fazer a Abertura e Fecho do dia. 

 

ASSISTENTE OPERACIONAL – Grau de complexidade funcional 1 

ATIVIDADE 40 José Bonito 

Recebe, armazena e fornece, contra pedido, matérias-primas, ferramentas, acessórios e materiais diversos; Regista as 

entradas e saídas de materiais no respetivo programa informático - GES;  Zela pelas boas condições de armazenagem dos 

materiais e arruma-os;  Assegura a limpeza e conservação das instalações do armazém; procede à execução de cargas e 

descargas. Executar a limpeza dos equipamentos e instalações inerentes ao trabalho desenvolvido; Conduzir veículos ou 

máquinas propriedade da CMP desde que tenha a qualificação legal exigida para o efeito; Manobrar equipamentos 

desde que profissionalmente habilitado; Controlo de stocks de acordo com informação do programa GES através das 

quantidades definidas como Stock de Segurança; Distribuição semanal dos artigos requisitados ao armazém pelos diversos 

serviços requisitantes; Contagens de armazéns. 

ATIVIDADE 41 José Cristóvão 

Recebe, armazena e fornece, contra pedido, matérias-primas, ferramentas, acessórios e materiais diversos; Regista as 

entradas e saídas de materiais no respetivo programa informático - GES;  Zela pelas boas condições de armazenagem dos 

materiais e arruma-os;  Assegura a limpeza e conservação das instalações do armazém; procede à execução de cargas e 

descargas. Executar a limpeza dos equipamentos e instalações inerentes ao trabalho desenvolvido; Conduzir veículos ou 

máquinas propriedade da CMP desde que tenha a qualificação legal exigida para o efeito; Manobrar equipamentos 

desde que profissionalmente habilitado; Controlo de stocks de acordo com informação do programa GES através das 

quantidades definidas como Stock de Segurança; Distribuição semanal dos artigos requisitados ao armazém pelos diversos 

serviços requisitantes; Contagens de armazéns. 

 

 

MOBILIDADE INTERCARREIRAS (Assistente Técnico – Técnico Superior) 

TÉCNICO SUPERIOR – Grau de complexidade funcional 3 

ATIVIDADE 42 Vanda Roque 

  

Emissão de pedidos, requisições internas e definitivas – GES/OAD;  Receção e conferência de faturas - GES;  Tratamento de 

faturas (movimentação através do SGD para Contratação Publica);  Gestão de Armazéns, programa de Gestão de Stocks 

e Contagem de armazéns; Definir as especificações de bens e serviços; Identificar potenciais fornecedores, avaliar 

alternativas e soluções;  Elaborar processos relativos a aquisição de bens e serviços, produzindo todos os documentos de 
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tramitação pré-contratual necessários;  Promover a aquisição de materiais pedidos e não existentes em armazém e/ou 

economato ou cujos stocks mínimos tenham sido atingidos;  Organizar e manter atualizado o inventário das existências de 

economato; Proceder ao lançamento dos ajustes diretos e concursos para fornecimento de bens e serviços, em 

conformidade com a legislação em vigor (CCP), assegurando a adjudicação nas melhores condições de mercado; 

Elaborar os contratos de aquisição de bens e serviços; Proceder à gestão de compras ou dos contratos, nomeadamente 

quanto a prazos, receção e execução; Assegurar a gestão de contrato de disponibilização da plataforma eletrónica; 

ATIVIDADE 43 Marta Branquinho 

 

Responsável por todo o circuito e procedimentos de Receita.  Conferir com a Tesouraria os movimentos de documentos, 

de bancos, de receita e despesa; Parametrização / criação novos documentos / novos artigos no programa SGF e 

respetiva ligação com as restantes aplicações da AIRC; Envio/receção diário de ficheiros para a SIBS; Envio mensal de 

ficheiros SAF-T para Autoridade Tributária; Elaboração de mapas semestrais /anuais das Candidaturas e rendas Resolúveis; 

Participação na elaboração dos documentos previsionais e de prestação de contas; Emissão diária de Faturação para 

diversas entidades; Deslocação mensal aos diversos edifícios municipais para recolher ficheiros SAF-T para a Autoridade 

Tributária; Elaboração de informações. 

 

 

 

MOBILIDADE INTERCARREIRAS ( Assistente Operacional – Assistente Técnico) 

ASSISTENTE TÉCNICO – Grau de complexidade funcional 2 

ATIVIDADE 44 Sérgio Roque 

Classificação e contabilização de documentos de despesa em conferência e em conta corrente relativas a 

Armazém/Custos/Imobilizado e emissão das respetivas Ordens de Pagamento; Classificação e contabilização dos 

documentos no módulo de contabilidade de custos; Reconciliação de Movimentos relacionados com o Armazém; 

Reconciliação de custos; Elaboração e processamento de prestações de planos de pagamento com entidades 

bancárias/fornecedores; Classificação, contabilização e reconhecimento de Acréscimos e Diferimentos; Movimentos de 

integração de bens móveis e imóveis no património não decorrentes de faturas; Circularização de Fornecedores; Acerto de 

Encontro contas trimestral com EDP serviço universal, SA; Movimentos de separação da divida em Curto/Médio e Longo 

Prazo; Conferência de Balancetes; Apuramento e envio da Declaração Periódica – IVA Apuramento e envio da IES/Dec. 

Anual; Realização de Operações e conferência de apoios à prestação de contas; Realização de Operações e 

conferência de apoios à consolidação de contas; Relato da Situação Financeira do Município para a Assembleia 

Municipal; 

ATIVIDADE 45 Maria João Ruivo 

Emissão de Certidões de Receita para diversas Entidades; Conferir com os mapas de Tesouraria os movimentos de 

documentos, de bancos, de receita e despesa; Executar os registos contabilísticos das entregas dos descontos ao Estado e 

de receitas não orçamentais a diversas entidades, após conferência; Receção, distribuição da correspondência vinda do 

expediente e de diversos serviços, movimentação no SGD; Abates, lançamento de operações de bancos, emissão de 

faturas, e arquivo; Conferência da receita virtual, elaboração de mapas, atualização do programa OAD; Atendimento 

telefónico; Emissão de Guias de Receita; Envio de Ficheiros Saft; Realização de ordens de pagamento; Lançamento da 

Receita. 

 

 

2. 7  SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

 

Tem como atribuições e competências ao qual compete centralizar e gerir o atendimento e a informação municipal, numa lógica integrada 

de processo, assegurando a coordenação dos espaços e recursos afetos a este fim, com exceção do atendimento técnico específico 

atribuído aos outros serviços, promover o atendimento multicanal integrado, através da implementação de medidas que visem a eficiência 

dos processos, designadamente a automatização e normalização de tarefas, em articulação com as várias unidades orgânicas do 

Município, monitorizar a tramitação interna dos processos, bem como implementar medidas que visem a normalização dos documentos de 

suporte à decisão, em estreita articulação com as várias unidades orgânicas do Município, analisar, informar e verificar o cumprimento dos 

requisitos inerentes aos respetivos licenciamentos, com exceção dos licenciamentos específicos atribuídos aos outros serviços, bem como 
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assegurar a gestão dos locais de receção/acolhimento de munícipes e o serviço de telefonistas e executar as tarefas inerentes aos processos 

eleitoral e de execução fiscal, gerir de forma integrada toda a correspondência entrada e expedida pelo Município, bem como assegurar a 

otimização e normalização do Sistema de Gestão Documental (SGD), tendo em vista a desmaterialização documental, em estreita 

articulação com as várias unidades orgânicas do Município, gerir os arquivos municipais, nas suas fases ativa, semi-ativa e inativa, garantindo 

o acesso em condições de segurança e rapidez e assegurando a difusão do acervo documental, bem como propor, dinamizar e coordenar 

os procedimentos destinados à organização preservação, defesa e valorização do património arquivístico. Elaborar, acompanhar e fazer a 

gestão dos projetos de financiamento comunitário e nacional, prestar apoio a entidades externas no âmbito de projetos e programas 

comunitários, divulgar junto de público-alvo informação relevante sobre os programas de financiamento, bem como manter-se plenamente 

informado e dar conhecimento, superiormente, de quaisquer iniciativas, de carácter público ou privado, de interesse para o Município 

 

Categoria/Carreira RCTFP Habilitação Literária/Área de Formação 
Postos de trabalho  

Ocupados Vagos Cativos 

Técnico Superior Indeterminado Licenciatura 5   

Assistente Técnico Indeterminado 12ª Ano 9   

Assistente Operacional Indeterminado Escolaridade obrigatória 3  3* 

Coordenador Técnico Indeterminado 12ª Ano 1  1* 

Técnico de Informática Indeterminado Informática 1   

 

MOBILIDADE INTERCARREIRAS ( Coordenador técnico – Técnico Superior) 

Técnico Superior Indeterminado Licenciatura 1*   

MOBILIDADE INTERCARREIRAS ( Assistente Operacional – Assistente  técnico  ) 

Assistente Técnico Indeterminado 12º. ano 3*   

 

MOBILIDADE ENTRE ORGÃOS (SMAT – CM DE PORTALEGRE) 

Técnico Superior Indeterminado Licenciatura 1 1  

Assistente Técnico Indeterminado 12º. Ano 1 1  

Assistente operacional  Indeterminado Escolaridade Obrigatória 4 4  

 

TÉCNICO SUPERIOR – Grau de complexidade funcional 3 

ATIVIDADE  46  Teresa Narciso 

 

Elaborar, acompanhar e gerir os processos de candidaturas a fundos comunitários e nacionais do Município de Portalegre: 

Elaborar as candidaturas dos projetos definidos pelo executivo municipal, fazendo a recolha da documentação necessária 

à instrução do processo junto das diferentes unidades orgânicas da entidade, conforme a área de intervenção ou fase do 

projeto.  

Monitorizar/acompanhar o desenvolvimento físico e financeiro dos projetos de candidaturas aprovados: Executar pedidos 

de pagamento. Executar relatórios de acompanhamento/finais.  

Apoiar outras entidades públicas e privadas na elaboração de candidaturas a fundos comunitários e nacionais. 

Participar na elaboração de documentos de desenvolvimento estratégico do Concelho. 

Participar em reuniões de trabalho internas e externas.  

Coordenar a execução das tarefas no serviço de candidaturas. 

ATIVIDADE  47  Elsa Martins 

Elaborar, acompanhar e gerir os processos de candidaturas a fundos comunitários e nacionais do Município de Portalegre: 

Elaborar as candidaturas dos projetos definidos pelo executivo municipal, fazendo a recolha da documentação necessária 

à instrução do processo junto das diferentes unidades orgânicas da entidade, conforme a área de intervenção ou fase do 

projeto.  

Monitorizar/acompanhar o desenvolvimento físico e financeiro dos projetos de candidaturas aprovados: Executar pedidos 

de pagamento. Executar relatórios de acompanhamento/finais.  

Apoiar outras entidades públicas e privadas na elaboração de candidaturas a fundos comunitários e nacionais. 

Participar na elaboração de documentos de desenvolvimento estratégico do Concelho. 
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Participar em reuniões de trabalho internas e externas.  

Coordenar a execução das tarefas no serviço de candidaturas.   

 

ATIVIDADE 48 Anabela Mariquito 

Produzir e divulgar informação e documentos de suporte ao atendimento; 

Participar em processos de modernização e simplificação de processos e procedimentos; 

Participar em processos de alteração de normas e regulamentos, quando solicitado; 

Registar e encaminhar os E-mails recebidos na conta do Serviço de Atendimento; 

Registar e encaminhar participações submetidas no portal “A Minha Rua”, “Balcão do empreendedor” e SIR; 

Prestar esclarecimentos e apoio ao Serviço de Atendimento em processos de maior complexidade, ou, quando solicitado; 

Produzir e inserir a informação a disponibilizar no Balcão do Empreendedor e SIR  

Verificar e encaminhar documentos recebidos no Serviço de Atendimento; 

Produzir documentos internos ou externos relacionados com a gestão corrente do serviço 

 

ATIVIDADE 49 Maria Luciano  

Transferência de documentação; Avaliação, seleção e eliminação de documentação;  

Organização de documentos e criação de instrumentos de descrição; listagens, índices, base de dados, entre outros; 

 Fornecimento de documentação em arquivo quando requisitado; receção de documentação e transporte para os locais 

de armazenamento; pesquisas;  

Elaboração e implementação de normas e regulamentos de arquivo; 

ATIVIDADE 50 Maria João Taveira 

Elaborar, acompanhar e gerir os processos de candidaturas a fundos comunitários e nacionais do Município de Portalegre: 

Elaborar as candidaturas dos projetos definidos pelo executivo municipal, fazendo a recolha da documentação necessária 

à instrução do processo junto das diferentes unidades orgânicas da entidade, conforme a área de intervenção ou fase do 

projeto.  

Monitorizar/acompanhar o desenvolvimento físico e financeiro dos projetos de candidaturas aprovados: Executar pedidos 

de pagamento. Executar relatórios de acompanhamento/finais.  

Apoiar outras entidades públicas e privadas na elaboração de candidaturas a fundos comunitários e nacionais. 

Participar na elaboração de documentos de desenvolvimento estratégico do Concelho. 

 Participar em reuniões de trabalho internas e externas.  

Coordenar a execução das tarefas no serviço de candidaturas 

 

 

 

COORDENADOR TÉCNICO – Grau de complexidade funcional 2 

ATIVIDADE 51 Regina Caldeira 

Classificação da Correspondência; 

Coordena, orienta, supervisiona as atividades desenvolvidas no Expediente; 

Distribuição de trabalho pelos colaboradores; 

Registo de correspondência e respetiva digitalização/anexação, no SGD; 

Transferência de Correspondência no SGD e elaboração dos respetivos ofícios 

Ocasionalmente recebe, encaminha e monitoriza os e-mails recebidos através das contas do portal do Expediente e 

procede ao seu registo através da aplicação SGD. 

 Recebe, encaminha e monitoriza os e-mails recebidos através da conta do portal do Município e procede ao seu registo 

através da aplicação SGD. 

Ocasionalmente numera ofícios para expedir e elabora relação de registos e respetiva avença.  

 

ASSISTENTE TÉCNICO – Grau de complexidade funcional 2 

ATIVIDADE  52 Susana Martins 

Elaboração da ordem do Dia da reunião do órgão Executivo e respetivo envio aos Srs. Vereadores, respetivas chefias e 

Juntas de Freguesia: 

Gravação e audição do suporte áudio das Reuniões da Câmara Municipal e redação das respetivas atas ( Minuta e ata 

definitiva ); 

Elaboração das certidões, minutas das deliberações e posterior encaminhamento para as diversas seções; 

 Elaboração do edital de todas as deliberações com eficácia externa e envio para divulgação às Juntas de Freguesia e 

site do Município. 
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ATIVIDADE 53 Isabel Picado  

Recebe, encaminha e monitoriza os e-mails recebidos através da conta do portal do  Expediente e procede ao seu registo 

através da aplicação SGD; 

Ocasionalmente recebe, encaminha e monitoriza os e-mails recebidos através da conta do portal do Município e procede 

ao seu registo através da aplicação SGD. 

Registo de faturas e alguma  correspondência e respectiva digitalização/anexação, através da Aplicação SGD 

Ocasionalmente transferência de documentos através da Aplicação SGD 

Ocasionalmente procede à recolha e entrega de correspondência nos CTT 

 

ATIVIDADE 54 Nuno Morgado 

Registo e gestão de toda a documentação adstrita ao Órgão Deliberativo – Assembleia Municipal do Concelho de 

Portalegre; 

Gravação e audição do suporte áudio das Reuniões da Assembleia Municipal e redação das respetivas atas; 

Elaboração das certidões, minutas das deliberações e posterior encaminhamento para as diversas secções; 

Arquivo dos documentos inerentes à Assembleia Municipal. 

Apoio  administrativo  ao  órgão Executivo (em substituição da colega Susana Martins ); 

 Divulgação das listas de convocatória para o “Dia da Defesa Nacional”; 

Receção e encaminhamento dos requerimentos de queimas de sobrantes para os Bombeiros de Portalegre e Gabinete 

Florestal; 

Registo e encaminhamento de pedidos na Gestão de stocks e OAD; 

Agendamento de marcações/alugueres do Centro de Congressos e Foyeur da Câmara Municipal de Portalegre; 

Contabilização de custos de aluguer dos espaços – elaboração/envio de ofícios aos requerentes e confirmação de datas; 

Controlo técnico do áudio e vídeo tanto dos eventos como das sessões da Assembleia na “cabine de som” do Centro; 

Preparação da logística (ligações, bancadas, projeção, etc.) das áreas acima mencionadas, independentemente de ser 

dentro ou fora do horário de expediente. 

ATIVIDADE 55 Teresa Campino 

Habitação Social (rendas de habitação social) 

Serviço do Património (rendas de edifícios, venda resolúvel) 

Táxis  

Eleições 

Espetáculos (licenças de ruído, de recinto e de espetáculos e divertimentos nas vias e lugares públicos) 

Ciclomotores e licenças de condução (informações e atualizações diversas) 

Assegurar todo o serviço da Colega Manuela Lopes e Nuno Bambulo em caso de ausência dos mesmos. 

 

ATIVIDADE 56 Manuela Lopes 

Licenciamento de ocupação de via pública; 

Licenciamento de publicidade: 

Mercados e feiras; 

Elaboração da ordem do dia; 

Assegurar todo o serviço da Colega Teresa Campino e Nuno Bambulo em caso de ausência dos mesmos. 

ATIVIDADE 57 Augusto Moura 

Assegurar o atendimento ao público numa filosofia de Balcão Único, dos Serviços Municipais e Serviços Municipalizados;  

Receber, registar e encaminhar todos os documentos provenientes de processos de atendimento; 

Prestar serviços de fornecimento de documentos na hora (Plantas de localização, fornecimento de cópias de documentos, 

emissão e faturação de passes) 

Efetuar atendimento mediado nos diversos portais (Balcão do Empreendedor, SIR) 

Emitir mapas diários de guias de receita. 

ATIVIDADE 58 Cremilde Pereira  

Recebe, encaminha e monitoriza os e-mails recebidos através da conta do portal do  Expediente e procede ao seu registo 

através da aplicação SGD; 

Ocasionalmente recebe, encaminha e monitoriza os e-mails recebidos através da conta do portal do Município e procede 

ao seu registo através da aplicação SGD. 

Registo de faturas e alguma  correspondência e respectiva digitalização/anexação, através da Aplicação SGD 

Ocasionalmente transferência de documentos através da Aplicação SGD 
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ATIVIDADE 59 Teresa Vaz 

 

Assegurar o atendimento ao público numa filosofia de Balcão Único, dos Serviços Municipais e Serviços Municipalizados;  

Receber, registar e encaminhar todos os documentos provenientes de processos de atendimento; 

Prestar serviços de fornecimento de documentos na hora (Plantas de localização, fornecimento de cópias de documentos, 

emissão e faturação de passes) 

Efetuar atendimento mediado nos diversos portais (Balcão do Empreendedor, SIR) 

Emitir mapas diários de guias de receita 

ATIVIDADE 60 Fernando Pinheiro 

Recebe, encaminha e monitoriza os e-mails recebidos através da conta do portal do Expediente e proceder ao seu registo 

através da aplicação SGD;  

Ocasionalmente recebe, encaminha e monitoriza os e-mails recebidos através da conta do portal do Município e procede 

ao seu registo através da aplicação SGD.  

Registo de saída e respetiva digitalização /anexação de ofícios expedidos, através da Aplicação SGD; 

 Registo de  Faturas e alguma correspondência e respetiva digitalização/anexação , através da Aplicação SGD 

Ocasionalmente transferência de documentos através da Aplicação SGD;  

Ocasionalmente procede à recolha e entrega de correspondência nos CTT 

 Ocasionalmente numera ofícios para expedir e elabora relação de registos e respetiva avença. 

 

 

 

TÉCNICO DE INFORMÁTICA – Carreira não revista 

ATIVIDADE 61 José Alfaia 

  

Controlar os registos de entrada e saída de pessoas e bens do Edifício dos Paços do Concelho; efetuar rondas internas e 

externas; executar os procedimentos previstos para garantirem a proteção das instalações contra o surgimento de roubos, 

incêndio, inundações, outros; zelar pela proteção de equipamentos, materiais e todo o património existente dentro do 

edifício; acionar os meios de socorro. 

 

 

ASSISTENTE OPERACIONAL  – Grau de complexidade funcional 1 

ATIVIDADE 62 Etelvina  

Estabelece ligações telefónicas para o exterior e transmite aos telefones internos as chamadas recebidas;  

Presta informações, dentro do seu âmbito;  

Zela pela conservação do material  e participa as avarias aos CTT ou TLP. 

ATIVIDADE 63 Teresa Silva 

Estabelece ligações telefónicas para o exterior e transmite aos telefones internos as chamadas recebidas;  

Presta informações, dentro do seu âmbito;  

Zela pela conservação do material  e participa as avarias aos CTT ou TLP. 

 

ATIVIDADE 64 Augusta Tavares 

Estabelece ligações telefónicas para o exterior e transmite aos telefones internos as chamadas recebidas;  

Presta informações, dentro do seu âmbito;  

Zela pela conservação do material  e participa as avarias aos CTT ou TLP. 

 

 

MOBILIDADE INTERCARREIRAS ( Coordenador Técnico – Técnico Superior) 

Técnico Superior Grau de complexidade funcional 3 

ATIVIDADE 65 Paulo Bochechas 

 

Responsável pelo Serviço de Taxas e Licenças 
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Responsável pelo Serviço de Execução Fiscal 

Responsável pelo Apoio Administrativo ao Órgão Executivo 

Responsável pelo Apoio Administrativo ao Órgão Deliberativo 

Convocatória dos membros da respetiva Assembleia (ofícios, Editais, e-mails, telefonemas, substituições dos membros, etc.); 

Responsável pelo Serviço de Portarias e Telefones 

Responsável por todos os atos eleitorais (Autárquicas, Legislativas, Parlamento Europeu, Presidenciais e Referendos) 

Licenciamento de Provas Desportivas  

Licenciamento de Acampamentos ocasionais 

Licenciamento de Queimadas extensivas 

Participação de Fogueiras e Queima de sobrantes 

Licenciamento de Peditórios 

Participação de Manifestações ou desfiles de caracter politico/partidário 

 

 

MOBILIDADE INTERCARREIRAS (Assistente Operacional – Assistente Técnico) 

ASSISTENTE TÉCNICO – Grau de complexidade funcional 2 

ATIVIDADE 66 Patrícia Baião 

Assegurar o atendimento ao público numa filosofia de Balcão Único, dos Serviços Municipais e Serviços Municipalizados; 

Receber, registar e encaminhar todos os documentos provenientes de processos de atendimento; 

Prestar serviços de fornecimento de documentos na hora (Plantas de localização, fornecimento de cópias de documentos, 

emissão e faturação de passes) 

Efetuar atendimento mediado nos diversos portais (Balcão do Empreendedor, SIR) 

Emitir mapas diários de guias de receita. 

ATIVIDADE 67 Nuno Bambulo 

Licenciamento de Feirantes (Incluindo apoio no recinto das Feiras); 

Licenciamento de Vendedores ambulantes; 

Licenciamento de Circos;  

Licenciamento de Roullottes; 

Licenciamento de Unidades Móveis; 

Processo de Execuções Fiscais; 

Elaboração da ordem do dia; 

Apoio às colegas Teresa Campino e Manuela Lopes. 

 

ATIVIDADE 68 Sandra Roque 

 

Assegurar o atendimento ao público numa filosofia de Balcão Único, dos Serviços Municipais e Serviços Municipalizados;  

Receber, registar e encaminhar todos os documentos provenientes de processos de atendimento; 

Prestar serviços de fornecimento de documentos na hora (Plantas de localização, fornecimento de cópias de documentos, 

emissão e faturação de passes) 

Efetuar atendimento mediado nos diversos portais (Balcão do Empreendedor, SIR) 

Emitir mapas diários de guias de receita. 

 

 

MOBILIDADE ENTRE ORGÃOS  ( SMAT – CM DE PORTALEGRE) 

Técnico Superior Grau de complexidade funcional 3 

ATIVIDADE 69 Dulce Guanilho 

 

Produzir e divulgar informação e documentos de suporte ao atendimento; 

Participar em processos de modernização e simplificação de processos e procedimentos; 

Participar em processos de alteração de normas e regulamentos, quando solicitado; 

Registar e encaminhar os E-mails recebidos na conta do Serviço de Atendimento; 

Registar e encaminhar participações submetidas no portal “A Minha Rua”, “Balcão do empreendedor” e SIR; 

Prestar esclarecimentos e apoio ao Serviço de Atendimento em processos de maior complexidade, ou, quando solicitado; 

Produzir e inserir a informação a disponibilizar no Balcão do Empreendedor e SIR;  
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Verificar e encaminhar documentos recebidos no Serviço de Atendimento; 

Produzir documentos internos ou externos relacionados com a gestão corrente do serviço. 

 

Assistente Técnico   Grau de complexidade funcional 2 

ATIVIDADE 70 Rosa Esteves 

Assegurar o atendimento ao público numa filosofia de Balcão Único, dos Serviços Municipais e Serviços Municipalizados;  

Receber, registar e encaminhar todos os documentos provenientes de processos de atendimento; 

Prestar serviços de fornecimento de documentos na hora (Plantas de localização, fornecimento de cópias de documentos, 

emissão e faturação de passes) 

Efetuar atendimento mediado nos diversos portais (Balcão do Empreendedor, SIR) 

Emitir mapas diários de guias de receita 

Assistente Operacional  Grau de complexidade funcional 1 

ATIVIDADE 71 Odete Simão 

Estabelece ligações telefónicas para o exterior e transmite aos telefones internos as chamadas recebidas;  

Presta informações, dentro do seu âmbito;  

Zela pela conservação do material  e participa as avarias aos CTT ou TLP. 

ATIVIDADE 72 Francisco Caroço; José Trindade; José M. Ventura 

 

Controlar os registos de entrada e saída de pessoas e bens do Edifício dos Paços do Concelho; efetuar rondas internas e 

externas; executar os procedimentos previstos para garantirem a proteção das instalações contra o surgimento de roubos, 

incêndio, inundações, outros; zelar pela proteção de equipamentos, materiais e todo o património existente dentro do 

edifício; acionar os meios de socorro. 

 

 

3 - DIVISÃO DE OBRAS E AMBIENTE 

 
 

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

 

Tem como atribuições e competências, definir critérios de gestão do património imobiliário do município e executar as atribuições municipais 

em matéria de conservação, construção de equipamentos e de edifícios municipais, das infraestruturas públicas e da habitação. Compete-

lhe elaborar, executar e acompanhar, através de meios técnicos do município ou aquisição de serviços, os processos relativos a obras, a 

equipamentos e infraestruturas municipais, nomeadamente a sua construção, beneficiação, recuperação e manutenção. 

É também sua competência efetuar a gestão das oficinas municipais e a gestão e manutenção do parque de viaturas e máquinas. 

No âmbito das suas competências, tem ainda a responsabilidade de conceber os meios e assegurar medidas de proteção eficaz do 

ambiente, e garantir o permanente estado de higiene das ruas, praças, logradouros, espaços verdes ou de qualquer outro espaço público, 

onde se inclui, entre outros, a recolha dos Resíduos Sólidos Urbanos. No âmbito da gestão dos espaços verdes, cabe-lhe ainda assegurar a 

sua manutenção e conservação.  

É ainda da sua competência assegurar a gestão e administração do cemitério Municipal, a gestão das instalações da Estação Central de 

Camionagem de Portalegre, a gestão e manutenção de equipamentos municipais, incumbindo-lhe ainda assegurar os serviços de aferição 

de equipamentos de medida nos termos da lei em vigor. 

 

 

Cargo Habilitação literária 
Postos de trabalho 

Ocupados Vagos 

Chefe de Divisão Licenciatura 

1  

(em regime de substituição) 

 
1 
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COMPETÊNCIA 3 

 

As descritas no ponto 2 do regulamento orgânico da Câmara Municipal de Portalegre, publicado no Diário da República, 

2ª. Série, nº. 6 de 9/01/2013, Despacho nº. 562/2013, alterado e retificado no Diário da República, 2ª. Série, nº. 51 de 

13/03/2013, conjugado com o artº. 15º. do Lei nº. 49/2012, de 29 de agosto 

 

 

3-1 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO 

 

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

Tem como atribuições e competências assegurar todas as tarefas e atividades inerentes ao apoio administrativo da Divisão 

em que se insere 

 

Categoria/Carreira RCTFP Habilitação Literária/Área de Formação 
Postos de trabalho 

Ocupados Vagos 

Técnico Superior Indeterminado Licenciatura 1  

Coordenador Técnico Indeterminado 12ª ano 1  

Assistente Técnico Indeterminado 12ª ano 4  

 

TÉCNICO SUPERIOR – Grau de complexidade funcional 3 

ATIVIDADE 73 Bil Malanho 

Registo de custos de obras por AD, no programa de OAD. Registo de folhas diárias de viaturas e mão-de-obra. 

 

COORDENADOR TÉCNICO – Grau de complexidade funcional 2 

ATIVIDADE 74 Manuela bernardo 

Registo do expediente e junção de documentos para entrega ao superior hierárquico; Atualização diária das folhas de 

assiduidade em conformidade com o controle de serviços; Elaboração das faltas dos trabalhadores adstritos aos Sectores 

da Divisão (Limpeza e Jardins);  Elaboração dos mapas de férias do pessoal adstritos à Divisão e respetiva atualização 

sempre que se verifique alguma alteração;  Elaboração de ofícios; Garantir a organização do arquivo e toda a 

documentação necessária ao desempenho das incumbências da função; Emissão de guias de receita relativas ao 

pagamento do Serviço de Metrologia 

 

 

ASSISTENTE  TÉCNICO – Grau de complexidade funcional 2 

ATIVIDADE 75 Rita Grilo 

 Registo do expediente e junção de documentos para entrega ao superior hierárquico;  Registo de entradas e saídas de 

materiais para obras ( OAD).Registo de materiais (GES).Emissão de requisições. Atualização diária das folhas de assiduidade 

em conformidade com o controle de serviços; Elaboração das faltas dos trabalhadores adstritos aos Sectores da Divisão 

(Obras); Elaboração de ofícios; Garantir a organização do arquivo e toda a documentação necessária ao desempenho 

das incumbências da função; Efetuar fotocópias; Efetuar a receção e entrega de expediente; Efetuar o registo de 

documentos no respetivo programa informático;  Efetuar pedidos nos respetivos programas informáticos; Efetuar o arquivo 

dos documentos despachados pelo Superior; Assegurar o contacto entre os Serviços; Distribuir a documentação pelos 

Serviços 

 

ATIVIDADE 76 Julieta carrilho 

Registo diário de entradas e saídas de correspondência, serviço de expediente e arquivo. Registo do expediente e junção 

de documentos para entrega ao superior hierárquico; Atualização diária das folhas de assiduidade em conformidade com 

o controle de serviços; Elaboração das faltas dos trabalhadores adstritos aos Sectores da Divisão (Obras); Elaboração dos 
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mapas de férias do pessoal adstritos à Divisão e respetiva atualização sempre que se verifique alguma alteração; 

Elaboração de ofícios; Garantir a organização do arquivo e toda a documentação necessária ao desempenho das 

incumbências da função; Efetuar fotocópias; Efetuar a receção e entrega de expediente; Efetuar o Controle de Serviços 

dos Sectores; Efetuar o preenchimento das horas extraordinárias dos funcionários; Efetuar o registo de documentos no 

respetivo programa informático;  Efetuar pedidos nos respetivos programas informáticos; Efetuar o arquivo dos documentos 

despachados pelo Superior; Assegurar o contacto entre os Serviços; Distribuir a documentação pelos Serviços 

 

ATIVIDADE 77 Helena ceia 

 

 Registo do expediente e junção de documentos para entrega ao superior hierárquico; Atualização diária das folhas de 

assiduidade em conformidade com o controle de serviços; Elaboração das faltas dos trabalhadores adstritos aos Sectores 

da Divisão (Limpeza, Jardins, Mercados e Cemitério); Elaboração dos mapas de férias do pessoal adstritos à Divisão e 

respetiva atualização sempre que se verifique alguma alteração; Elaboração de ofícios; Garantir a organização do arquivo 

e toda a documentação necessária ao desempenho das incumbências da função; Emissão de guias de receita relativas 

ao pagamento do Serviço de Metrologia; Efetuar fotocópias; Efetuar a receção e entrega de expediente;  Efetuar o 

Controle de Serviços dos Sectores; Efetuar o preenchimento das horas extraordinárias e noturnas dos funcionários; Efetuar o 

registo de documentos no respetivo programa informático; Efetuar pedidos nos respetivos programas informáticos; Efetuar o 

arquivo dos documentos despachados pelo Superior; Efetuar as informações das horas extraordinárias não informadas pelo 

Superior; Efetuar o registo da entrega de recolha de seringas nas farmácias; Assegurar o contacto entre os Serviços; 

Distribuir a documentação pelos Serviços 

 

ATIVIDADE 78 Isabel Gonçalves 

Coordena e gere os trabalhadores afetos ao serviço de limpeza de todos os edifícios pertencentes à Câmara Municipal.  

Preenchimento das folhas de assiduidade dos trabalhadores; Elaboração das folhas das faltas dos trabalhadores; 

 Elaboração dos mapas de férias e respetiva atualização sempre que se verifique alguma alteração; Efetuar o 

preenchimento das horas extraordinárias; Efetuar o registo de documentos no respetivo programa informático; Efetuar 

pedidos nos respetivos programas informáticos; Efetuar as informações das horas extraordinárias não informadas pelo 

Superior; Gerir e controlar os materiais gastos pelos serviços sob sua responsabilidade. Conduzir veículos ou máquinas 

propriedade da CMP desde que tenha a qualificação legal exigida para o efeito. 

 

 

3-2 SERVIÇO DE GESTÃO DA ECC 

 

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

Tem como atribuições e competências: a gestão de instalações da Estação Central de Camionagem de Portalegre, nomeadamente 

fiscalizar as condições de prestação de serviços na E.C.C. e zelar pelo integral cumprimento no Regulamento Municipal da E.C.C. e demais 

normas aplicáveis.  

 

Categoria/Carreira RCTFP Habilitação Literária/Área de Formação 
Postos de trabalho 

Ocupados Vagos 

     

 

 

3-3 SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTAS 

 

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

Tem como atribuições e competências: Tem como atribuições e competências: Centralizar a gestão dos meios de transporte disponíveis de 

forma a obter-se uma melhor rentabilização das aquisições, das manutenções, das reparações e das utilizações das viaturas e máquinas que 

a compõem; Promover o aumento de veículos económicos nos aspetos de preço, custos de manutenção e consumo, bem como o 

aumento do número de veículos amigos do ambiente, no que respeita ao combustível utilizado, sistemas de filtragem de substâncias nocivas 

e materiais utilizados na sua construção; Gestão do espaço e dos meios da oficina de mecânica municipal, promovendo uma adequada 
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organização do trabalho, tendo por base princípios de eficiência e eficácia no seu desempenho, na tentativa de minimização dos custos de 

manutenção e dos períodos de imobilização das viaturas. 

 

 

Categoria/Carreira RCTFP Habilitação Literária/Área de Formação 
Postos de trabalho 

Ocupados Vagos 

Técnico Superior Indeterminado Licenciatura 1  

Assistente operacional Indeterminado Escolaridade obrigatória 9  

 

TÉCNICO SUPERIOR– Grau de complexidade funcional 3 

ATIVIDADE  79 Válter Gomes 

Acompanhamento da gestão e manutenção do parque de viaturas e máquinas da CM 

 

 

ASSISTENTE operacional – Grau de complexidade funcional 2 

ATIVIDADE  80 Luis Carrilho 

Dirigir veículos automóveis, obedecendo ao Código da estrada, seguindo itinerário e programas estabelecidos para o 

transporte de passageiros ou carga, em trajetos urbanos ou em viagens para outras localidades. Proceder a verificação 

diária das condições do veículo que lhe for destinado, com relação ao estado dos pneus, abastecimento de combustível, 

água e óleo, teste de freios e da parte elétrica, certificando-se das suas condições de funcionamento. Zelar pela limpeza 

do veículo que lhe for destinado, visando manter o bom estado de conservação do mesmo. Executar pequenos reparos 

de urgência nos veículos, tais como: troca de pneus, fusíveis, lâmpadas, quando em viagem. Comunicar ao superior 

imediato, sempre que necessário, as falhas apresentadas pelos veículos, para encaminhamento de reparos, garantindo as 

condições de segurança. Encarregar-se do transporte e da entrega da carga, dentro do limite urbano ou em viagens para 

outras localidades, executando, orientando e auxiliando no carregamento e descarregamento da mesma, atendendo às 

necessidades dos serviços. Efetuar pequenas compras de materiais e entregas de documentos e correspondências. Zelar 

pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos 

serviços. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, 

bem como do local de trabalho. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. 

Desenvolver as atividades inerentes ao transporte de crianças no âmbito do transporte escolar. 

 

ATIVIDADE  81 José Trindade 

Dirigir veículos automóveis, obedecendo ao Código da estrada, seguindo itinerário e programas estabelecidos para o 

transporte de passageiros ou carga, em trajetos urbanos ou em viagens para outras localidades.  

Proceder a verificação diária das condições do veículo que lhe for destinado, com relação ao estado dos pneus, 

abastecimento de combustível, água e óleo, teste de freios e da parte elétrica, certificando-se das suas condições de 

funcionamento. Zelar pela limpeza do veículo que lhe for destinado, visando manter o bom estado de conservação do 

mesmo. Executar pequenos reparos de urgência nos veículos, tais como: troca de pneus, fusíveis, lâmpadas, quando em 

viagem. Comunicar ao superior imediato, sempre que necessário, as falhas apresentadas pelos veículos, para 

encaminhamento de reparos, garantindo as condições de segurança. Encarregar-se do transporte e da entrega da carga, 

dentro do limite urbano ou em viagens para outras localidades, executando, orientando e auxiliando no carregamento e 

descarregamento da mesma, atendendo às necessidades dos serviços. Efetuar pequenas compras de materiais e entregas 

de documentos e correspondências. Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção 

apropriados, quando da execução dos serviços. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 

equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho. Executar outras tarefas correlatas, 

conforme necessidade ou a critério de seu superior. Desenvolver as atividades inerentes ao transporte de crianças no 

âmbito do transporte escolar. 

 

ATIVIDADE  82 António Caldeira 

Dirigir veículos automóveis, obedecendo ao Código da estrada, seguindo itinerário e programas estabelecidos para o 

transporte de passageiros ou carga, em trajetos urbanos ou em viagens para outras localidades. Proceder a verificação 

diária das condições do veículo que lhe for destinado, com relação ao estado dos pneus, abastecimento de combustível, 

água e óleo, teste de freios e da parte elétrica, certificando-se das suas condições de funcionamento. Zelar pela limpeza 
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do veículo que lhe for destinado, visando manter o bom estado de conservação do mesmo. Executar pequenos reparos 

de urgência nos veículos, tais como: troca de pneus, fusíveis, lâmpadas, quando em viagem. Comunicar ao superior 

imediato, sempre que necessário, as falhas apresentadas pelos veículos, para encaminhamento de reparos, garantindo as 

condições de segurança. Encarregar-se do transporte e da entrega da carga, dentro do limite urbano ou em viagens para 

outras localidades, executando, orientando e auxiliando no carregamento e descarregamento da mesma, atendendo às 

necessidades dos serviços. Efetuar pequenas compras de materiais e entregas de documentos e correspondências. Zelar 

pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos 

serviços. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, 

bem como do local de trabalho. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. 

Desenvolver as atividades inerentes ao transporte de crianças no âmbito do transporte escolar. 

 

ATIVIDADE  83 António Martins 

Dirigir veículos automóveis, obedecendo ao Código da estrada, seguindo itinerário e programas estabelecidos para o 

transporte de passageiros ou carga, em trajetos urbanos ou em viagens para outras localidades. Proceder a verificação 

diária das condições do veículo que lhe for destinado, com relação ao estado dos pneus, abastecimento de combustível, 

água e óleo, teste de freios e da parte elétrica, certificando-se das suas condições de funcionamento. Zelar pela limpeza 

do veículo que lhe for destinado, visando manter o bom estado de conservação do mesmo. Executar pequenos reparos 

de urgência nos veículos, tais como: troca de pneus, fusíveis, lâmpadas, quando em viagem. Comunicar ao superior 

imediato, sempre que necessário, as falhas apresentadas pelos veículos, para encaminhamento de reparos, garantindo as 

condições de segurança. Encarregar-se do transporte e da entrega da carga, dentro do limite urbano ou em viagens para 

outras localidades, executando, orientando e auxiliando no carregamento e descarregamento da mesma, atendendo às 

necessidades dos serviços. Efetuar pequenas compras de materiais e entregas de documentos e correspondências. Zelar 

pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos 

serviços. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, 

bem como do local de trabalho. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. 

Desenvolver as atividades inerentes ao transporte de crianças no âmbito do transporte escolar. 

 

ATIVIDADE 84 José Curião 

Dirigir veículos automóveis, obedecendo ao Código da estrada, seguindo itinerário e programas estabelecidos para o 

transporte de passageiros ou carga, em trajetos urbanos ou em viagens para outras localidades. Proceder a verificação 

diária das condições do veículo que lhe for destinado, com relação ao estado dos pneus, abastecimento de combustível, 

água e óleo, teste de freios e da parte elétrica, certificando-se das suas condições de funcionamento. Zelar pela limpeza 

do veículo que lhe for destinado, visando manter o bom estado de conservação do mesmo. Executar pequenos reparos 

de urgência nos veículos, tais como: troca de pneus, fusíveis, lâmpadas, quando em viagem. Comunicar ao superior 

imediato, sempre que necessário, as falhas apresentadas pelos veículos, para encaminhamento de reparos, garantindo as 

condições de segurança. Encarregar-se do transporte e da entrega da carga, dentro do limite urbano ou em viagens para 

outras localidades, executando, orientando e auxiliando no carregamento e descarregamento da mesma, atendendo às 

necessidades dos serviços. Efetuar pequenas compras de materiais e entregas de documentos e correspondências. Zelar 

pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos 

serviços. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, 

bem como do local de trabalho. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. 

Desenvolver as atividades inerentes ao transporte de crianças no âmbito do transporte escolar. 

 

ATIVIDADE 85 Casimiro Fernandes 

Dirigir veículos automóveis, obedecendo ao Código da estrada, seguindo itinerário e programas estabelecidos para o 

transporte de passageiros ou carga, em trajetos urbanos ou em viagens para outras localidades. Proceder a verificação 

diária das condições do veículo que lhe for destinado, com relação ao estado dos pneus, abastecimento de combustível, 

água e óleo, teste de freios e da parte elétrica, certificando-se das suas condições de funcionamento. Zelar pela limpeza 

do veículo que lhe for destinado, visando manter o bom estado de conservação do mesmo. Executar pequenos reparos 

de urgência nos veículos, tais como: troca de pneus, fusíveis, lâmpadas, quando em viagem. Comunicar ao superior 

imediato, sempre que necessário, as falhas apresentadas pelos veículos, para encaminhamento de reparos, garantindo as 

condições de segurança. Encarregar-se do transporte e da entrega da carga, dentro do limite urbano ou em viagens para 

outras localidades, executando, orientando e auxiliando no carregamento e descarregamento da mesma, atendendo às 

necessidades dos serviços. Efetuar pequenas compras de materiais e entregas de documentos e correspondências. Zelar 

pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos 

serviços. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, 

bem como do local de trabalho. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. 

Desenvolver as atividades inerentes ao transporte de crianças no âmbito do transporte escolar 
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ATIVIDADE 86 Joaquim Alexandre 

Dirigir veículos automóveis, obedecendo ao Código da estrada, seguindo itinerário e programas estabelecidos para o 

transporte de passageiros ou carga, em trajetos urbanos ou em viagens para outras localidades. Proceder a verificação 

diária das condições do veículo que lhe for destinado, com relação ao estado dos pneus, abastecimento de combustível, 

água e óleo, teste de freios e da parte elétrica, certificando-se das suas condições de funcionamento. Zelar pela limpeza 

do veículo que lhe for destinado, visando manter o bom estado de conservação do mesmo. Executar pequenos reparos 

de urgência nos veículos, tais como: troca de pneus, fusíveis, lâmpadas, quando em viagem. Comunicar ao superior 

imediato, sempre que necessário, as falhas apresentadas pelos veículos, para encaminhamento de reparos, garantindo as 

condições de segurança. Encarregar-se do transporte e da entrega da carga, dentro do limite urbano ou em viagens para 

outras localidades, executando, orientando e auxiliando no carregamento e descarregamento da mesma, atendendo às 

necessidades dos serviços.  

 

ATIVIDADE 87 José Raimundo 

Dirigir veículos automóveis, obedecendo ao Código da estrada, seguindo itinerário e programas estabelecidos para o 

transporte de passageiros ou carga, em trajetos urbanos ou em viagens para outras localidades. Proceder a verificação 

diária das condições do veículo que lhe for destinado, com relação ao estado dos pneus, abastecimento de combustível, 

água e óleo, teste de freios e da parte elétrica, certificando-se das suas condições de funcionamento. Zelar pela limpeza 

do veículo que lhe for destinado, visando manter o bom estado de conservação do mesmo. Executar pequenos reparos 

de urgência nos veículos, tais como: troca de pneus, fusíveis, lâmpadas, quando em viagem. Comunicar ao superior 

imediato, sempre que necessário, as falhas apresentadas pelos veículos, para encaminhamento de reparos, garantindo as 

condições de segurança. Encarregar-se do transporte e da entrega da carga, dentro do limite urbano ou em viagens para 

outras localidades, executando, orientando e auxiliando no carregamento e descarregamento da mesma, atendendo às 

necessidades dos serviços.  

 

ATIVIDADE 88 Luís Correia 

Dirigir veículos automóveis, obedecendo ao Código da estrada, seguindo itinerário e programas estabelecidos para o 

transporte de passageiros ou carga, em trajetos urbanos ou em viagens para outras localidades. Proceder a verificação 

diária das condições do veículo que lhe for destinado, com relação ao estado dos pneus, abastecimento de combustível, 

água e óleo, teste de freios e da parte elétrica, certificando-se das suas condições de funcionamento. Zelar pela limpeza 

do veículo que lhe for destinado, visando manter o bom estado de conservação do mesmo. Executar pequenos reparos 

de urgência nos veículos, tais como: troca de pneus, fusíveis, lâmpadas, quando em viagem. Comunicar ao superior 

imediato, sempre que necessário, as falhas apresentadas pelos veículos, para encaminhamento de reparos, garantindo as 

condições de segurança.  Encarregar-se do transporte e da entrega da carga, dentro do limite urbano ou em viagens para 

outras localidades, executando, orientando e auxiliando no carregamento e descarregamento da mesma, atendendo às 

necessidades dos serviços. Efetuar pequenas compras de materiais e entregas de documentos e correspondências. Zelar 

pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos 

serviços. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, 

bem como do local de trabalho. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. 

Desenvolver as atividades inerentes ao transporte de crianças no âmbito do transporte escolar. 

 

 

3-4  SERVIÇO DE AMBIENTE 

 

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

 

Tem como atribuições e competências: Assegurar o permanente estado de higiene das ruas, praças, logradouros, ou de qualquer outro 

espaço público; Promover a colocação e manutenção de recipientes de recolha de resíduos; Assegurar um serviço de recolha e transporte 

de resíduos sólidos fixando os respetivos itinerários; Promover o tratamento e a reciclagem de resíduos; Planear, desenvolver e zelar pela 

manutenção das zonas verdes, garantindo as suas condições de permanente uso público; Promover a criação, bem como a conservação e 

reparação de jardins e zonas verdes municipais; Assegurar a administração do cemitério Municipal, Promovendo inumações e exumações, 

bem como a limpeza e manutenção das dependências do mesmo; Promover o alinhamento e numeração das sepulturas e designar os 

lugares para abertura de covais, bem como organizar os processos e manter atualizado o respetivo registo; Assegurar os serviços de aferição 

de equipamentos de medida nos termos da lei em vigor; Assegurar os serviços de aferição nos municípios com os quais existe Protocolo em 

vigor; Assegurar a gestão e funcionamento das feiras; Assegurar a gestão e controlo de feirantes em articulação com a Divisão de 

Administração Geral e Finanças; Assegurar a gestão de trabalhadores inerentes ao funcionamento das Feiras em articulação com os serviços 
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em que estes se integrem; Assegurar a limpeza de edifícios Municipais, orientando trabalhadores e todas as atividades inerentes ao Serviço; 

Gerir os veículos utilizados no serviço, pugnando pelo seu bom estado de conservação e apresentação; Gerir e conservar os materiais e 

equipamentos; Executar tarefas que, no âmbito das suas atribuições lhe sejam superiormente solicitadas. 

 

Categoria/Carreira RCTFP Habilitação Literária/Área de Formação 
Postos de trabalho 

Ocupados Vagos 

Técnico Superior Indeterminado licenciatura 1  

Assistente Técnico Indeterminado 12º. ano 1  

Encarreg. operacional Indeterminado Escolaridade obrigatória 4  

Assistente operacional Indeterminado Escolaridade obrigatória 44  

 

TÉCNICO SUPERIOR – Grau de complexidade funcional 3 

ATIVIDADE 89 Jacinta Silva 

Elaborar pareceres relativos a vários assuntos despachados pelos superiores hierárquicos; Elaborar informações e ofícios.  

Atualizar os dados que constam da secção de Ambiente no portal do município e remeter esses mesmos dados aos 

técnicos responsáveis pela Informática; Coordenar o serviço de recolha porta-a-porta de papel e embalagens em várias 

instituições da cidade, registando os pedidos efetuados e tratando os dados estatísticos. Verificar a existência de fossas 

quando os munícipes solicitam a isenção da tarifa de saneamento. Efetuar medições de ruído, sempre que são 

apresentadas queixas pelos munícipes. Gestão do Centro de Recolha Animal Canil e Gatil Municipal de Portalegre.  

Elaborar campanhas de sensibilização ambiental assim como ações de formação nas escolas do concelho, sempre que 

solicitado para tal. 

 

ASSISTENTE TÉCNICO – Grau de complexidade funcional 2 

ATIVIDADE 90 António Carrapiço 

Procede  à verificação  de  balanças  e  contadores  de  tempo; procede ao registo e controlo das faturações efetuadas; 

recolha de numerários, comunica ao superior hierárquico as anomalias detetadas no serviço; dar apoio no armazém 

desenvolvendo as tarefas inerentes ao funcionamento do mesmo. 

 

 

 

ENCARREGADO OPERACIONAL – Grau de complexidade funcional 1 

ATIVIDADE  91 João Roque 

Controla e  coordena  as  tarefas  exercidas  pelos  funcionários ,  distribui   tarefas  e   zela   pelo    cumprimento das normas 

do serviço 

ATIVIDADE 92 Dionísio Franco 

Controla e  coordena  as  tarefas  exercidas  pelos  funcionários ,  distribui   tarefas  e   zela   pelo    cumprimento das normas 

do serviço 

ATIVIDADE 93 Manuel Mourato 

Controla e  coordena  as  tarefas  exercidas  pelos  funcionários ,  distribui   tarefas  e   zela   pelo    cumprimento das normas 

do serviço 

ATIVIDADE  94 João Mário Tavares 

Controla e  coordena  as  tarefas  exercidas  pelos  funcionários ,  distribui   tarefas  e   zela   pelo    cumprimento das normas 

do serviço 

 

ASSISTENTE OPERACIONAL  – Grau de complexidade funcional 1 

ATIVIDADE 95 Filipe Vaz 

Procede à recolha indiferenciada e seletiva de resíduos sólidos; procede à recolha de monos; procede à varredura manual 

e limpeza de ruas; procede ao acompanhamento da varredura mecânica; procede à lavagem de contentores; procede à 

lavagem de ruas; procede à abertura, limpeza e encerramento de instalações sanitárias públicas; procede à 
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limpeza/manutenção das instalações do canil-gatil; procede à limpeza e desobstrução de sumidouros e sarjetas; procede 

à remoção de ervas; procede à aplicação de monda química; assegura a limpeza e conservação das instalações adstritas 

ao serviço; procede à execução de cargas e descargas; sempre que seja necessário, e os serviços assim o entendam, 

poderá desenvolver outras tarefas 

 

ATIVIDADE 96 Paulo Alves 

Conduzir/manobrar qualquer veículo e/ou máquina propriedade da Câmara Municipal de Portalegre desde que tenha a 

qualificação profissional adequada; zelar pela conservação, limpeza e manutenção dos veículos e/ou máquinas; 

comunicar qualquer anomalia aos serviços respetivos; efetuar todos os registos necessários inerentes ao serviço; sempre que 

seja necessário, e os serviços assim o entendam, poderá desenvolver outras tarefas inerentes ao serviço a que se encontra 

adstrita a viatura e/ou máquina; substituir o Encarregado Operacional sempre que seja necessário. 

 

ATIVIDADE 97 Luís Vilaça 

Procede à recolha indiferenciada e seletiva de resíduos sólidos; procede à recolha de monos; procede à varredura manual 

e limpeza de ruas; procede ao acompanhamento da varredura mecânica; procede à lavagem de contentores; procede à 

lavagem de ruas; procede à abertura, limpeza e encerramento de instalações sanitárias públicas; procede à  

limpeza/manutenção das instalações do canil-gatil; procede à limpeza e desobstrução de sumidouros e sarjetas; procede 

à remoção de ervas; procede à aplicação de monda química; assegura a limpeza e conservação das instalações adstritas 

ao serviço; procede à execução de cargas e descargas; sempre que seja necessário, e os serviços assim o entendam, 

poderá desenvolver outras tarefas 

ATIVIDADE 98 Vítor Cordeiro 

Procede à recolha indiferenciada e seletiva de resíduos sólidos; procede à recolha de monos; procede à varredura manual 

e limpeza de ruas; procede ao acompanhamento da varredura mecânica; procede à lavagem de contentores; procede à 

lavagem de ruas; procede à abertura, limpeza e encerramento de instalações sanitárias públicas; procede à  

limpeza/manutenção das instalações do canil-gatil; procede à limpeza e desobstrução de sumidouros e sarjetas; procede 

à remoção de ervas; procede à aplicação de monda química; assegura a limpeza e conservação das instalações adstritas 

ao serviço; procede à execução de cargas e descargas; sempre que seja necessário, e os serviços assim o entendam, 

poderá desenvolver outras tarefas 

 

ATIVIDADE 99 Paulo Paiva 

 

Procede à abertura e fecho dos portões do Mercado Municipal de Portalegre; assegura a limpeza e conservação das 

instalações adstritas ao serviço do Mercado Municipal. Cobrança nas quartas-feiras e sábados, aos hortelões que 

frequentam o Mercado Municipal. Controlo e utilização do armazém. 

 

ATIVIDADE 100 Luís Tavares 

Procede à recolha indiferenciada e seletiva de resíduos sólidos; procede à recolha de monos; procede à varredura manual 

e limpeza de ruas; procede ao acompanhamento da varredura mecânica; procede à lavagem de contentores; procede à 

lavagem de ruas; procede à abertura, limpeza e encerramento de instalações sanitárias públicas; procede à 

limpeza/manutenção das instalações do canil-gatil; procede à limpeza e desobstrução de sumidouros e sarjetas; procede 

à remoção de ervas; procede à aplicação de monda química; assegura a limpeza e conservação das instalações adstritas 

ao serviço; procede à execução de cargas e descargas; sempre que seja necessário, e os serviços assim o entendam, 

poderá desenvolver outras tarefas 

 

ATIVIDADE 101 Miguel Cruz 

Procede à recolha indiferenciada e seletiva de resíduos sólidos; procede à recolha de monos; procede à varredura manual 

e limpeza de ruas; procede ao acompanhamento da varredura mecânica; procede à lavagem de contentores; procede à 

lavagem de ruas; procede à abertura, limpeza e encerramento de instalações sanitárias públicas;  

procede à limpeza/manutenção das instalações do canil-gatil; procede à limpeza e desobstrução de sumidouros e 

sarjetas; procede à remoção de ervas; procede à aplicação de monda química; assegura a limpeza e conservação das 

instalações adstritas ao serviço; procede à execução de cargas e descargas; sempre que seja necessário, e os serviços 

assim o entendam, poderá desenvolver outras tarefas 

 

ATIVIDADE 102 João Barreto Marques  

Procede à recolha indiferenciada e seletiva de resíduos sólidos; procede à recolha de monos; procede à varredura manual 

e limpeza de ruas; procede ao acompanhamento da varredura mecânica; procede à lavagem de contentores; procede à 

lavagem de ruas; procede à abertura, limpeza e encerramento de instalações sanitárias públicas; procede à 
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limpeza/manutenção das instalações do canil-gatil; procede à limpeza e desobstrução de sumidouros e sarjetas; procede 

à remoção de ervas; procede à aplicação de monda química; assegura a limpeza e conservação das instalações adstritas 

ao serviço;  procede à execução de cargas e descargas; sempre que seja necessário, e os serviços assim o entendam, 

poderá desenvolver outras tarefas 

 

ATIVIDADE 103 Marco Gil 

 

Procede à recolha indiferenciada e seletiva de resíduos sólidos; procede à recolha de monos; procede à varredura manual 

e limpeza de ruas; procede ao acompanhamento da varredura mecânica; procede à lavagem de contentores; procede à 

lavagem de ruas; procede à abertura, limpeza e encerramento de instalações sanitárias públicas; procede à 

limpeza/manutenção das instalações do canil-gatil; procede à limpeza e desobstrução de sumidouros e sarjetas; procede 

à remoção de ervas; procede à aplicação de monda química; assegura a limpeza e conservação das instalações adstritas 

ao serviço; procede à execução de cargas e descargas; sempre que seja necessário, e os serviços assim o entendam, 

poderá desenvolver outras tarefas 

ATIVIDADE 104 José Patacas 

Procede à recolha indiferenciada e seletiva de resíduos sólidos; procede à recolha de monos; procede à varredura manual 

e limpeza de ruas; procede ao acompanhamento da varredura mecânica; procede à lavagem de contentores;  

procede à lavagem de ruas; procede à abertura, limpeza e encerramento de instalações sanitárias públicas; procede à 

limpeza/manutenção das instalações do canil-gatil; procede à limpeza e desobstrução de sumidouros e sarjetas; procede 

à remoção de ervas; procede à aplicação de monda química; assegura a limpeza e conservação das instalações adstritas 

ao serviço; procede à execução de cargas e descargas; sempre que seja necessário, e os serviços assim o entendam, 

poderá desenvolver outras tarefas 

 

ATIVIDADE 105 Vitor Colaço 

Procede à recolha indiferenciada e seletiva de resíduos sólidos; procede à recolha de monos;  procede à varredura 

manual e limpeza de ruas; procede ao acompanhamento da varredura mecânica; procede à lavagem de contentores;  

procede à lavagem de ruas; procede à abertura, limpeza e encerramento de instalações sanitárias públicas; procede à 

limpeza/manutenção das instalações do canil-gatil; procede à limpeza e desobstrução de sumidouros e sarjetas; procede 

à remoção de ervas; procede à aplicação de monda química; assegura a limpeza e conservação das instalações adstritas 

ao serviço; procede à execução de cargas e descargas; sempre que seja necessário, e os serviços assim o entendam, 

poderá desenvolver outras tarefas 

ATIVIDADE 106 Benvindo Isidoro 

Conduzir/manobrar qualquer veículo e/ou máquina propriedade da Câmara Municipal de Portalegre desde que tenha a 

qualificação profissional adequada; zelar pela conservação, limpeza e manutenção dos veículos e/ou máquinas; 

comunicar qualquer anomalia aos serviços respetivos; efetuar todos os registos necessários inerentes ao serviço; sempre que 

seja necessário, e os serviços assim o entendam, poderá desenvolver outras tarefas inerentes ao serviço a que se encontra 

adstrita a viatura e/ou máquina; substituir o Encarregado Operacional sempre que seja necessário. 

ATIVIDADE 107 Jorge Barroso 

Procede à recolha indiferenciada e seletiva de resíduos sólidos; procede à recolha de monos; procede à varredura manual 

e limpeza de ruas; procede ao acompanhamento da varredura mecânica; procede à lavagem de contentores; procede à 

lavagem de ruas; procede à abertura, limpeza e encerramento de instalações sanitárias públicas; procede à 

limpeza/manutenção das instalações do canil-gatil; procede à limpeza e desobstrução de sumidouros e sarjetas; procede 

à remoção de ervas; procede à aplicação de monda química; assegura a limpeza e conservação das instalações adstritas 

ao serviço; procede à execução de cargas e descargas; sempre que seja necessário, e os serviços assim o entendam, 

poderá desenvolver outras tarefas 

 

ATIVIDADE 108 José Lemos 

Procede à recolha indiferenciada e seletiva de resíduos sólidos; procede à recolha de monos; procede à varredura manual 

e limpeza de ruas; procede ao acompanhamento da varredura mecânica; procede à lavagem de contentores;  procede 

à lavagem de ruas; procede à abertura, limpeza e encerramento de instalações sanitárias públicas; procede à 

limpeza/manutenção das instalações do canil-gatil; procede à limpeza e desobstrução de sumidouros e sarjetas;  procede 

à remoção de ervas; procede à aplicação de monda química; assegura a limpeza e conservação das instalações adstritas 

ao serviço; procede à execução de cargas e descargas; sempre que seja necessário, e os serviços assim o entendam, 

poderá desenvolver outras tarefas 

ATIVIDADE 109 Nuno Neves 

Procede à recolha indiferenciada e seletiva de resíduos sólidos; procede à recolha de monos; procede à varredura manual 

e limpeza de ruas; procede ao acompanhamento da varredura mecânica; procede à lavagem de contentores; procede à 



 
Câmara Municipal de Portalegre 

Divisão de Administração Geral e Finanças 
Serviço de Recursos Humanos 

Rua Guilherme Gomes Fernandes, nº 28  7300 - 186  PORTALEGRE    |    Contribuinte 501 143 718 
municipio@cm-portalegre.pt     |    www.cm-portalegre.pt    |   Telefone 245 307 400/1   |   Fax 245 307470 

34 

 

lavagem de ruas; procede à abertura, limpeza e encerramento de instalações sanitárias públicas; procede à 

limpeza/manutenção das instalações do canil-gatil; procede à limpeza e desobstrução de sumidouros e sarjetas; procede 

à remoção de ervas; procede à aplicação de monda química; assegura a limpeza e conservação das instalações adstritas 

ao serviço; procede à execução de cargas e descargas; sempre que seja necessário, e os serviços assim o entendam, 

poderá desenvolver outras tarefas 

ATIVIDADE 110 Nuno Baptista 

Procede à recolha indiferenciada e seletiva de resíduos sólidos; procede à recolha de monos;  procede à varredura 

manual e limpeza de ruas; procede ao acompanhamento da varredura mecânica; procede à lavagem de contentores; 

procede à lavagem de ruas; procede à abertura, limpeza e encerramento de instalações sanitárias públicas;  procede à 

limpeza/manutenção das instalações do canil-gatil; procede à limpeza e desobstrução de sumidouros e sarjetas; procede 

à remoção de ervas; procede à aplicação de monda química; assegura a limpeza e conservação das instalações adstritas 

ao serviço; procede à execução de cargas e descargas; sempre que seja necessário, e os serviços assim o entendam, 

poderá desenvolver outras tarefas 

 

ATIVIDADE 111 Helena Elisiário 

Proceder à  limpeza/manutenção  de  todos os edifícios pertencentes  à Câmara Municipal; Conduzir veículos ou máquinas 

propriedade da CMP desde que tenha a qualificação legal exigida para o efeito;  Executar a limpeza dos equipamentos e 

instalações inerentes ao trabalho desenvolvido 

ATIVIDADE 112 Helena Azeitona 

Proceder à  limpeza/manutenção  de  todos os edifícios pertencentes  à Câmara Municipal; Conduzir veículos ou máquinas 

propriedade da CMP desde que tenha a qualificação legal exigida para o efeito;   Executar a limpeza dos equipamentos e 

instalações inerentes ao trabalho desenvolvido 

ATIVIDADE 113 Joaquim Bonacho 

Conduzir/manobrar qualquer veículo e/ou máquina propriedade da Câmara Municipal de Portalegre desde que tenha a 

qualificação profissional adequada; zelar pela conservação, limpeza e manutenção dos veículos e/ou máquinas;  

comunicar qualquer anomalia aos serviços respetivos; efetuar todos os registos necessários inerentes ao serviço; sempre que 

seja necessário, e os serviços assim o entendam, poderá desenvolver outras tarefas inerentes ao serviço a que se encontra 

adstrita a viatura e/ou máquina; substituir o Encarregado Operacional sempre que seja necessário. 

 

ATIVIDADE 114 Honório Martins 

Procede à recolha indiferenciada e seletiva de resíduos sólidos; procede à recolha de monos; procede à varredura manual 

e limpeza de ruas; procede ao acompanhamento da varredura mecânica; procede à lavagem de contentores; procede à 

lavagem de ruas; procede à abertura, limpeza e encerramento de instalações sanitárias públicas;  procede à 

limpeza/manutenção das instalações do canil-gatil; procede à limpeza e desobstrução de sumidouros e sarjetas; procede 

à remoção de ervas; procede à aplicação de monda química; assegura a limpeza e conservação das instalações adstritas 

ao serviço; procede à execução de cargas e descargas; sempre que seja necessário, e os serviços assim o entendam, 

poderá desenvolver outras tarefas 

ATIVIDADE 115 António Pedro Sim Sim 

Procede à recolha indiferenciada e seletiva de resíduos sólidos; procede à recolha de monos; procede à varredura manual 

e limpeza de ruas; procede ao acompanhamento da varredura mecânica; procede à lavagem de contentores; procede à 

lavagem de ruas; procede à abertura, limpeza e encerramento de instalações sanitárias públicas; procede à 

limpeza/manutenção das instalações do canil-gatil; procede à limpeza e desobstrução de sumidouros e sarjetas; procede 

à remoção de ervas; procede à aplicação de monda química; assegura a limpeza e conservação das instalações adstritas 

ao serviço; procede à execução de cargas e descargas; sempre que seja necessário, e os serviços assim o entendam, 

poderá desenvolver outras tarefas 

 

ATIVIDADE 116 Pedro Marmelo 

Procede à recolha indiferenciada e seletiva de resíduos sólidos; procede à recolha de monos; procede à varredura manual 

e limpeza de ruas; procede ao acompanhamento da varredura mecânica; procede à lavagem de contentores; procede à 

lavagem de ruas; procede à abertura, limpeza e encerramento de instalações sanitárias públicas; procede à 

limpeza/manutenção das instalações do canil-gatil; procede à limpeza e desobstrução de sumidouros e sarjetas; procede 

à remoção de ervas; procede à aplicação de monda química; assegura a limpeza e conservação das instalações adstritas 

ao serviço; procede à execução de cargas e descargas; sempre que seja necessário, e os serviços assim o entendam, 

poderá desenvolver outras tarefas 

ATIVIDADE 117 José Trindade 

Procede à recolha indiferenciada e seletiva de resíduos sólidos; procede à recolha de monos; procede à varredura manual 

e limpeza de ruas; procede ao acompanhamento da varredura mecânica; procede à lavagem de contentores;  procede 
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à lavagem de ruas; procede à abertura, limpeza e encerramento de instalações sanitárias públicas;  procede à 

limpeza/manutenção das instalações do canil-gatil; procede à limpeza e desobstrução de sumidouros e sarjetas; procede 

à remoção de ervas; procede à aplicação de monda química; assegura a limpeza e conservação das instalações adstritas 

ao serviço; procede à execução de cargas e descargas; sempre que seja necessário, e os serviços assim o entendam, 

poderá desenvolver outras tarefas 

ATIVIDADE 118 Isabel Miranda 

Proceder à  limpeza/manutenção  de  todos os edifícios pertencentes  à Câmara Municipal; Conduzir veículos ou máquinas 

propriedade da CMP desde que tenha a qualificação legal exigida para o efeito;  Executar a limpeza dos equipamentos e 

instalações inerentes ao trabalho desenvolvido 

ATIVIDADE 119 Joaquim Lourenço 

Conduzir/manobrar qualquer veículo e/ou máquina propriedade da Câmara Municipal de Portalegre desde que tenha a 

qualificação profissional adequada; zelar pela conservação, limpeza e manutenção dos veículos e/ou máquinas; 

comunicar qualquer anomalia aos serviços respetivos;  efetuar todos os registos necessários inerentes ao serviço; sempre 

que seja necessário, e os serviços assim o entendam, poderá desenvolver outras tarefas inerentes ao serviço a que se 

encontra adstrita a viatura e/ou máquina; substituir o Encarregado Operacional sempre que seja necessário 

ATIVIDADE 120 José Toco Miguéns 

Procede à recolha indiferenciada e seletiva de resíduos sólidos; procede à recolha de monos; procede à varredura manual 

e limpeza de ruas; procede ao acompanhamento da varredura mecânica; procede à lavagem de contentores; procede à 

lavagem de ruas; procede à abertura, limpeza e encerramento de instalações sanitárias públicas; procede à 

limpeza/manutenção das instalações do canil-gatil; procede à limpeza e desobstrução de sumidouros e sarjetas; procede 

à remoção de ervas; procede à aplicação de monda química; assegura a limpeza e conservação das instalações adstritas 

ao serviço; procede à execução de cargas e descargas; sempre que seja necessário, e os serviços assim o entendam, 

poderá desenvolver outras tarefas 

ATIVIDADE 121 José Manuel Ribeiro 

Procede à recolha indiferenciada e seletiva de resíduos sólidos; procede à recolha de monos; procede à varredura manual 

e limpeza de ruas; procede ao acompanhamento da varredura mecânica; procede à lavagem de contentores; procede à 

lavagem de ruas; procede à abertura, limpeza e encerramento de instalações sanitárias públicas; procede à 

limpeza/manutenção das instalações do canil-gatil; procede à limpeza e desobstrução de sumidouros e sarjetas; procede 

à remoção de ervas; procede à aplicação de monda química; assegura a limpeza e conservação das instalações adstritas 

ao serviço; procede à execução de cargas e descargas; sempre que seja necessário, e os serviços assim o entendam, 

poderá desenvolver outras tarefas 

ATIVIDADE 122 José Traguil 

Procede à abertura e aterro de sepulturas, bem como à sua montagem e desmontagem; procede ao depósito e ao 

levantamento dos restos mortais; cuida do sector do cemitério que lhe está distribuído; assegura a limpeza e conservação 

das instalações pertencentes ao cemitério; procede à execução de cargas e descargas. 

ATIVIDADE 123 Manuel Isaac 

Procede à abertura e aterro de sepulturas, bem como à sua montagem e desmontagem; procede ao depósito e ao 

levantamento dos restos mortais; cuida do sector do cemitério que lhe está distribuído; assegura a limpeza e conservação 

das instalações pertencentes ao cemitério; procede à execução de cargas e descargas. 

 

ATIVIDADE 124 João Paulo Lage 

Procede à abertura e aterro de sepulturas, bem como à sua montagem e desmontagem; procede ao depósito e ao 

levantamento dos restos mortais; cuida do sector do cemitério que lhe está distribuído; assegura a limpeza e conservação 

das instalações pertencentes ao cemitério; procede à execução de cargas e descargas. 

 

ATIVIDADE 125 Arlindo Vitoriano 

Procede à abertura e aterro de sepulturas, bem como à sua montagem e desmontagem; procede ao depósito e ao 

levantamento dos restos mortais; cuida do sector do cemitério que lhe está distribuído; assegura a limpeza e conservação 

das instalações pertencentes ao cemitério; procede à execução de cargas e descargas 

 

ATIVIDADE 126 Joaquim Pombo 

Procede à recolha indiferenciada e seletiva de resíduos sólidos; procede à recolha de monos; procede à varredura manual 

e limpeza de ruas; procede ao acompanhamento da varredura mecânica; procede à lavagem de contentores; procede à 

lavagem de ruas; procede à abertura, limpeza e encerramento de instalações sanitárias públicas; procede à 

limpeza/manutenção das instalações do canil-gatil; procede à limpeza e desobstrução de sumidouros e sarjetas; procede 

à remoção de ervas; procede à aplicação de monda química; assegura a limpeza e conservação das instalações adstritas 

ao serviço; procede à execução de cargas e descargas; sempre que seja necessário, e os serviços assim o entendam, 

poderá desenvolver outras tarefas 
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ATIVIDADE 127 António Ganhão 

Cultiva, planta e acompanha o desenvolvimento de plantas, flores e árvores; criação, manutenção e conservação de 

espaços verdes; Instalação, montagem, manutenção e conservação de sistemas de regas automáticos; Preparação de 

terrenos com cava, abertura de valas, desprega, aplicação de semente; aplicação de adubos; manutenção e 

conservação manual e mecânica de relvados; aplicação de monda química; poda de árvores; Execução de rega 

manual; Manutenção de plantas em viveiro, manutenção e conservação da estufa; é responsável pela limpeza, afinação 

e lubrificação do equipamento mecânico, procedendo a pequenas reparações; Vigilância de jardins e zonas verdes e de 

parques infantis; Assegura a limpeza e conservação das instalações adstritas ao serviço; procede à execução de cargas e 

descargas. 

ATIVIDADE 128 António Reia 

Cultiva, planta e acompanha o desenvolvimento de plantas, flores e árvores; criação, manutenção e conservação de 

espaços verdes; Instalação, montagem, manutenção e conservação de sistemas de regas automáticos; Preparação de 

terrenos com cava, abertura de valas, desprega, aplicação de semente; aplicação de adubos; manutenção e 

conservação manual e mecânica de relvados; aplicação de monda química; poda de árvores; Execução de rega 

manual; Manutenção de plantas em viveiro, manutenção e conservação da estufa; é responsável pela limpeza, afinação 

e lubrificação do equipamento mecânico, procedendo a pequenas reparações; Vigilância de jardins e zonas verdes e de 

parques infantis; Assegura a limpeza e conservação das instalações adstritas ao serviço; procede à execução de cargas e 

descargas. 

ATIVIDADE 129 Carlos Cruz 

Cultiva, planta e acompanha o desenvolvimento de plantas, flores e árvores; criação, manutenção e conservação de 

espaços verdes; Instalação, montagem, manutenção e conservação de sistemas de regas automáticos; Preparação de 

terrenos com cava, abertura de valas, desprega, aplicação de semente; aplicação de adubos; manutenção e 

conservação manual e mecânica de relvados; aplicação de monda química; poda de árvores; Execução de rega 

manual; Manutenção de plantas em viveiro, manutenção e conservação da estufa; é responsável pela limpeza, afinação 

e lubrificação do equipamento mecânico, procedendo a pequenas reparações;  Vigilância de jardins e zonas verdes e de 

parques infantis; Assegura a limpeza e conservação das instalações adstritas ao serviço; procede à execução de cargas e 

descargas. 

ATIVIDADE 130 Eliseu Palma 

Cultiva, planta e acompanha o desenvolvimento de plantas, flores e árvores; criação, manutenção e conservação de 

espaços verdes; Instalação, montagem, manutenção e conservação de sistemas de regas automáticos; Preparação de 

terrenos com cava, abertura de valas, desprega, aplicação de semente; aplicação de adubos; manutenção e 

conservação manual e mecânica de relvados; aplicação de monda química; poda de árvores; Execução de rega 

manual; Manutenção de plantas em viveiro, manutenção e conservação da estufa; é responsável pela limpeza, afinação 

e lubrificação do equipamento mecânico, procedendo a pequenas reparações;  Vigilância de jardins e zonas verdes e de 

parques infantis; Assegura a limpeza e conservação das instalações adstritas ao serviço; procede à execução de cargas e 

descargas. 

ATIVIDADE 131 Ermelinda Silva 

Cultiva, planta e acompanha o desenvolvimento de plantas, flores e árvores; criação, manutenção e conservação de 

espaços verdes;  Instalação, montagem, manutenção e conservação de sistemas de regas automáticos; Preparação de 

terrenos com cava, abertura de valas, desprega, aplicação de semente; aplicação de adubos; manutenção e 

conservação manual e mecânica de relvados; aplicação de monda química; poda de árvores; Execução de rega 

manual; Manutenção de plantas em viveiro, manutenção e conservação da estufa; é responsável pela limpeza, afinação 

e lubrificação do equipamento mecânico, procedendo a pequenas reparações; Vigilância de jardins e zonas verdes e de 

parques infantis; Assegura a limpeza e conservação das instalações adstritas ao serviço; procede à execução de cargas e 

descargas. 

ATIVIDADE 132 Fernando Gonçalves 

Manutenção de plantas em viveiro, manutenção e conservação da estufa; é responsável pela limpeza, afinação e 

lubrificação do equipamento mecânico, procedendo a pequenas reparações; 

ATIVIDADE 133 Filipe Azeitona 

Cultiva, planta e acompanha o desenvolvimento de plantas, flores e árvores; criação, manutenção e conservação de 

espaços verdes; Instalação, montagem, manutenção e conservação de sistemas de regas automáticos; Preparação de 

terrenos com cava, abertura de valas, desprega, aplicação de semente; aplicação de adubos; manutenção e 

conservação manual e mecânica de relvados; aplicação de monda química; poda de árvores; Execução de rega 

manual;  Manutenção de plantas em viveiro, manutenção e conservação da estufa; é responsável pela limpeza, afinação 

e lubrificação do equipamento mecânico, procedendo a pequenas reparações; Vigilância de jardins e zonas verdes e de 

parques infantis; Assegura a limpeza e conservação das instalações adstritas ao serviço; procede à execução de cargas e 

descargas. 
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ATIVIDADE 134 José Casado 

Cultiva, planta e acompanha o desenvolvimento de plantas, flores e árvores; criação, manutenção e conservação de 

espaços verdes;  Instalação, montagem, manutenção e conservação de sistemas de regas automáticos; Preparação de 

terrenos com cava, abertura de valas, desprega, aplicação de semente; aplicação de adubos; manutenção e 

conservação manual e mecânica de relvados; aplicação de monda química; poda de árvores; Execução de rega 

manual; Manutenção de plantas em viveiro, manutenção e conservação da estufa; é responsável pela limpeza, afinação 

e lubrificação do equipamento mecânico, procedendo a pequenas reparações; Vigilância de jardins e zonas verdes e de 

parques infantis; Assegura a limpeza e conservação das instalações adstritas ao serviço; procede à execução de cargas e 

descargas. 

ATIVIDADE 135 Mário Galamarra 

Cultiva, planta e acompanha o desenvolvimento de plantas, flores e árvores; criação, manutenção e conservação de 

espaços verdes;  Instalação, montagem, manutenção e conservação de sistemas de regas automáticos; Preparação de 

terrenos com cava, abertura de valas, desprega, aplicação de semente; aplicação de adubos; manutenção e 

conservação manual e mecânica de relvados; aplicação de monda química; poda de árvores; Execução de rega 

manual;  Manutenção de plantas em viveiro, manutenção e conservação da estufa; é responsável pela limpeza, afinação 

e lubrificação do equipamento mecânico, procedendo a pequenas reparações; Vigilância de jardins e zonas verdes e de 

parques infantis; Assegura a limpeza e conservação das instalações adstritas ao serviço; procede à execução de cargas e 

descargas. 

ATIVIDADE 136 Nuno Braz 

Cultiva, planta e acompanha o desenvolvimento de plantas, flores e árvores; criação, manutenção e conservação de 

espaços verdes;  Instalação, montagem, manutenção e conservação de sistemas de regas automáticos; Preparação de 

terrenos com cava, abertura de valas, desprega, aplicação de semente; aplicação de adubos; manutenção e 

conservação manual e mecânica de relvados; aplicação de monda química; poda de árvores; Execução de rega 

manual;  Manutenção de plantas em viveiro, manutenção e conservação da estufa; é responsável pela limpeza, afinação 

e lubrificação do equipamento mecânico, procedendo a pequenas reparações; Vigilância de jardins e zonas verdes e de 

parques infantis; Assegura a limpeza e conservação das instalações adstritas ao serviço; procede à execução de cargas e 

descargas. 

ATIVIDADE 137 Manuel Vidal Duarte 

Cultiva, planta e acompanha o desenvolvimento de plantas, flores e árvores; criação, manutenção e conservação de 

espaços verdes; Instalação, montagem, manutenção e conservação de sistemas de regas automáticos; Preparação de 

terrenos com cava, abertura de valas, desprega, aplicação de semente; aplicação de adubos; manutenção e 

conservação manual e mecânica de relvados; aplicação de monda química; poda de árvores; Execução de rega 

manual; Manutenção de plantas em viveiro, manutenção e conservação da estufa; é responsável pela limpeza, afinação 

e lubrificação do equipamento mecânico, procedendo a pequenas reparações; Vigilância de jardins e zonas verdes e de 

parques infantis; Assegura a limpeza e conservação das instalações adstritas ao serviço; procede à execução de cargas e 

descargas. 

ATIVIDADE 138 Filomena Conceição 

Cultiva, planta e acompanha o desenvolvimento de plantas, flores e árvores; criação, manutenção e conservação de 

espaços verdes; Instalação, montagem, manutenção e conservação de sistemas de regas automáticos; Preparação de 

terrenos com cava, abertura de valas, desprega, aplicação de semente; aplicação de adubos; manutenção e 

conservação manual e mecânica de relvados; aplicação de monda química; poda de árvores; Execução de rega 

manual; Manutenção de plantas em viveiro, manutenção e conservação da estufa; é responsável pela limpeza, afinação 

e lubrificação do equipamento mecânico, procedendo a pequenas reparações; Vigilância de jardins e zonas verdes e de 

parques infantis; Assegura a limpeza e conservação das instalações adstritas ao serviço; procede à execução de cargas e 

descargas. 

 

3-5  SERVIÇO DE OBRAS 

 

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

 

Tem como atribuições e competências: Elaborar, executar e acompanhar, através de meios técnicos do município ou aquisição de serviços, 

os processos relativos a obras, equipamentos e infraestruturas municipais, nomeadamente a construção, beneficiação, recuperação e 

manutenção de: Estradas, arruamentos e caminhos municipais, incluindo a sinalização da via pública e o mobiliário urbano; de Rede de 

saneamento de coletores municipais; dos Imóveis de particulares que, nos termos da lei, possam ou devam ser efetuadas pelo município;  

Assegurar a prestação de apoio nas montagens nos diferentes eventos promovidos pelo Município ou por entidades e organismos do 
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Concelho: Associações culturais, desportivas, religiosas, recreativas, de apoio social; escolas e Juntas de Freguesia; Administrar os meios e 

prestar os serviços necessários ao funcionamento de estruturas, equipamentos e instalações do município ou a seu cargo, designadamente 

pela gestão das oficinas municipais e a gestão e manutenção de equipamentos da Divisão; Gestão e supervisão da rede de iluminação 

pública do Concelho; Gerir os veículos utilizados no serviço, pugnando pelo seu bom estado de conservação e apresentação; Gerir e 

conservar os materiais e equipamentos; Executar tarefas que, no âmbito das suas atribuições lhe sejam superiormente solicitadas. 

 

 

Categoria/Carreira RCTFP Habilitação Literária/Área de Formação 
Postos de trabalho 

Ocupados Vagos 

Técnico Superior Indeterminado Licenciatura 1  

Encarreg. operacional Indeterminado 12º. Ano 1  

Assistente operacional Indeterminado Escolaridade obrigatória 38  

 

 

MOBILIDADE ENTRE ORGÃOS ( SMAT – CMP) 

Assistentes Operacionais Indeterminado Escolaridade obrigatória 3  

 

TÉCNICO SUPERIOR – Grau de complexidade funcional 3 

ATIVIDADE 139 Cristina Pascoal 

Acompanhamento de tarefas, obras e execução de projetos de saneamento, construção civil,  arruamentos da DOA.  

Elaborar pareceres relativos a vários assuntos despachados pelos superiores hierárquicos; Elaborar informações e ofícios.  

 

 
 

ENCARREGADO OPERACIONAL – Grau de complexidade funcional 1 

ATIVIDADE 140 Altino Simão 

Controla e  coordena  as  tarefas  exercidas  pelos  funcionários ,  distribui   tarefas  e   zela   pelo    cumprimento das normas 

do serviço 

 
 

ASSISTENTE OPERACIONAL  – Grau de complexidade funcional 1 

ATIVIDADE 141 Lino Ribeiro 

Apoiar a execução de tarefas indispensáveis ao funcionamento das diferentes serviços do DOA, nomeadamente: portaria, 

oficina de carpintaria, de serralharia, mecânica; apoiar nas tarefas de pedreiro, no transporte na carga e descarga de 

materiais; Conduzir veículos ou máquinas da CMP desde que tenha a qualificação legal exigida para o efeito; manobrar 

equipamentos desde que profissionalmente habilitado; efetuar operações de manutenção das máquinas e equipamentos 

para que estejam em boas condições de utilização; executar a limpeza dos equipamentos e instalação  inerentes ao 

trabalho desenvolvido; Nas ausências dos trabalhadores da categoria de assistente operacional pertencentes aos 

diferentes serviços 

 

ATIVIDADE 142 Francisco Pegacho 

 

Executa serviços de carpintaria; executa trabalhos através dos moldes que lhe são apresentados; procede a 

transformações  e a reparações de peças; executa outros trabalhos similares. 

 

ATIVIDADE 143 João José Castelo 

 

Executa serviços de carpintaria; executa trabalhos através dos moldes que lhe são apresentados; procede a 

transformações e a reparações de peças; executa outros trabalhos similares. 
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ATIVIDADE 144 Joaquim Miranda 

Executa serviços de carpintaria; executa trabalhos através dos moldes que lhe são apresentados; procede a 

transformações  e a reparações de peças; executa outros trabalhos similares. 

 

ATIVIDADE 145 José Lúcio 

Executa serviços de carpintaria; executa trabalhos através dos moldes que lhe são apresentados; procede a 

transformações  e a reparações de peças; executa outros trabalhos similares. 

 

ATIVIDADE 146 Manuel Caraça Miranda 

Executa serviços de carpintaria; executa trabalhos através dos moldes que lhe são apresentados; procede a 

transformações  e a reparações de peças; executa outros trabalhos similares. 

 

ATIVIDADE 147 Armando Ricardo 

Executa serviços de pedreiro; Executa alvenaria em pedra, tijolo ou blocos de cimento; executa muros e estruturas simples, 

com ou sem armaduras; executa outros trabalhos similares. 

ATIVIDADE 148 Artur Serafim 

Executa serviços de pedreiro; Executa alvenaria em pedra, tijolo ou blocos de cimento; executa muros e estruturas simples, 

com ou sem armaduras; executa outros trabalhos similares. 

 

ATIVIDADE 149 José Manuel Ramos 

 

Executa serviços de pedreiro; Executa alvenaria em pedra, tijolo ou blocos de cimento; executa muros e estruturas simples, 

com ou sem armaduras; executa outros trabalhos similares. 

 

ATIVIDADE 150 Paulo Serrote 

Executa serviços de pedreiro; Executa alvenaria em pedra, tijolo ou blocos de cimento; executa muros e estruturas simples, 

com ou sem armaduras; executa outros trabalhos similares. 

 

ATIVIDADE  151 António carpinteiro 

Executa serviços de eletricidade; Instala, conserva e repara circuitos e aparelhagem elétrica; instala as máquinas, aparelhos 

e equipamentos elétricos, sonoros, caloríficos, luminosos  ou de força motriz; localiza e determina deficiências de instalação 

ou de funcionamento utilizando se for caso, aparelhos de deteção e de medida; executa outros trabalhos similares. 

 

ATIVIDADE 152 Manuel Jacob 

Executa serviços de eletricidade; Instala, conserva e repara circuitos e aparelhagem elétrica; instala as máquinas, aparelhos 

e equipamentos elétricos, sonoros, caloríficos, luminosos  ou de força motriz; localiza e determina deficiências de instalação 

ou de funcionamento utilizando se for caso, aparelhos de deteção e de medida; executa outros trabalhos similares. 

 

ATIVIDADE 153 Alberto janeiro 

Execução de serviços de pintura; Aplica camadas de tinta, verniz ou outros produtos afins, sobre superfícies  para as 

proteger e decorar; seleciona ou prepara o material a empregar na pintura; executa outros   trabalhos similares. 

ATIVIDADE 154 João Honório 

Execução de serviços de pintura; Aplica camadas de tinta, verniz ou outros produtos afins, sobre superfícies  para as 

proteger e decorar; seleciona ou prepara o material a empregar na pintura; executa outros   trabalhos similares. 

 

ATIVIDADE 155 Orlando Batista 

Execução de serviços de canalização; Executa redes de distribuição de água  e respetivos ramais de ligação;  assenta 

tubagens e acessórios necessários; executa  canalizações em edifícios, instalações e outros locais destinados ao transporte 

de águas ou esgotos; executa outros trabalhos similares. 

 

ATIVIDADE 156 António Grave 

Execução de serviços de serralharia; Constrói e aplica na oficina estruturas metálicas ligeiras para obras; interpreta 

desenhos ou outras técnicas; utiliza diferentes matérias para as obras a realizar; executa outros trabalhos similares 
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ATIVIDADE 157 Geraldo Ferreira 

Execução de serviços de serralharia; Constrói e aplica na oficina estruturas metálicas ligeiras para obras; interpreta 

desenhos ou outras técnicas; utiliza diferentes matérias para as obras a realizar; executa outros trabalhos similares 

 

ATIVIDADE 158 João Belacorça 

Execução de serviços de serralharia; Constrói e aplica na oficina estruturas metálicas ligeiras para obras; interpreta 

desenhos ou outras técnicas; utiliza diferentes matérias para as obras a realizar; executa outros trabalhos similares 

 

ATIVIDADE 159 Joaquim Bento 

Execução de serviços de serralharia; Constrói e aplica na oficina estruturas metálicas ligeiras para obras; interpreta 

desenhos ou outras técnicas; utiliza diferentes matérias para as obras a realizar; executa outros trabalhos similares 

 

ATIVIDADE 160 António Gaio 

Apoio no transporte de equipamentos e acessórios; executa outros trabalhos similares. Apoio na portaria (controlo diário de 

entradas e saídas de viaturas, segurança geral das instalações e  equipamento; executa outros trabalhos similares. Apoio a 

diversos serviços; assegura a limpeza e conservação de instalações;  colabora  e  auxilia outras tarefas simples,  não  

especificadas,  de carácter  manual  e  exigindo  esforço  físico  e conhecimentos práticos;  Conduz  viaturas  ligeiras  para  

transportes  de bens  e  pessoas,  tendo  em  atenção a segurança dos utilizadores e dos bens; cuida da manutenção das 

viaturas que lhe forem distribuídas; executa outros trabalhos similares. 

ATIVIDADE 161 António Anacleto 

Apoio no transporte de equipamentos e acessórios; executa outros trabalhos similares. Apoio na portaria (controlo diário de 

entradas e saídas de viaturas, segurança geral das instalações e  equipamento; executa outros trabalhos similares. Apoio a 

diversos serviços; assegura a limpeza e conservação de instalações;  colabora  e  auxilia outras tarefas simples,  não  

especificadas,  de carácter  manual  e  exigindo  esforço  físico  e conhecimentos práticos;  Conduz  viaturas  ligeiras  para  

transportes  de bens  e  pessoas,  tendo  em  atenção a segurança dos utilizadores e dos bens; cuida da manutenção das 

viaturas que lhe forem distribuídas; executa outros trabalhos similares. 

ATIVIDADE 162 António Carrapiço 

Apoio no transporte de equipamentos e acessórios; executa outros trabalhos similares. Apoio na portaria (controlo diário de 

entradas e saídas de viaturas, segurança geral das instalações e  equipamento; executa outros trabalhos similares. Apoio a 

diversos serviços; assegura a limpeza e conservação de instalações;  colabora  e  auxilia outras tarefas simples,  não  

especificadas,  de carácter  manual  e  exigindo  esforço  físico  e conhecimentos práticos;  Conduz  viaturas  ligeiras  para  

transportes  de bens  e  pessoas,  tendo  em  atenção a segurança dos utilizadores e dos bens; cuida da manutenção das 

viaturas que lhe forem distribuídas; executa outros trabalhos similares. 

ATIVIDADE 163 Januário dos Reis 

Apoio no transporte de equipamentos e acessórios; executa outros trabalhos similares. Apoio na portaria (controlo diário de 

entradas e saídas de viaturas, segurança geral das instalações e  equipamento; executa outros trabalhos similares. Apoio a 

diversos serviços; assegura a limpeza e conservação de instalações;  colabora  e  auxilia outras tarefas simples,  não  

especificadas,  de carácter  manual  e  exigindo  esforço  físico  e conhecimentos práticos;  Conduz  viaturas  ligeiras  para  

transportes  de bens  e  pessoas,  tendo  em  atenção a segurança dos utilizadores e dos bens; cuida da manutenção das 

viaturas que lhe forem distribuídas; executa outros trabalhos similares. 

ATIVIDADE 164 João Carrilho 

Apoio no transporte de equipamentos e acessórios; executa outros trabalhos similares. Apoio na portaria (controlo diário de 

entradas e saídas de viaturas, segurança geral das instalações e  equipamento; executa outros trabalhos similares. Apoio a 

diversos serviços; assegura a limpeza e conservação de instalações;  colabora  e  auxilia outras tarefas simples,  não  

especificadas,  de carácter  manual  e  exigindo  esforço  físico  e conhecimentos práticos;  Conduz  viaturas  ligeiras  para  

transportes  de bens  e  pessoas,  tendo  em  atenção a segurança dos utilizadores e dos bens; cuida da manutenção das 

viaturas que lhe forem distribuídas; executa outros trabalhos similares. 

ATIVIDADE 165 João Maria Carvalho 

Apoio no transporte de equipamentos e acessórios; executa outros trabalhos similares. Apoio na portaria (controlo diário de 

entradas e saídas de viaturas, segurança geral das instalações e  equipamento; executa outros trabalhos similares. Apoio a 

diversos serviços; assegura a limpeza e conservação de instalações;  colabora  e  auxilia outras tarefas simples,  não  

especificadas,  de carácter  manual  e  exigindo  esforço  físico  e conhecimentos práticos;  Conduz  viaturas  ligeiras  para  

transportes  de bens  e  pessoas,  tendo  em  atenção a segurança dos utilizadores e dos bens; cuida da manutenção das 

viaturas que lhe forem distribuídas; executa outros trabalhos similares. 

ATIVIDADE 166 Joaquim Carvalho 

Apoio no transporte de equipamentos e acessórios; executa outros trabalhos similares. Apoio na portaria (controlo diário de 

entradas e saídas de viaturas, segurança geral das instalações e  equipamento; executa outros trabalhos similares. Apoio a 
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diversos serviços; assegura a limpeza e conservação de instalações;  colabora  e  auxilia outras tarefas simples,  não  

especificadas,  de carácter  manual  e  exigindo  esforço  físico  e conhecimentos práticos;  Conduz  viaturas  ligeiras  para  

transportes  de bens  e  pessoas,  tendo  em  atenção a segurança dos utilizadores e dos bens; cuida da manutenção das 

viaturas que lhe forem distribuídas; executa outros trabalhos similares. 

ATIVIDADE 167 Joaquim Aragonez 

Apoio no transporte de equipamentos e acessórios; executa outros trabalhos similares. Apoio na portaria (controlo diário de 

entradas e saídas de viaturas, segurança geral das instalações e  equipamento; executa outros trabalhos similares. Apoio a 

diversos serviços; assegura a limpeza e conservação de instalações;  colabora  e  auxilia outras tarefas simples,  não  

especificadas,  de carácter  manual  e  exigindo  esforço  físico  e conhecimentos práticos;  Conduz  viaturas  ligeiras  para  

transportes  de bens  e  pessoas,  tendo  em  atenção a segurança dos utilizadores e dos bens; cuida da manutenção das 

viaturas que lhe forem distribuídas; executa outros trabalhos similares. 

ATIVIDADE 168 Joaquim Calado 

Apoio no transporte de equipamentos e acessórios; executa outros trabalhos similares. Apoio na portaria (controlo diário de 

entradas e saídas de viaturas, segurança geral das instalações e  equipamento; executa outros trabalhos similares. Apoio a 

diversos serviços; assegura a limpeza e conservação de instalações;  colabora  e  auxilia outras tarefas simples,  não  

especificadas,  de carácter  manual  e  exigindo  esforço  físico  e conhecimentos práticos;  Conduz  viaturas  ligeiras  para  

transportes  de bens  e  pessoas,  tendo  em  atenção a segurança dos utilizadores e dos bens; cuida da manutenção das 

viaturas que lhe forem distribuídas; executa outros trabalhos similares. 

ATIVIDADE 169 José Lopes 

Execução de serviços de pintura; Aplica camadas de tinta, verniz ou outros produtos afins, sobre superfícies  para as 

proteger e decorar; seleciona ou prepara o material a empregar na pintura; executa outros   trabalhos similares 

ATIVIDADE 170 Américo Dias 

Apoiar a execução de tarefas indispensáveis ao funcionamento das diferentes serviços do DOA, nomeadamente: 

transporte na carga e descarga de materiais; Conduzir veículos ou máquinas da CMP desde que tenha a qualificação 

legal exigida para o efeito; manobrar equipamentos desde que profissionalmente habilitado; efetuar operações de 

manutenção das máquinas e equipamentos para que estejam em boas condições de utilização 

ATIVIDADE 171 Celso Vintem 

Apoiar a execução de tarefas indispensáveis ao funcionamento das diferentes serviços do DOA, nomeadamente: portaria, 

oficina de carpintaria, de serralharia, mecânica; apoiar nas tarefas de pedreiro, no transporte na carga e descarga de 

materiais; Conduzir veículos ou máquinas da CMP desde que tenha a qualificação legal exigida para o efeito; manobrar 

equipamentos desde que profissionalmente habilitado; efetuar operações de manutenção das máquinas e equipamentos 

para que estejam em boas condições de utilização; executar a limpeza dos equipamentos e instalação  inerentes ao 

trabalho desenvolvido; Nas ausências dos trabalhadores da categoria de assistente operacional pertencentes aos 

diferentes serviços 

ATIVIDADE 172 João Artur Ventura 

Apoio no transporte de equipamentos e acessórios; executa outros trabalhos similares. Apoio na portaria (controlo diário de 

entradas e saídas de viaturas, segurança geral das instalações e  equipamento; executa outros trabalhos similares. Apoio a 

diversos serviços; assegura a limpeza e conservação de instalações;  colabora  e  auxilia outras tarefas simples,  não  

especificadas,  de carácter  manual  e  exigindo  esforço  físico  e conhecimentos práticos;  Conduz  viaturas  ligeiras  para  

transportes  de bens  e  pessoas,  tendo  em  atenção a segurança dos utilizadores e dos bens; cuida da manutenção das 

viaturas que lhe forem distribuídas; executa outros trabalhos similares. 

ATIVIDADE 173 Joaquim Carlos Martins 

Apoiar a execução de tarefas indispensáveis ao funcionamento das diferentes serviços do DOA, nomeadamente: 

transporte na carga e descarga de materiais; Conduzir veículos ou máquinas da CMP desde que tenha a qualificação 

legal exigida para o efeito; manobrar equipamentos desde que profissionalmente habilitado; efetuar operações de 

manutenção das máquinas e equipamentos para que estejam em boas condições de utilização 

ATIVIDADE 174 José Trindade 

Apoiar a execução de tarefas indispensáveis ao funcionamento das diferentes serviços do DOA, nomeadamente: 

transporte na carga e descarga de materiais; Conduzir veículos ou máquinas da CMP desde que tenha a qualificação 

legal exigida para o efeito; manobrar equipamentos desde que profissionalmente habilitado; efetuar operações de 

manutenção das máquinas e equipamentos para que estejam em boas condições de utilização 

ATIVIDADE 175 Manuel  Joaquim Dias 

Apoiar a execução de tarefas indispensáveis ao funcionamento das diferentes serviços do DOA, nomeadamente: 

transporte na carga e descarga de materiais; Conduzir veículos ou máquinas da CMP desde que tenha a qualificação 

legal exigida para o efeito; manobrar equipamentos desde que profissionalmente habilitado; efetuar operações de 

manutenção das máquinas e equipamentos para que estejam em boas condições de utilização 
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ATIVIDADE 176 Jorge Genísio 

Apoiar a execução de tarefas indispensáveis ao funcionamento das diferentes serviços do DOA, nomeadamente: 

transporte na carga e descarga de materiais; Conduzir veículos ou máquinas da CMP desde que tenha a qualificação 

legal exigida para o efeito; manobrar equipamentos desde que profissionalmente habilitado; efetuar operações de 

manutenção das máquinas e equipamentos para que estejam em boas condições de utilização 

ATIVIDADE 177 Celestino Calha 

Apoio no transporte de equipamentos e acessórios; executa outros trabalhos similares. Apoio na portaria (controlo diário de 

entradas e saídas de viaturas, segurança geral das instalações e  equipamento; executa outros trabalhos similares. Apoio a 

diversos serviços; assegura a limpeza e conservação de instalações;  colabora  e  auxilia outras tarefas simples,  não  

especificadas,  de carácter  manual  e  exigindo  esforço  físico  e conhecimentos práticos;  Conduz  viaturas  ligeiras  para  

transportes  de bens  e  pessoas,  tendo  em  atenção a segurança dos utilizadores e dos bens; cuida da manutenção das 

viaturas que lhe forem distribuídas; executa outros trabalhos similares. 

ATIVIDADE 178 António Almeida 

Apoiar a execução de tarefas indispensáveis ao funcionamento das diferentes serviços do DOA, nomeadamente: 

transporte na carga e descarga de materiais; Conduzir veículos ou máquinas da CMP desde que tenha a qualificação 

legal exigida para o efeito; manobrar equipamentos desde que profissionalmente habilitado; efetuar operações de 

manutenção das máquinas e equipamentos para que estejam em boas condições de utilização 

 

 
 

MOBILIDADE ENTRE ORGÃOS (SMAT – CMP) 

ASSISTENTE OPERACIONAL  – Grau de complexidade funcional 1 

ATIVIDADE 179 Joaquim Bragança 

Executa serviços de pedreiro; Executa alvenaria em pedra, tijolo ou blocos de cimento; executa muros e estruturas simples, 

com ou sem armaduras; executa outros trabalhos similares. 

 

ATIVIDADE 180 

 
Joaquim Antunes 

Execução de serviços de mecânica geral; manutenção e controlo de máquinas e motores; Repara, afina, monta e 

desmonta os órgãos de viaturas ligeiras e pesadas a gasolina ou a diesel, bem como outros equipamentos motorizados  

 

ATIVIDADE 181 Tiago do Carmo 

Execução de serviços de canalização; Executa redes de distribuição de água  e respetivos ramais de ligação;  assenta 

tubagens e acessórios necessários; executa  canalizações em edifícios, instalações e outros locais destinados ao transporte 

de águas ou esgotos; executa outros trabalhos similares. 

 

 

 

3-6  SERVIÇO DE GESTÃO, MANUTENÇÃO DE EDIFICIOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS 

 

 

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

Tem como atribuições e competências: A gestão e manutenção de edifícios do património municipal ou a cargo do município, incluindo os 

edifícios escolares, de habitação social, culturais, desportivos, o cemitério, os mercados, e equipamentos urbanos municipais, 

nomeadamente dar resposta às necessidades de manutenção e conservação dos mesmos, efetuando vistorias, planeando e 

calendarizando previamente as intervenções com os responsáveis pelos edifícios e equipamentos, tendo por base princípios de eficiência e 

eficácia na tentativa de minimização dos custos de manutenção e conservação. 

 

a) Serviço efetuado pelo pessoal afeto ao Serviço de Obras 
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4 - DIVISÃO DE ORDENAMENTO, PLANEAMENTO  E GESTÃO URBANÍSTICA 

 
 

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

Tem como atribuições e competências praticar os atos e executar as tarefas de conceção e promoção dos planos de urbanização e planos 

de pormenor garantindo a qualidade urbanística na área do concelho pela participação ativa na implementação do Plano Diretor 

Municipal, compete ainda elaborar e propor o plano geral de tráfego e estacionamento, em ordem ao reordenamento do trânsito e a 

assegurar uma gestão eficiente da via pública, apreciar os projetos de loteamentos e edificações sujeitos a licenciamento, comunicação 

prévia ou autorização municipal; vistoriar as condições de efetiva execução de projetos através dos fiscais afetos ao departamento, velando 

pela fidelidade de quaisquer obras às específicas condições do seu licenciamento ou autorização; emitir parecer sobre o licenciamento, 

utilização e constituição de propriedade horizontal; assegurar, articuladamente com a Divisão de Administração Geral e Finanças os 

procedimentos administrativos relacionados com as prestação de cauções, cedências patrimoniais e cumprimento de outras obrigações dos 

promotores; articular com a Divisão de Obras e Ambiente a gestão e transferência das zonas verdes em operações de loteamento até à 

receção definitiva, as quais posteriormente integrarão o património municipal, Promover e conceber os projetos que caibam nas 

competências do Departamento e preparar e instruir os processos que devam ser adjudicados a entidades externas, preparando os 

programas de concurso e os cadernos de encargos, através dos meios técnicos do município ou através da aquisição de serviços; Promover 

os estudos prévios, anteprojetos e projetos de rede viária e infraestruturas de iniciativa municipal, de equipamento urbano, de edifícios, 

arranjos exteriores e equipamento paisagístico de equipamentos de interesse público, de edifícios de valor patrimonial e de espaços naturais 

degradados com interesse ambiental, através dos meios técnicos do município ou através de aquisição de serviços; analisar e pronunciar-se 

relativamente aos procedimentos dos concursos de empreitadas e obras públicas, fiscalizar as obras municipais em regime de empreitada ou 

de prestação de serviços; Elaborar os estudos necessários à definição de um plano de intervenção nos equipamentos sociais, educacionais, 

culturais e desportivos; Articular com a Divisão de Administração Geral e Finanças todos os procedimentos necessários ao financiamento dos 

projetos e assegurar o controlo de execução e a gestão financeira dos projetos, bem como os respetivos procedimentos administ rativos e de 

prestação de contas; Propor e promover ações e procedimentos de controlo da execução das empreitadas e serviços contratados, 

permitindo a existência de informação permanentemente atualizada sobre as mesmas e garantindo a sua transmissão aos órgãos 

competentes; Analisar e conferir a conformidade dos projetos com os objetivos do município, incluindo a consulta a entidades exteriores para 

efeitos de parecer. 

 

 

Cargo Habilitação literária 
Postos de trabalho 

Ocupados Vagos 

Chefe de Divisão Licenciatura 

1  

(em regime de substituição) 

 
1 

 

COMPETÊNCIA 4 

 

As descritas no ponto 2 do regulamento orgânico da Câmara Municipal de Portalegre, publicado no Diário da República, 

2ª. Série, nº. 6 de 9/01/2013, Despacho nº. 562/2013, alterado e retificado no Diário da República, 2ª. Série, nº. 51 de 

13/03/2013, conjugado com o artº. 15º. do Lei nº. 49/2012, de 29 de agosto 

 

 

4-1 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO 

 

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

Tem como atribuições e competências assegurar todas as tarefas e atividades inerentes ao apoio administrativo da Divisão 

em que se insere. 

 

Categoria/Carreira RCTFP 
Habilitação Literária/Área de 

Formação 

Postos de trabalho 

Ocupados Vagos Cativos 

Assistente Técnico Indeterminado 12ª ano 1   

Assistente Operacional Indeterminado Escolaridade Obrigatória   1* 

 

MOBILIDADE INTERCARREIRAS (Assistente Operacional-Assistente Técnico) 

Assistente Técnico Indeterminado 12º. ano 1*   
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ASSISTENTE TÉCNICO – Grau de complexidade funcional 2 

ATIVIDADE 182 Esperança Bilé 

Atualização semanal dos Mapas referentes a Empreitadas em Curso, Resumo das Empreitadas em Curso, Empreitadas 

Concluídas, Empreitadas elaboradas na DOPGU e sem prosseguimento, Projetos em curso na DOPGU, Projetos em Curso 

(em regime de Prestação de Serviços), Projetos Concluídos, Projetos elaborados na DOPGU e sem prosseguimento, Projetos 

em carteira na DOPGU (De 2013 a 2016) e Mapa de Faturação de Empreitadas, dando conhecimento das suas 

atualizações ao executivo e Técnicos da Divisão e colocação dos mesmos na Intranet; elaboração de outros Mapas 

solicitados superiormente. Atualização diária de Mapas de Desempenho das Tarefas elaboradas pelos Técnicos do SEP, 

nomeadamente relativos a Pareceres, Fiscalizações, Processos de Concurso, Projetos e procedimentos relativos a Obras 

Particulares. Compilação dos Relatórios Semanais das atividades desenvolvidas pelos Técnicos Superiores da DOPGU para 

envio ao Executivo e individualização das mesmas por Técnico do SEP; compilação das atividades desenvolvidas pelos 

Fiscais Municipais para envio ao Executivo; remeter ao Executivo o Relatório Semanal elaborado pelo Fiscal Municipal 

Francisco Vaz relativo à deposição de RSU junto aos contentores de recolha. Elaboração de processos de concurso, em 

articulação com os Técnicos responsáveis e proceder às adaptações necessárias de acordo com as alterações publicadas. 

Elaboração de Relatórios de Análise de Propostas e Relatórios Finais, em articulação com os Técnicos da Comissão. 

Elaboração de Autos de Consignação de Empreitadas, bem como de Autos de Vistoria para efeitos de Receção Provisória 

e Receção definitiva e elaboração de diversos ofícios, em articulação com os Técnicos responsáveis. Tratamento de 

expediente relacionado com procedimentos elaborados na DOPGU e tratamento de expediente geral da Divisão. 

Expedição de vária documentação e tramitação dos diversos assuntos no programa informático SGD. Registo em Mapas 

próprios do Expediente enviado para despacho do Executivo e quando o mesmo é devolvido e os trâmites a efetuar e 

registo dos ofícios remetidos pelo SEP para efeitos de contabilização da informação a ser elaborada para a Assembleia 

Municipal. Emissão de pedidos internos nos programas informáticos GES e OAD. Elaboração do agendamento dos assuntos 

do SEP para as reuniões do executivo. Elaboração da informação da DOPGU para as reuniões da Assembleia Municipal. 

Conferência e envio para a Gestão de Frota das Folhas Semanais das viaturas afetas à DOPGU. Elaboração dos Mapas de 

Presença dos funcionários do SEP e SAA para envio ao Serviço de Recursos Humanos e elaboração do Mapa de Férias dos 

funcionários da DOPGU. 

 

MOBILIDADE INTERCARREIRAS – Assistente Operacional – Assistente Técnico 

ASSISTENTE TÉCNICO – Grau de complexidade funcional 2 

ATIVIDADE 183 Ângela Monteiro 

Proceder ao carregamento das empreitadas no programa informático SCE, elaboração de Autos de Medição e impressão 

das Revisões de Preços e Contas Finais. Tratamento de expediente relacionado com procedimentos elaborados na DOPGU 

e tratamento de expediente geral da Divisão; Expedição de vária documentação e tramitação dos diversos assuntos no 

programa informático SGD. Registo em Mapas próprios do Expediente enviado para despacho do Executivo e quando o 

mesmo é devolvido e os trâmites a efetuar e registo dos ofícios remetidos pelo SEP para efeitos de contabilização da 

informação a ser elaborada para a Assembleia Municipal. Compilação dos Relatórios Semanais das atividades 

desenvolvidas pelos Técnicos Superiores da DOPGU e dos Fiscais Municipais para envio ao Executivo; remeter ao Executivo 

o Relatório Semanal elaborado pelo Fiscal Municipal Francisco Vaz relativo à deposição de RSU junto aos contentores de 

recolha. Elaboração de Relatórios de Análise de Propostas e Relatórios Finais, em articulação com os Técnicos da Comissão. 

Elaboração de Autos de Consignação de Empreitadas, bem como de Autos de Vistoria para efeitos de Receção Provisória 

e Receção Definitiva e elaboração de diversos ofícios, em articulação com os Técnicos responsáveis. Emissão de pedidos 

internos nos programas informáticos GES e OAD. Elaboração do agendamento de assuntos do SEP para as reuniões do 

executivo. Conferência e envio para a Gestão de Frota das Folhas Semanais das viaturas afetas à DOPGU. Elaboração dos 

Mapas de Presença dos funcionários do SEP e SAA para envio ao Serviço de Recursos Humanos e elaboração do Mapa de 

Férias dos funcionários da DOPGU. 

 

4-2 SERVIÇO DE REABILITAÇÃO URBANA 

 

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

Tem como atribuições e competências: a concretização da estratégia de reabilitação urbana, avaliação e monitorização das ações 

desenvolvidas e por prestar o apoio às iniciativas dos particulares; deverá ainda ser capaz de organizar sistemas de informação à população 

e promover um atendimento mais próximo, com a apresentação prévia dos projetos para informação dos condicionantes aplicáveis e 

disposições a obedecer e a criação de iniciativa que tornem os processos mais céleres.  
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Categoria/Carreira RCTFP Habilitação Literária/Área de Formação 
Postos de trabalho 

Ocupados Vagos 

Técnico superior Indeterminado licenciatura 1  

 

 

TÉCNICO  SUPERIOR– Grau de complexidade funcional 3 

ATIVIDADE 184 Susana Sousa 

No âmbito da Gestão urbanística: Apreciação liminar dos processos, sujeitos a controlo prévio para aperfeiçoamento da 

instrução; Identificação das entidades externas a consultar no âmbito da apreciação técnica, para informar o gestor de 

procedimento; Elaboração de informações e pareceres de caráter técnico sobre processos e viabilidades de construção, 

reconstrução, alteração e ampliação de todo tipo de operações urbanísticas designadamente, loteamentos, edifícios de 

habitação uni e plurifamiliares, edifícios para utilização comercial, turístico e industrial, e ainda operações de destaque, 

incluindo a respetiva introdução e atualização no programa SPO; Enquadramentos no Plano Diretor Municipal; 

Atendimento de requerentes para informação no âmbito da gestão urbanística; A gestão urbanística aplica-se a edifícios 

que se situam dentro de área de reabilitação urbana e fora da referida área; Planeamento urbano; Funções de estudo e 

conceção para o desenvolvimento de planos, projetos ou estudos de natureza urbanística; Participação direta na 

elaboração de estudos, planos e projetos urbanísticos; Avaliação de estudos, planos e projetos urbanísticos e emissão dos 

respetivos pareceres; Participação no desenvolvimento de sistemas de informação de apoio ao planeamento e à gestão 

urbana. No âmbito da Gestão da Área de Reabilitação Urbana: Designada Responsável pela articulação entre a equipa 

nomeada, para operacionalizar a Estratégia de reabilitação urbana ERU e o Diretor Executivo da operação de reabilitação 

(Sr. Vereador Nuno Santana); Responsabilidade nas ações de divulgação da operação de reabilitação urbana; 

Participação no Inventário dos edifícios em ruína e devolutos e Identificação de proprietários arrendatários e demais 

titulares de direitos, dentro da área de reabilitação urbana; Nos edifícios a reabilitar elabora informações de intervenções 

neles previstas; Identificação dos apoios e incentivos fiscais bem como articulação entre os proprietários e as finanças; 

Promoção de reuniões com os proprietários de imóveis inseridos em Área de Reabilitação Urbana; Elaboração de 

pareceres que envolvem conhecimentos técnicos específicos na área da recuperação e respetiva reparação de 

anomalias de elementos arquitetónicos e estruturais; Desenvolvimento de estudos para aprofundar os conhecimentos 

técnicos específicos das matérias e técnicas construtivas mais utilizadas na área de reabitação urbana, de forma a permitir 

orientar as intervenções no sentido mais conveniente e indicado para cada caso; Avaliação das operações urbanísticas 

solicitadas para edifícios dentro da ARU e Centro histórico para redução/isenção de taxas; Pesquisa de novos apoios a 

integrar no âmbito da reabilitação urbana; Realização de alterações da ARU para adaptações necessárias; 

Acompanhamento de obras que se situem em ARU; Atendimento de proprietários de edifícios situados na área de 

reabilitação urbana; Desenvolvimento de estudos de caracterização urbanística para delimitação de novas áreas de 

Reabilitação urbana e respetiva Operação de Reabilitação Urbana – Alegrete; Membro da equipa de Técnicos nomeados 

para a realização de visitas técnicas para determinação do nível de conservação dos edifícios em Área de Reabilitação 

Urbana; Membro da Comissão de vistorias ao abrigo do artigo. 90º do Decreto-Lei nº.555/99, de 16/12; Membro da 

comissão de vistorias de edifícios em Ruína. Elaboração de vistorias técnicas ao abrigo da legislação em vigor. 

 

 

4-3 SERVIÇO DE ORDENAMENTO PLANEAMENTO,GESTÃO URBANISTICA E LICENCIAMENTO 

 

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

Tem como atribuições e competências: apreciação técnica das operações urbanísticas de iniciativa particular, nomeadamente obras e 

loteamentos, incluindo a respetiva introdução e atualização na plataforma informática; participação na comissão de vistorias; participação 

em júris de concursos e de análise de propostas; execução, fundamentação e tramitação no âmbito da elaboração, alteração ou revisão 

dos planos municipais de ordenamento do território incluindo apoio técnico às equipas projetistas contratadas no exterior; Acompanhamento 

e implementação de instrumentos de gestão territorial de caráter nacional e regional; Acompanhamento e apreciação dos procedimentos 

inerentes à implementação dos diversos regimes jurídicos, tais como: industria, comercio/serviços, turismo, equipamentos de utilização 

coletiva, património, restauração e bebidas, acessibilidades, servidões e restrições de utilidade pública, compropriedade e incêndios; 

acompanhamento processual nos projetos de iniciativa municipal; acompanhamento direto aos munícipes para esclarecimento das 

matérias relacionadas com o ordenamento do território e licenciamentos diversos; elaboração e tramitação de execução e alteração ao 

RMUETCU; tramitação das operações urbanísticas no âmbito do regime jurídico da urbanização e edificação e respetiva introdução e 

atualização na plataforma informática que inclui nomeadamente: solicitação de pareceres a entidades, informação final das 
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especialidades, cálculo de taxas, emissão de alvarás de construção e utilização e comunicação aos particulares das decisões no âmbito dos 

respetivos processos; elaboração do mapa de receitas da Divisão; desempenho da função de gestor do procedimento, tal como previsto no 

RJUE, no âmbito dos processos tramitados; tramitação dos processos das operações urbanísticas para o INE e Serviço de Finanças; emissão 

de certidões diversas; tramitação administrativa dos processos de execução, alteração ou revisão dos instrumentos de gestão territorial; 

emissão de certidão diversas; tramitação administrativa dos processos de execução, alteração ou revisão dos instrumentos de gestão 

territorial; Junção de processos e antecedentes; conferência de duplicados dos processos para os requerentes; solicitação de processos de 

arquivo e envio para o mesmo dos processos despachados; expediente relacionado com a pesquisa de processos. 

 

Categoria/Carreira RCTFP Habilitação Literária/Área de Formação 
Postos de trabalho 

Ocupados Vagos 

Técnico Superior Indeterminado Licenciatura 2  

Assistente Técnico Indeterminado 12ª ano 3  

Assistente operacional Indeterminado Escolaridade Obrigatória 1  

 

TÉCNICO SUPERIOR – Grau de complexidade funcional 3 

ATIVIDADE 185 Maria jesus Pires 

No âmbito da Gestão Urbanística: Apreciação técnica das diversas operações urbanísticas sujeitas a controlo prévio no 

âmbito do RJUE, incluindo a respetiva tramitação no programa SPO, nomeadamente edificações e operações de 

loteamento; Apreciação técnica dos processos de junção/divisão de lotes da zona industrial de Portalegre e atualização 

do levantamento respetivo; Apreciação técnica dos processos de mera comunicação prévia e ex -declarações prévias, no 

âmbito da instalação, alteração e encerramento de estabelecimentos comerciais, de serviços e industriais (licenciamento 

zero e SIR); Atualização do levantamento dos estabelecimentos industriais do tipo 3; Acompanhamento processual dos 

processos de iniciativa municipal; Apreciação técnica dos pedidos de compropriedade de prédios. No âmbito do 

Ordenamento do Território: Apreciação técnica e tramitação de IGT de âmbito supramunicipal e acompanhamento da 

respetiva implementação; Análise das propostas de revisão e participação em comissões de acampamento de execução 

das revisões de PDM, em concelhos limítrofes, em representação do Município; Apreciação técnica dos pedidos de 

enquadramento no PDM ou noutros PMOT; Atualização da página da internet da CMP ao nível do ordenamento do 

território (PMOT); Atualização do estado de execução dos diversos PMOT em curso no Concelho; Atualização do estado 

dos PMOT eficazes no concelho; Fundamentação, execução e tramitação no âmbito da elaboração, alteração ou revisão 

dos instrumentos de gestão territorial (PMOT), nos termos do RJIGT, incluindo publicação no DR e publicitação da entrada 

em vigor dos mesmos por diversos meios; Fundamentação, execução e tramitação no âmbito dos processos de alteração 

ao PDM de Portalegre, no âmbito do RJIGT e respetiva atualização, incluindo publicação e publicitação; Apoio técnico às 

equipas projetistas contratadas externamente para execução de PMOT; Designada coordenadora da equipa interna 

responsável pelos trabalhos e execução dos estudos do PU para a Cidade de Portalegre e PU da Quinta da Saúde/Cabeço 

de Mouro/Salão Frio; Execução dos estudos urbanísticos e socio económicos e relatório de AAE, no âmbito dos PU atrás 

referidos; Elaboração dos relatórios para a AM no âmbito do ordenamento do território. No Âmbito da Reabilitação Urbana: 

Apreciação técnica de operações urbanísticas no âmbito do RJRU e respetiva atualização no SPO; Elaboração de 

informações e tramitação no âmbito da implementação da ERU de Portalegre e respetivas alterações; Membro da equipa 

de técnicos nomeados para a realização de visitas técnicas para determinação do nível de conservação dos edifícios na 

ARU de Portalegre; Membro da equipa designada para a implementação da ERU de Portalegre; Elaboração de estudos no 

âmbito da execução da ARU de Alegrete; Fundamentação técnica e tramitação no âmbito das propostas de classificação 

de imóveis como como monumentos de interesse municipal (MIM). No âmbito geral: Participação em júris de concursos e 

da comissão de análise de propostas; Atendimento público diário aos munícipes no âmbito dos diversos procedimentos que 

têm a decorrer ou que pretendem submeter à CMP; Membro da comissão de vistorias, no âmbito da apreciação dos 

prédios degradados no concelho; Membro do grupo de trabalho multidisciplinar para a elaboração do Projeto de Código 

Regulamentar do Município. No âmbito do RMUETCU: Tramitação das alterações ao RMUETCU e respetivas atualizações, 

incluindo publicação e publicitação das mesmas. Elaboração de vistorias técnicas ao abrigo da legislação em vigor. 

ATIVIDADE 186 António Bochechas 

Tramitação das operações urbanísticas no âmbito do regime jurídico da urbanização e edificação e respetiva introdução e 

atualização (projetos de arquitetura, de loteamento, comunicações prévias, destaques, vistorias, informações prévias de 

construção e loteamento, projetos na ARU), no programa SPO, que incluí nomeadamente: solicitação de pareceres a 

entidades, tramitação e informação das diferentes especialidades, informação final das especialidades, informação de 

admissão da comunicação prévia, informações final de loteamentos, informações de isenções de taxas, cálculo de taxas, 

no âmbito do RMUETCU, emissão de alvarás de construção, utilização, emissão de alvarás de loteamento, comunicação 
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aos particulares das decisões no âmbito dos respetivos processos, através de ofícios, e-mails e outros. Tramitação em termos 

administrativos dos processos relativos aos PMOT. Tramitação em termos administrativos dos processos relativos à ERU. 

Tramitação de Vistorias de Avaliação do Estado de Conservação, e respetivos ofícios aos requerentes. Tramitação em 

termos administrativos dos processos de declaração prévia, industria tipo III, alvarás de recinto e alojamento local. Emissão 

de certidões diversas (antes de 51, toponímia, infraestruturas, certidões de licença de utilização, de ruínas, do IGAPHE, da 

Câmara, da SS, certidões de destaque, Propriedade horizontal e declarações diversas). Expediente relativo ao 

enquadramento nos PMOT. Expediente relativo aos processos de compropriedade. Conferir e autenticação de Telas Finais 

e projetos de arquitetura. Expediente dos processos de queixas e de comunicação prévia/obras isentas (ocupação via 

pública). Expediente relativo a remoção de viaturas. Expediente relativo a prédios devolutos, degradados e em ruínas. 

Elaboração de ordem do dia e respetiva ata para as reuniões de Câmara. Informação das receitas e elaboração de 

mapas de projetos entrados. Atendimento telefónico e presencial aos requerentes. Inserir processos, atualização e controle 

de prazos nos mapas partilhados/Ammaia (Zona industrial, processos de obras, isenções de taxas da ARU, restauração e 

bebidas, comercio/serviços, turismo e alojamento local). Tramitação dos processos das operações urbanísticas para o INE e 

Serviço de Finanças. Colaboração no âmbito do apuramento de áreas nos projetos das obras particulares. 

 

 

 
ASSISTENTE TÉCNICO – Grau de complexidade funcional 2 

ATIVIDADE 187 Maria José  

Tramitação das operações urbanísticas no âmbito do regime jurídico da urbanização e edificação e respetiva introdução e 

atualização (projetos de arquitetura, de loteamento, comunicações prévias, destaques, vistorias, informações prévias de 

construção e loteamento, projetos na ARU), no programa SPO, que incluí nomeadamente: solicitação de pareceres a 

entidades, tramitação e informação das diferentes especialidades, informação final das especialidades, informação de 

admissão da comunicação prévia, informações final de loteamentos, informações de isenções de taxas, cálculo de taxas, 

no âmbito do RMUETCU, emissão de alvarás de construção, utilização, emissão de alvarás de loteamento, comunicação 

aos particulares das decisões no âmbito dos respetivos processos, através de ofícios, e-mails e outros. Tramitação em termos 

administrativos dos processos relativos aos PMOT. Tramitação em termos administrativos dos processos relativos à ERU. 

Tramitação de Vistorias de Avaliação do Estado de Conservação, e respetivos ofícios aos requerentes. Tramitação em 

termos administrativos dos processos de declaração prévia, industria tipo III, alvarás de recinto e alojamento local. Emissão 

de certidões diversas (antes de 51, toponímia, infraestruturas, certidões de licença de utilização, de ruínas, do IGAPHE, da 

Câmara, da SS, certidões de destaque, Propriedade horizontal e declarações diversas). Expediente relativo ao 

enquadramento nos PMOT. Expediente relativo aos processos de compropriedade. Conferir e autenticação de Telas Finais 

e projetos de arquitetura. Expediente dos processos de queixas e de comunicação prévia/obras isentas (ocupação via 

pública). Expediente relativo a remoção de viaturas. Expediente relativo a prédios devolutos, degradados e em ruínas. 

Elaboração de ordem do dia e respetiva ata para as reuniões de Câmara. Informação das receitas e elaboração de 

mapas de projetos entrados. Atendimento telefónico e presencial aos requerentes. Inserir processos, atualização e controle 

de prazos nos mapas partilhados/Ammaia (Zona industrial, processos de obras, isenções de taxas da ARU, restauração e 

bebidas, comercio/serviços, turismo e alojamento local). Tramitação dos processos das operações urbanísticas para o INE e 

Serviço de Finanças. Colaboração no âmbito do apuramento de áreas nos projetos das obras particulares. 

 

ATIVIDADE 188 Bruno Simão 

Tramitação das operações urbanísticas no âmbito do regime jurídico da urbanização e edificação e respetiva introdução e 

atualização (projetos de arquitetura, de loteamento, comunicações prévias, destaques, vistorias, informações prévias de 

construção e loteamento, projetos na ARU), no programa SPO, que incluí nomeadamente: solicitação de pareceres a 

entidades, tramitação e informação das diferentes especialidades, informação final das especialidades, informação de 

admissão da comunicação prévia, informações final de loteamentos, informações de isenções de taxas, cálculo de taxas, 

no âmbito do RMUETCU, emissão de alvarás de construção, utilização, emissão de alvarás de loteamento, comunicação 

aos particulares das decisões no âmbito dos respetivos processos, através de ofícios, e-mails e outros. Tramitação em termos 

administrativos dos processos relativos aos PMOT. Tramitação em termos administrativos dos processos relativos à ERU. 

Tramitação de Vistorias de Avaliação do Estado de Conservação, e respetivos ofícios aos requerentes. Tramitação em 

termos administrativos dos processos de declaração prévia, industria tipo III, alvarás de recinto e alojamento local. Emissão 

de certidões diversas (antes de 51, toponímia, infraestruturas, certidões de licença de utilização, de ruínas, do IGAPHE, da 

Câmara, da SS, certidões de destaque, Propriedade horizontal e declarações diversas). Expediente relativo ao 

enquadramento nos PMOT. Expediente relativo aos processos de compropriedade. Conferir e autenticação de Telas Finais 

e projetos de arquitetura. Expediente dos processos de queixas e de comunicação prévia/obras isentas (ocupação via 

pública). Expediente relativo a remoção de viaturas. Expediente relativo a prédios devolutos, degradados e em ruínas. 

Elaboração de ordem do dia e respetiva ata para as reuniões de Câmara. Informação das receitas e elaboração de 

mapas de projetos entrados. Atendimento telefónico e presencial aos requerentes. Inserir processos, atualização e controle 
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de prazos nos mapas partilhados/Ammaia (Zona industrial, processos de obras, isenções de taxas da ARU, restauração e 

bebidas, comercio/serviços, turismo e alojamento local). Tramitação dos processos das operações urbanísticas para o INE e 

Serviço de Finanças. Colaboração no âmbito do apuramento de áreas nos projetos das obras particulares. 

 

ATIVIDADE  189 Rodrigo Castro 

Tramitação dos processos das operações urbanísticas para o INE e Serviço de Finanças. Colaboração no âmbito do 

apuramento de áreas nos projetos das obras particulares. 

 

ASSISTENTE OPERACIONAL – Grau de complexidade funcional 1 

ATIVIDADE 190 Rui Ramos 

Tratamento do expediente geral do Serviço de Licenciamento. Junção de processos e antecedentes. Conferência de 

duplicados dos processos para os requerentes. Solicitação de processos ao arquivo e envio para o mesmo dos processos 

despachados. Expediente relacionado com a pesquisa de processos. Movimento SGD e arquivamento de todos os 

assuntos. Rececionar, registar, distribuir e encaminhar para despacho toda a documentação e informações do Serviço de 

Licenciamento. Controlo de prazos nos termos do Código de Procedimento Administrativo. 

 

 

4-4  SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO 

 

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

 

Tem como atribuições e competências verificar as condições de execução efetiva dos projetos, o cumprimento da lei, regulamentos ou 

deliberações municipais sobre normas técnicas e de segurança a observar nas obras municipais, fiscalizar a afixação de publ icidade, 

proceder a embargos administrativos, promover a demolição de obras ilegais e articular com o Serviço de Contraordenações a evolução 

dos processos de contraordenação; Informações de encerramento e renovação de licença no âmbito da execução das obras particulares; 

participação na comissão de vistorias; informação atualizada sobre imoveis degradados e devolutos no concelho; informação de toponímia; 

informações diversas para todos os serviços da Câmara além da DOPGU. 

 

 

Categoria/Carreira RCTFP 
Habilitação Literária/Área de 

Formação 

Postos de trabalho  

Ocupados Vagos Cativos  

Fiscal Municipal Indeterminado 12ª ano 3  1* 

 

MOBILIDADE INTERCARREIRAS   

Técnico Superior Indeterminado Licenciatura 1*   

 

FISCAL MUNICIPAL – Carreira não revista 

ATIVIDADE 191 Eduardo Delicado 

Acompanhamento e vistoria na execução de obras particulares. Informações de encerramento e renovação de licença no 

âmbito da execução das obras. Informações de diversos pedidos (certidões, queixas). Verificação e informação do 

cumprimento das diversas notificações do município. Atendimento de munícipes, a pedido destes e reuniões, na tentativa 

da melhor resolução das diversas situações apresentadas pelos mesmos. Elaboração de autos de notícia com vista a 

instauração de processos de contraordenação. Elaboração de Autos de Embargo e a efetivação dos embargos de obras 

particulares. Elaboração de vistorias técnicas ao abrigo da legislação em vigor. Informação atualizada sobre viaturas 

abandonadas na via pública e remoção com ação de um reboque contratado para o efeito. Informações para outros 

Serviços da Câmara além do Serviço de Licenciamento. Informações de toponímia. Informação atualizada sobre imóveis 

degradados no Concelho. Fiscalização e acompanhamentos dos Mercados/Feiras mensais. Fiscalização de venda 

ambulante, verificação dos horários dos estabelecimentos comerciais e de serviços e respetivos Alvarás. Fiscalização de 

publicidade. Fiscalização de ocupações da via pública. Identificação dos proprietários dos terrenos cuja gestão de 

combustíveis numa faixa de 50 metros das edificações, em colaboração com a PSP e Informação relativamente a 

participações da PSP e GNR de outro âmbito. Relatórios semanais sobre a problemática dos RSUs fora dos respetivos 

contentores de recolha. Fiscalização e sensibilização de detentores de animais sobre os dejetos que os mesmos deixam na 

via pública. Fiscalização do cumprimento de todos os Regulamentos Municipais. Transporte de processos entre o arquivo e 
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o edifício sede da Câmara Municipal. Fiscalização de arrumadores de viaturas na via pública. Fiscalização de táxis, de 

acordo com as competências da Câmara. Execução de notificações presenciais através de protocolo. Assídua 

comparência no Tribunal em representação da Câmara, na sequência dos processos com intervenção da Fiscalização 

Municipal. 

ATIVIDADE 192 António Peliquito 

Acompanhamento e vistoria na execução de obras particulares. Informações de encerramento e renovação de licença no 

âmbito da execução das obras. Informações de diversos pedidos (certidões, queixas). Verificação e informação do 

cumprimento das diversas notificações do município. Atendimento de munícipes, a pedido destes e reuniões, na tentativa 

da melhor resolução das diversas situações apresentadas pelos mesmos. Elaboração de autos de notícia com vista a 

instauração de processos de contraordenação. Elaboração de Autos de Embargo e a efetivação dos embargos de obras 

particulares. Elaboração de vistorias técnicas ao abrigo da legislação em vigor. Informação atualizada sobre viaturas 

abandonadas na via pública e remoção com ação de um reboque contratado para o efeito. Informações para outros 

Serviços da Câmara além do Serviço de Licenciamento. Informações de toponímia. Informação atualizada sobre imóveis 

degradados no Concelho. Fiscalização de venda ambulante, verificação dos horários dos estabelecimentos comerciais e 

de serviços e respetivos Alvarás. Fiscalização de publicidade. Fiscalização de ocupações da via pública. Identificação dos 

proprietários dos terrenos cuja gestão de combustíveis numa faixa de 50 metros das edificações, em colaboração com a 

PSP e Informação relativamente a participações da PSP e GNR de outro âmbito. Relatórios semanais sobre a problemática 

dos RSUs fora dos respetivos contentores de recolha. Fiscalização e sensibilização de detentores de animais sobre os dejetos 

que os mesmos deixam na via pública. Fiscalização do cumprimento de todos os Regulamentos Municipais. Transporte de 

processos entre o arquivo e o edifício sede da Câmara Municipal. Fiscalização de arrumadores de viaturas na via pública. 

Fiscalização de táxis, de acordo com as competências da Câmara. Execução de notificações presenciais através de 

protocolo. Assídua comparência no Tribunal em representação da Câmara, na sequência dos processos com intervenção 

da Fiscalização Municipal. 

 

ATIVIDADE 193            Francisco Vaz 

Informações de diversos pedidos (certidões, queixas). Verificação e informação do cumprimento das diversas notificações 

do município. Atendimento de munícipes, a pedido destes e reuniões, na tentativa da melhor resolução das diversas 

situações apresentadas pelos mesmos. Elaboração de autos de notícia com vista a instauração de processos de 

contraordenação. Participação em Vistorias ao abrigo da legislação em vigor. Informação atualizada sobre viaturas 

abandonadas na via pública e remoção com ação de um reboque contratado para o efeito. Informações para outros 

Serviços da Câmara além do Serviço de Licenciamento. Informações de toponímia. Fiscalização e acompanhamentos dos 

Mercados/Feiras mensais. Fiscalização de venda ambulante, verificação dos horários dos estabelecimentos comerciais e de 

serviços e respetivos Alvarás. Fiscalização de publicidade. Fiscalização de ocupações da via pública. Identificação dos 

proprietários dos terrenos cuja gestão de combustíveis numa faixa de 50 metros das edificações, em colaboração com a 

PSP e Informação relativamente a participações da PSP e GNR de outro âmbito. Relatórios semanais sobre a problemática 

dos RSUs fora dos respetivos contentores de recolha. Fiscalização e sensibilização de detentores de animais sobre os dejetos 

que os mesmos deixam na via pública. Fiscalização do cumprimento de todos os Regulamentos Municipais. Transporte de 

processos entre o arquivo e o edifício sede da Câmara Municipal. Fiscalização de arrumadores de viaturas na via pública. 

Fiscalização de táxis, de acordo com as competências da Câmara. Execução de notificações presenciais através de 

protocolo. Assídua comparência no Tribunal em representação da Câmara, na sequência dos processos com intervenção 

da Fiscalização Municipal. 

 

 

MOBILIDADE INTERCARREIRAS ( Fiscal Municipal – Técnico Superior) 

TÉCNICO SUPERIOR 

ATIVIDADE  194 Armando Campino 

Integra a ARU e a Comissão Municipal de Toponímia. Acompanhamento e vistoria na execução de obras particulares. 

Informações de encerramento e renovação de licença no âmbito da execução das obras. Informações de diversos 

pedidos (certidões, queixas). Elaboração de autos de notícia com vista a instauração de processos de contraordenação. 

Elaboração de Autos de Embargo e a efetivação dos embargos de obras particulares. Informação atualizada sobre 

viaturas abandonadas na via pública e a sua remoção. Informações para outros Serviços da Câmara além do Serviço de 

Licenciamento. Informações de toponímia. Informação atualizada sobre imóveis degradados, devolutos e em ruínas no 

Concelho. Fiscalização e acompanhamentos dos Mercados/Feiras mensais. Fiscalização de venda ambulante, verificação 

dos horários dos estabelecimentos comerciais e de serviços. fiscalização de publicidade. fiscalização de ocupações da via 

pública. Identificação dos proprietários dos terrenos cuja gestão de combustíveis numa faixa de 50 metros das edificações 

não foi efetuada, em colaboração com a PSP. Analise e informação de diverso expediente oriundo de outras Entidades 
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nomeadamente P.S.P e G.N.R. Gestão do arquivo de obras particulares, executando trabalhos de consulta de processos, 

trazer processos para consulta quer dos serviços, quer dos particulares, proceder em equipa ao arrumo desses mesmos 

processos de forma a manter o arquivo funcional. Efetua trabalhos de ligação entre Entidades, com vista a celeridade de 

processos, nomeadamente Autoridade Nacional de Saúde, Proteção Civil, Instituto de Segurança Social de Portalegre, 

Autoridade Tributária e Aduaneira, Conservatória do Registo Predial. Executa trabalhos de Fiscalização de todos os 

Regulamento Municipais. Reúne sempre que necessário com os Presidentes de Juntas de Freguesia no sentido de prosseguir 

a finalidade dos Municípios e Freguesias que é a gerência dos bens públicos. Analisa, pesquisa, obtém documentação, 

executa relatórios sobre terrenos do domínio publico, mas que estão inscritos a favor de privados. Atende Munícipes sempre 

que para o efeito é solicitado, esclarecendo, informando, criando pontes entre as várias divisões do Município, para 

resolução dos problemas dos referidos Munícipes. 

Elaboração de Estudos, Projetos e processos de concurso para abertura de procedimentos concursais de iniciativa 

municipal. Elaboração de pareceres sobre projetos de Obras Públicas elaborados em regime de prestação de serviços e de 

obras particulares. Análise de propostas de empreitadas e prestação de serviços e elaboração dos respetivos relatórios 

preliminares e finais com vista a adjudicação das mesmas. Fiscalização de empreitadas de obras públicas. Garantir o 

controlo dos custos das empreitadas de Obras Públicas que fiscaliza. Vistorias para efeitos de receções provisórias e 

definitivas de empreitadas e loteamentos particulares. Vistorias de empreitadas de obras públicas para efeitos de 

libertação de caução. Acompanhamento das empreitadas de obras públicas e loteamentos particulares durante o prazo 

de garantia de obra. Elaboração de base de dados de avaliação de empreiteiros contratados pelo Município de 

Portalegre. Elaboração de vistorias técnicas ao abrigo da legislação em vigor. Avaliação de prédios urbanos e prédios 

rústicos. Atualização do valor dos imóveis da Câmara e atualização anual do valor das rendas de acordo com a portaria 

que fixa o valor de correção. Preenchimento de ficha técnica sobre estado de habitação do município para o Serviço de 

Habitação. Verificação de medições de projetos de obras de urbanização de loteamentos particulares. Fiscalização de 

Obras de empreitadas particulares pertencentes a associações de interesse público mediante protocolo. Elaboração de 

planos de manutenção de Edifícios e Equipamentos públicos pertencentes ao Município. Representação técnica da 

Câmara em Obras particulares com interferência em infraestruturas públicas do Município. Levantamento do cadastro 

atualização de dados anualmente. Elaboração de pareceres e informações técnicas sobre solicitações de munícipes. 

Atendimento aos munícipes. 

 

 

4-5  SERVIÇO DE ESTUDOS E PROJETOS 

 

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

Tem como atribuições e competências promover e conceber os projetos que caibam nas competências da Divisão. Preparar e instruir os 

processos que devam ser adjudicados a entidades externas, elaborando os programas de concurso e os cadernos de encargos, através dos 

meios técnicos do município ou através da aquisição de serviços; Promover os estudos prévios, anteprojetos e projetos da rede viária, de 

infraestruturas municipais, de equipamentos urbanos, de edifícios, de arranjos exteriores e equipamentos paisagísticos de interesse público, de 

edifícios de valor patrimonial e de espaços naturais degradados com interesse ambiental, através dos meios técnicos do município ou através 

de aquisição de serviços; analisar e pronunciar-se relativamente aos procedimentos dos concursos de empreitadas e obras públicas, fiscalizar 

as obras municipais em regime de empreitada ou de prestação de serviços; Elaborar os estudos necessários à definição de um plano de 

intervenção nos equipamentos sociais, educacionais, culturais e desportivos; articular com a Divisão de Administração Geral e Finanças todos 

os procedimentos necessários ao financiamento dos projetos e assegurar o controlo de execução e a gestão financeira dos projetos, bem 

como os respetivos procedimentos administrativos e de prestação de contas; propor e promover ações e procedimentos de controlo da 

execução das empreitadas e serviços contratados, permitindo a existência de informação permanentemente atualizada sobre as mesmas e 

garantindo a sua transmissão aos órgãos competentes; analisar e conferir a conformidade dos projetos com os objetivos do município, 

incluindo a consulta a entidades exteriores para efeitos de parecer; Elaboração de informações e pareceres técnicos sobre infraestruturas e 

equipamentos municipais; Efetuar vistorias a imóveis. 

 

 

Categoria/Carreira RCTFP 
Habilitação Literária/Área de 

Formação 

Postos de trabalho 

Ocupados Vagos Cativos 

Técnico superior Indeterminado Licenciatura 8  2 a) 

Assistente Técnico Indeterminado 12º. ano 1   
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COMISSÃO DE SERVIÇO  a) 

Técnico Superior Grau de complexidade funcional 3 

José Mário Agrelo Calha Chefe de Divisão de Obras e Ambiente  

Cláudia Isabel Capote  Chefe de Divisão de Ordenamento, Planeamento e Gestão 

Urbanística  

 

TÉCNICO SUPERIOR - Grau de complexidade funcional 3 

ATIVIDADE 195 Joaquim Ferreira 

Elaboração de Estudos, Projetos e processos de concurso para abertura de procedimentos concursais de iniciativa 

municipal. Elaboração de pareceres sobre projetos de Obras Públicas elaborados em regime de prestação de serviços e de 

obras particulares. Análise de propostas de empreitadas e prestação de serviços e elaboração dos respetivos relatórios 

preliminares e finais com vista a adjudicação das mesmas. Fiscalização de empreitadas de obras públicas. Garantir o 

controlo dos custos das empreitadas de Obras Públicas que fiscaliza. Vistorias para efeitos de receções provisórias e 

definitivas de empreitadas e loteamentos particulares. Vistorias de empreitadas de obras públicas para efeitos de 

libertação de caução. Acompanhamento das empreitadas de obras públicas e loteamentos particulares durante o prazo 

de garantia de obra. Elaboração de base de dados de avaliação de empreiteiros contratados pelo Município de 

Portalegre. Elaboração de vistorias técnicas ao abrigo da legislação em vigor. Avaliação de prédios urbanos e prédios 

rústicos. Atualização do valor dos imóveis da Câmara e atualização anual do valor das rendas de acordo com a portaria 

que fixa o valor de correção. Preenchimento de ficha técnica sobre estado de habitação do Município para o Serviço de 

Habitação. Verificação de medições de projetos de obras de urbanização de loteamentos particulares. Fiscalização de 

Obras de empreitadas particulares pertencentes a associações de interesse público mediante protocolo. Elaboração de 

planos de manutenção de Edifícios e Equipamentos públicos pertencentes ao Município. Representação técnica da 

Câmara em Obras particulares com interferência em infraestruturas públicas do Município. Levantamento do cadastro 

atualização de dados anualmente. Elaboração de pareceres e informações técnicas sobre solicitações de munícipes. 

Atendimento aos munícipes. 

ATIVIDADE 196 Anabela Catalão 

Elaboração de Estudos, Projetos e processos de concurso para abertura de procedimentos concursais de iniciativa 

municipal. Elaboração de pareceres sobre projetos de Obras Públicas elaborados em regime de prestação de serviços e de 

obras particulares. Análise de propostas de empreitadas e prestação de serviços e elaboração dos respetivos relatórios 

preliminares e finais com vista a adjudicação das mesmas. Fiscalização de empreitadas de obras públicas. Garantir o 

controlo dos custos das empreitadas de Obras Públicas que fiscaliza. Vistorias para efeitos de receções provisórias e 

definitivas de empreitadas e loteamentos particulares. Vistorias de empreitadas de obras públicas para efeitos de 

libertação de caução. Acompanhamento das empreitadas de obras públicas e loteamentos particulares durante o prazo 

de garantia de obra. Elaboração de base de dados de avaliação de empreiteiros contratados pelo Município de 

Portalegre. Elaboração de vistorias técnicas ao abrigo da legislação em vigor. Avaliação de prédios urbanos e prédios 

rústicos. Atualização do valor dos imóveis da Câmara e atualização anual do valor das rendas de acordo com a portaria 

que fixa o valor de correção. Preenchimento de ficha técnica sobre estado de habitação do Município para o Serviço de 

Habitação. Verificação de medições de projetos de obras de urbanização de loteamentos particulares. Fiscalização de 

Obras de empreitadas particulares pertencentes a associações de interesse público mediante protocolo. Elaboração de 

planos de manutenção de Edifícios e Equipamentos públicos pertencentes ao Município. Representação técnica da 

Câmara em Obras particulares com interferência em infraestruturas públicas do Município. Levantamento do cadastro 

atualização de dados anualmente. Elaboração de pareceres e informações técnicas sobre solicitações de munícipes. 

Atendimento aos munícipes. 

ATIVIDADE 197 Eduardo Bilé 

Elaboração de Estudos, Projetos e processos de concurso para abertura de procedimentos concursais de iniciativa 

municipal. Elaboração de pareceres sobre projetos de Obras Públicas elaborados em regime de prestação de serviços e de 

obras particulares. Análise de propostas de empreitadas e prestação de serviços e elaboração dos respetivos relatórios 

preliminares e finais com vista a adjudicação das mesmas. Fiscalização de empreitadas de obras públicas. Garantir o 

controlo dos custos das empreitadas de Obras Públicas que fiscaliza. Vistorias para efeitos de receções provisórias e 

definitivas de empreitadas e loteamentos particulares. Vistorias de empreitadas de obras públicas para efeitos de 

libertação de caução. Acompanhamento das empreitadas de obras públicas e loteamentos particulares durante o prazo 

de garantia de obra. Elaboração de base de dados de avaliação de empreiteiros contratados pelo Município de 

Portalegre. Elaboração de vistorias técnicas ao abrigo da legislação em vigor. Avaliação de prédios urbanos e prédios 

rústicos. Atualização do valor dos imóveis da Câmara e atualização anual do valor das rendas de acordo com a portaria 

que fixa o valor de correção. Preenchimento de ficha técnica sobre estado de habitação do Município para o Serviço de 

Habitação. Verificação de medições de projetos de obras de urbanização de loteamentos particulares. Fiscalização de 
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Obras de empreitadas particulares pertencentes a associações de interesse público mediante protocolo. Elaboração de 

planos de manutenção de Edifícios e Equipamentos públicos pertencentes ao Município. Representação técnica da 

Câmara em Obras particulares com interferência em infraestruturas públicas do Município. Levantamento do cadastro 

atualização de dados anualmente. Elaboração de pareceres e informações técnicas sobre solicitações de munícipes. 

Atendimento aos munícipes. 

 

ATIVIDADE 198 João José Carvalho Silva 

Elaboração de Estudos, Projetos e processos de concurso para abertura de procedimentos concursais de iniciativa 

municipal. Elaboração de pareceres sobre projetos de Obras Públicas elaborados em regime de prestação de serviços e de 

obras particulares. Análise de propostas de empreitadas e prestação de serviços e elaboração dos respetivos relatórios 

preliminares e finais com vista a adjudicação das mesmas. Fiscalização de empreitadas de obras públicas. Garantir o 

controlo dos custos das empreitadas de Obras Públicas que fiscaliza. Vistorias para efeitos de receções provisórias e 

definitivas de empreitadas e loteamentos particulares. Vistorias de empreitadas de obras públicas para efeitos de 

libertação de caução. Acompanhamento das empreitadas de obras públicas e loteamentos particulares durante o prazo 

de garantia de obra. Elaboração de base de dados de avaliação de empreiteiros contratados pelo Município de 

Portalegre. Elaboração de vistorias técnicas ao abrigo da legislação em vigor. Avaliação de prédios urbanos e prédios 

rústicos. Atualização do valor dos imóveis da Câmara e atualização anual do valor das rendas de acordo com a portaria 

que fixa o valor de correção. Preenchimento de ficha técnica sobre estado de habitação do Município para o Serviço de 

Habitação. Verificação de medições de projetos de obras de urbanização de loteamentos particulares. Fiscalização de 

Obras de empreitadas particulares pertencentes a associações de interesse público mediante protocolo. Elaboração de 

planos de manutenção de Edifícios e Equipamentos públicos pertencentes ao Município. Representação técnica da 

Câmara em Obras particulares com interferência em infraestruturas públicas do Município. Levantamento do cadastro 

atualização de dados anualmente. Elaboração de pareceres e informações técnicas sobre solicitações de munícipes. 

Atendimento aos munícipes. 

ATIVIDADE 199 Luís Carvalho 

Executa atividades no âmbito das Instalações Elétricas de Baixa Tensão; Redes de Distribuição em Baixa Tensão; Postos de 

Seccionamento e Transformação; Redes de Iluminação Pública; Infraestruturas de Telecomunicações em Edifícios (ITED); 

Infraestruturas de Telecomunicações em Urbanizações (ITUR); Inspeções Periódicas em Elevadores; Licenciamento de Postos 

de Abastecimento e Armazenamento; Segurança contra o Risco de Incêndio em Edifícios (SCIE); Sistemas Automáticos de 

Deteção de Intrusão (SADIR); Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (AVAC) e Ruído. Elaboração de Estudos e 

Projetos e processos de concurso para abertura de procedimentos concursais de iniciativa municipal. Elaboração de 

pareceres sobre projetos de Obras Públicas elaborados em regime de prestação de serviços e de obras particulares. Análise 

de propostas de empreitadas e prestação de serviços e elaboração dos respetivos relatórios preliminares e finais com vista 

a adjudicação das mesmas. Fiscalização de empreitadas de obras públicas. Garantir o controlo dos custos das 

empreitadas de Obras Públicas que fiscaliza. Vistorias para efeitos de receções provisórias e definitivas de empreitadas e 

loteamentos particulares. Vistorias de empreitadas de obras públicas para efeitos de libertação de caução. 

Acompanhamento das empreitadas de obras públicas e loteamentos particulares durante o prazo de garantia de obra. 

Elaboração de vistorias técnicas ao abrigo da legislação em vigor. Apoio técnico na Manutenção dos Equipamentos 

Eletromecânicos da Responsabilidade do Município. Acompanhamento dos Serviços Técnicos das diferentes operadoras de 

Infraestruturas do Concelho (EDP - Distribuição, S.A., PT - Comunicações, TagusGás, Cabovisão, etc.). Estudo e 

implementação de Medidas de poupança e eficiência energética (Rede de IP). Acompanhamento das aberturas e 

tapamento de valas nas infraestruturas de rede de gás. Acompanhamento técnico dos Programas promovidos pela CIMAA 

e AreanaTejo na área da Energia. Apoio técnico aos Serviços de Eletricidade da Divisão de Obras Municipais a equipas de 

fiscalização nos trabalhos específicos de Eletricidade, Telecomunicações e Gás Natural. Acompanhamento e controlo dos 

contratos de fornecimento de Energia, Gás Natural e Elevadores titulados pelo Município (análise de faturação). 

Acompanhamento das dificuldades e reclamações ocorridas pela migração para a Televisão Digital Terrestre (TDT) em 

articulação com a CIMAA. Inspeção Periódica a Elevadores, Ascensores e Monta-cargas: Análise e encaminhamento dos 

Pedidos de Inspeção, Reinspeção e Inspeções Extraordinárias e Acompanhamento Técnico da Gestão Administrativa dos 

Processos (atualmente delegada no ISQ-Instituto da Soldadura e Qualidade). Licenciamento de Postos de Abastecimento e 

Armazenamento de Combustíveis Líquidos e Gasosos derivados do Petróleo: Análise de projetos de licenciamento e 

realização de vistorias no âmbito do processo de licenciamento. Colaboração na elaboração dos Planos de Manutenção 

de Edifícios e Equipamentos Públicos pertencentes ao Município. Elaboração de pareceres e informações técnicas sobre 

solicitações de munícipes. Atendimento aos munícipes. 

 

ATIVIDADE 200 Ana Santos 

 

Elaboração de planos, projetos e outros estudos; elaboração de processos de concurso para abertura de procedimentos 

concursais de iniciativa municipal. Elaboração de pareceres sobre licenciamento de ocupação do espaço público com 
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esplanadas e com colocação de unidades móveis/amovíveis com caráter não sedentário, publicidade exterior e sinalética 

promocional; elaboração de pareceres sobre espaços verdes urbanos e manutenção do material vegetal – fitossanidade e 

arboricultura urbana. Elaboração de vistorias e pareceres sobre espaços de jogo e recreio e instalações desportivas. 

Fiscalização de empreitadas de obras públicas; garantir o controlo de custos das empreitadas de obras públicas que 

fiscaliza; realização de vistorias para efeitos de receção provisória e definitiva, e de libertação de garantias bancárias de 

empreitadas de obras públicas; acompanhamento das empreitadas de obras públicas e durante o prazo de garantia de 

obra. Análise de projetos de arquitetura paisagista de iniciativa particular. Apoio ao Serviço de Ambiente (na área dos 

espaços verdes urbanos). Apoio ao Serviço de Reabilitação Urbana. Elaboração de planos de manutenção e conservação 

de equipamentos e espaços municipais; acompanhamento do projeto Provere Inmotion – Alentejo Feel Nature; e, 

representação do Município na marca «Natural.Pt»; preenchimento das fichas de caracterização das intenções de 

investimento para o período de 2014-2020 no âmbito de uma eventual candidatura ao Provere Inmotion – 2ª. Geração, 

promovida pela CIMAA, identificação dos elementos de água de referência histórica e/ou artística e definição do percurso 

pedestre de água; elaboração de proposta de classificação de Árvores de Interesse Púbico existentes no Concelho em 

parceria com o ICNF; elaboração de procedimentos para concessão de uso privativo para construção, instalação e 

exploração de quiosques na cidade de Portalegre. 

ATIVIDADE 201 Gonçalo alegre 

Elaboração/desenvolvimento de Estudos, Planos e Projetos de arquitetura, planos urbanísticos e equipamentos; Elaboração 

de Desenho técnico; Elaboração de processos de concurso para abertura de procedimentos concursais de iniciativa 

municipal. Elaboração de pareceres sobre projetos de Obras Públicas elaborados em regime de prestação de serviços e de 

obras particulares; Análise de propostas de empreitadas e prestação de serviços e elaboração dos respetivos relatórios 

preliminares e finais com vista a adjudicação das mesmas; Fiscalização de empreitadas de obras públicas; Garantir o 

controlo de custos das empreitadas de obras públicas que fiscaliza; Vistorias para efeitos de receções provisórias e 

definitivas de empreitadas e loteamentos particulares. Vistorias de empreitadas de obras públicas para efeitos de 

libertação de caução. Acompanhamento das empreitadas de obras públicas e loteamentos particulares durante o prazo 

de garantia de obra. Elaboração de vistorias técnicas ao abrigo da legislação em vigor. Fiscalização de Obras de 

empreitadas particulares pertencentes a associações de interesse público mediante protocolo. Avaliações patrimoniais; 

Coordenador municipal para o zonamento; Elaboração de painéis e formulação de candidaturas a concursos a nível 

nacional; Acompanhamento de processos de concursos de ideias para a reabilitação urbana; Fornecimentos de plantas 

de localização e extratos. Elaboração de planos de manutenção de Edifícios e Equipamentos públicos pertencentes ao 

Município. Elaboração de pareceres e informações técnicas sobre solicitações de munícipes. Atendimento aos munícipes. 

ATIVIDADE 202 

 

Hugo espanhol 

 

Elaboração/desenvolvimento de Estudos, Planos e Projetos de arquitetura, planos urbanísticos e equipamentos; Elaboração 

de Desenho técnico; Planeamento e Organização de Eventos; Elaboração de processos de concurso para abertura de 

procedimentos concursais de iniciativa municipal. Elaboração de pareceres sobre projetos de Obras Públicas elaborados 

em regime de prestação de serviços e de obras particulares; Análise de propostas de empreitadas e prestação de serviços 

e elaboração dos respetivos relatórios preliminares e finais com vista a adjudicação das mesmas; Fiscalização de 

empreitadas de obras públicas; Garantir o controlo de custos das empreitadas de obras públicas que fiscaliza; Vistorias para 

efeitos de receções provisórias e definitivas de empreitadas e loteamentos particulares. Vistorias de empreitadas de obras 

públicas para efeitos de libertação de caução. Acompanhamento das empreitadas de obras públicas e loteamentos 

particulares durante o prazo de garantia de obra. Elaboração de vistorias técnicas ao abrigo da legislação em vigor. 

Fiscalização de Obras de empreitadas particulares pertencentes a associações de interesse público mediante protocolo; 

Elaboração de planos de manutenção de Edifícios e Equipamentos públicos pertencentes ao Município. Apoio ao 

desenvolvimento de projetos no âmbito das iniciativas da Fundação Robinson; Apoio/acompanhamento - ao Serviço de 

Reabilitação Urbana e Programa "Rota das Catedrais" (Parceria entre Município de Portalegre, Fundação Robinson, Direção 

Regional da Cultura do Alentejo, e Diocese de Portalegre e Castelo Branco). Elaboração de pareceres e informações 

técnicas sobre solicitações de munícipes. Atendimento aos munícipes. 

 

 

ASSISTENTE TÉCNICO - Grau de complexidade funcional 2 

ATIVIDADE 203 Ivone Gargaté 

Elaboração de peças desenhadas para projetos. Apoio de desenho aos técnicos em pareceres e informações. Elaboração 

de levantamentos de Arquitetura. Fornecimento de plantas de Imóveis para efeitos de I.M.I., para emparcelamentos e 

desanexações. Digitalização e georeferenciação dos bens imóveis do património da Câmara Municipal de Portalegre. 

Elaboração de extratos do PDM. Fornecimento de plantas de Localização. Atualização de listagem dos projetos em 
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carteira. Consulta de arquivo dos projetos. Compilação dos planos de manutenção dos edifícios e equipamentos 

municipais. Elaboração de tabelas dos custos de manutenção dos edifícios e equipamentos municipais. Impressão e 

organização de projetos. 

Elaboração de pareceres e informações técnicas sobre solicitações de munícipes. Atendimento aos munícipes. 

  

 

5 - DIVISÃO DA CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO, ASSUNTOS SOCIAIS, EDUCAÇÃO  E TURISMO 

 
 

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

 

Tem como atribuições e competências apoiar a definição da política do município nos domínios da Acão Social, Habitação, Educação, 

Desporto, Juventude, Cultura, Turismo e Património, promovendo e operacionalizando o planeamento, execução e avaliação das atividades 

a desenvolver nestes domínios e no âmbito das atribuições do município, competindo-lhe ainda, a gestão de estruturas municipais, afetas às 

áreas dos serviços que integra, bem como propor e zelar pelo cumprimento de protocolos, regulamentos e outros procedimentos de controle 

interno para a melhoria da eficiência e eficácia das várias unidades orgânicas, garantir o cumprimento de uma estratégia de gestão cultural, 

patrimonial e turística no Município, potenciando o desenvolvimento local sustentado por um discurso identitário integrado através da 

valorização e da fruição das manifestações e dos patrimónios culturais, numa ótica de otimização de meios e de participação coletiva, 

assegurar a concretização das políticas e programas municipais na área social, desportiva, da educação e juventude. 

 

 

 

Cargo Habilitação literária 
Postos de trabalho 

Ocupados Vagos 

Chefe de Divisão Licenciatura 

1  

(em regime de substituição) 1 

 

 

COMPETÊNCIA 5 

 

As descritas no ponto 2 do regulamento orgânico da Câmara Municipal de Portalegre, publicado no Diário da República, 

2ª. Série, nº. 6 de 9/01/2013, Despacho nº. 562/2013, alterado e retificado no Diário da República, 2ª. Série, nº. 51 de 

13/03/2013, conjugado com o artº. 15º. do Lei nº. 49/2012, de 29 de agosto 

 

5 -1 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO 

 

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

Tem como atribuições e competências assegurar todas as tarefas e atividades inerentes ao apoio administrativo da Divisão 

em que se insere. 

 

Categoria/Carreira RCTFP Habilitação Literária/Área de Formação 
Postos de trabalho 

Ocupados Vagos 

     

 

ASSISTENTE TÉCNICO– Grau de complexidade funcional 2 

ATIVIDADE 204  
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5 -2  SERVIÇO DE DESPORTO E JUVENTUDE 

 

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

Tem como atribuições e competências gerir as instalações desportivas municipais, bem como os recursos humanos e materiais afetos às 

mesmas, promovendo o levantamento das necessidades de conservação dos equipamentos municipais de modo a garantir as condições 

adequadas à sua utilização pelo público; organizar e apoiar atividades, promovendo a prática desportiva, dirigidas à generalidade da 

população e a grupos específicos garantindo desta forma uma resposta efetiva e adequada às necessidades; promover a articulação e 

integração de programas de atividades desportivas com outras entidades promotoras de desporto, otimizando desta forma os recursos 

humanos, materiais e financeiros existentes; propor a realização de provas desportivas de âmbito local, regional, nacional e internacional que 

incrementem a prática desportiva e promovam turística e economicamente o concelho; conceber e apresentar propostas de 

implementação e manutenção de infraestruturação desportiva do concelho, que permita eliminar as carências identificadas e 

caracterizadas; definir, propor e implementar o Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo apresentando propostas de atribuição de 

apoios financeiros, técnicos e logísticos apoiados na celebração de contratos programa, acompanhar a execução das atividades 

desenvolvidas pelas associações; estudar e analisar continuamente o fenómeno desportivo, no quadro da sua interação com as múltiplas 

tendências sociais, pretendendo assegurar desta forma a antecipação de orientações estratégicas e adaptação da organização à 

mudança; propor medidas de apoio aos jovens, em colaboração com outras entidades públicas e privadas; colaborar e apoiar as 

organizações associativas juvenis e outras estruturas formais ou informais da comunidade, com vista à concretização de projetos e de 

programas adequados no âmbito local, regional, nacional e internacional; definir, propor e implementar o Programa de Apoio ao 

Associativismo Juvenil, organizar atividades dirigidas aos jovens, nomeadamente festivais, publicações, exposições, feiras, ou encontros 

temáticos; propor e organizar ações destinadas à ocupação de tempos livres. 

 

 

Categoria/Carreira RCTFP 
Habilitação Literária/Área de 

Formação 

Postos de trabalho 

Ocupados Vagos Cativos 

Técnico Superior Indeterminado Licenciatura 1  1 a) 

Assistente Técnico Indeterminado 12º. ano 1   

Encarreg.  operacional Indeterminado Escolaridade obrigatória   1* 

Assistente operacional Indeterminado Escolaridade obrigatória 12  1* 

MOBILIDADE INTERCARREIRAS  

Técnico Superior Indeterminado Licenciatura 1*   

Assistente Técnico Indeterminado 12º. Ano 1*   

 

COMISSÃO DE SERVIÇO  a) 

Técnico Superior Grau de complexidade funcional 3 

Pedro Guilherme Rainho Barbas Chefe de Divisão da Cultura, Juventude, Desporto, Assuntos Sociais, 

Educação e Turismo  

 

TÉCNICO SUPERIOR– Grau de complexidade funcional 3 

ATIVIDADE 205 Vânia Ascensão 

Planificar, promover e coordenar as ações que conduzam ao desenvolvimento do associativismo cultural, juvenil e 

recreativo do concelho, promovendo a realização de iniciativas e projetos com as coletividades, associações ou grupos 

culturais, juvenis e recreativos; Gerir e monitorizar os apoios (financeiros e não financeiros) ao Associativismo do concelho no 

âmbito do Regulamento para Concessão de Apoios a Atividades de Interesse Municipal; Implementar e desenvolver 

projetos próprios ou em parceria com organizações juvenis formais ou informais e com entidades direcionadas para o 

público Jovem; Dinamizar o Conselho Municipal de Juventude, gerir os processos relativos ao Cartão Jovem Municipal e 

assegurar o apoio técnico às candidaturas ao Porta 65 – Arrendamento Jovem; Apoiar, acompanhar e divulgar a 

concretização de projetos juvenis, culturais e recreativos do associativismo do concelho; Promover a articulação e parceria 

com entidades exteriores responsáveis por ações e projetos na área da juventude;Assegurar a articulação com outros 

serviços de intervenção autárquica as questões ligadas à juventude numa perspetiva de transversalidade. 
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ASSISTENTE TÉCNICO – Grau de complexidade funcional 2 

ATIVIDADE 206 Cristina  Velez 

 

Assegurar o apoio administrativo relacionado com a gestão desportiva (organização de expediente, execução de taxas, 

atendimento ao público, pedidos de utilização e cedência de instalações, programas de apoio ao associativismo 

desportivo e projetos e iniciativas ligadas à promoção da atividade física). 

 

 

ASSITENTE OPERACIONAL – Grau de complexidade funcional 1 

ATIVIDADE 207 Manuel Anselmo 

Limpeza das piscinas municipais, recinto desportivo do pavilhão municipal, estádios relvados e sintéticos anexos bem como 

os respetivos balneários; atendimento ao público; registo de assiduidade e ocorrências, montagem de equipamento 

desportivo, trabalho de jardinagem nos espaços verdes das piscinas municipais; manuseamento de produtos químicos e 

manutenção diária da sala das máquinas; Segurança e gestão de pistas da cuba da piscina; Controle das análises 

químicas da água do tanque 

 

ATIVIDADE 208 Antónia Grilo 

Limpeza das piscinas municipais, recinto desportivo do pavilhão municipal, estádios relvados e sintéticos anexos bem como 

os respetivos balneários; atendimento ao público; registo de assiduidade e ocorrências , montagem de equipamento 

desportivo, trabalho de jardinagem nos espaços verdes das piscinas municipais; manuseamento de produtos químicos e 

manutenção diária da sala das máquinas; Segurança  e gestão de pistas da cuba da piscina; Controle das análises 

químicas da água do tanque 

 

ATIVIDADE 209 Francisco Bonacho 

Limpeza das piscinas municipais, recinto desportivo do pavilhão municipal, estádios relvados e sintéticos anexos bem como 

os respetivos balneários; atendimento ao público; registo de assiduidade e ocorrências , montagem de equipamento 

desportivo, trabalho de jardinagem nos espaços verdes das piscinas municipais; manuseamento de produtos químicos e 

manutenção diária da sala das máquinas; Segurança  e gestão de pistas da cuba da piscina; Controle das análises 

químicas da água do tanque 

 

ATIVIDADE 210 Heliodoro Milhinhos 

Limpeza das piscinas municipais, recinto desportivo do pavilhão municipal, estádios relvados e sintéticos anexos bem como 

os respetivos balneários; atendimento ao público; registo de assiduidade e ocorrências , montagem de equipamento 

desportivo, trabalho de jardinagem nos espaços verdes das piscinas municipais; manuseamento de produtos químicos e 

manutenção diária da sala das máquinas; Segurança  e gestão de pistas da cuba da piscina; Controle das análises 

químicas da água do tanque 

 

ATIVIDADE  211 Joaquim Maria Pires 

Limpeza das piscinas municipais, recinto desportivo do pavilhão municipal, estádios relvados e sintéticos anexos bem como 

os respetivos balneários; atendimento ao público; registo de assiduidade e ocorrências, montagem de equipamento 

desportivo, trabalho de jardinagem nos espaços verdes das piscinas municipais; manuseamento de produtos químicos e 

manutenção diária da sala das máquinas; Segurança e gestão de pistas da cuba da piscina; Controle das análises 

químicas da água do tanque 

 

ATIVIDADE 212 José Venâncio 

Limpeza das piscinas municipais, recinto desportivo do pavilhão municipal, estádios relvados e sintéticos anexos bem como 

os respetivos balneários; atendimento ao público; registo de assiduidade e ocorrências, montagem de equipamento 

desportivo, trabalho de jardinagem nos espaços verdes das piscinas municipais; manuseamento de produtos químicos e 

manutenção diária da sala das máquinas; Segurança  e gestão de pistas da cuba da piscina; Controle das análises 

químicas da água do tanque 

 

ATIVIDADE 213 José Fé 

Limpeza das piscinas municipais, recinto desportivo do pavilhão municipal, estádios relvados e sintéticos anexos bem como 

os respetivos balneários; atendimento ao público; registo de assiduidade e ocorrências, montagem de equipamento 

desportivo, trabalho de jardinagem nos espaços verdes das piscinas municipais; manuseamento de produtos químicos e 

manutenção diária da sala das máquinas; Segurança e gestão de pistas da cuba da piscina; Controle das análises 
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químicas da água do tanque 

 

ATIVIDADE 214 José Tavares 

Limpeza das piscinas municipais, recinto desportivo do pavilhão municipal, estádios relvados e sintéticos anexos bem como 

os respetivos balneários; atendimento ao público; registo de assiduidade e ocorrências, montagem de equipamento 

desportivo, trabalho de jardinagem nos espaços verdes das piscinas municipais; manuseamento de produtos químicos e 

manutenção diária da sala das máquinas; Segurança  e gestão de pistas da cuba da piscina; Controle das análises 

químicas da água do tanque 

ATIVIDADE 215 Rita Vicente 

Limpeza das piscinas municipais, recinto desportivo do pavilhão municipal, estádios relvados e sintéticos anexos bem como 

os respetivos balneários; atendimento ao público; registo de assiduidade e ocorrências, montagem de equipamento 

desportivo, trabalho de jardinagem nos espaços verdes das piscinas municipais; manuseamento de produtos químicos e 

manutenção diária da sala das máquinas; Segurança  e gestão de pistas da cuba da piscina; Controle das análises 

químicas da água do tanque 

 

 

ATIVIDADE 216 Samuel Pernas 

Limpeza das piscinas municipais, recinto desportivo do pavilhão municipal, estádios relvados e sintéticos anexos bem como 

os respetivos balneários; atendimento ao público; registo de assiduidade e ocorrências, montagem de equipamento 

desportivo, trabalho de jardinagem nos espaços verdes das piscinas municipais; manuseamento de produtos químicos e 

manutenção diária da sala das máquinas; Segurança  e gestão de pistas da cuba da piscina; Controle das análises 

químicas da água do tanque 

 

ATIVIDADE 217 Hélder Santos 

Limpeza das piscinas municipais, recinto desportivo do pavilhão municipal, estádios relvados e sintéticos anexos bem como 

os respetivos balneários; atendimento ao público; registo de assiduidade e ocorrências , montagem de equipamento 

desportivo, trabalho de jardinagem nos espaços verdes das piscinas municipais; manuseamento de produtos químicos e 

manutenção diária da sala das máquinas; Segurança  e gestão de pistas da cuba da piscina; Controle das análises 

químicas da água do tanque 

 

ATIVIDADE 218 Ermelinda Caldeira 

Limpeza das piscinas municipais, recinto desportivo do pavilhão municipal, estádios relvados e sintéticos anexos bem como 

os despectivos balneários; atendimento ao público; registo de assiduidade e ocorrências, montagem de equipamento 

desportivo, trabalho de jardinagem nos espaços verdes das piscinas municipais; manuseamento de produtos químicos e 

manutenção diária da sala das máquinas; Segurança e gestão de pistas da cuba da piscina; Controle das análises 

químicas da água do tanque 

 

 

MOBILIDADE INTERCARREIRAS ( Encarregado Operacional- Técnico Superior) 

TÉCNICO SUPERIOR – Grau de complexidade funcional 3 

ATIVIDADE 219 Alcídio Pinto 

Assegurar a organização, planeamento e gestão dos recursos humanos dos parques desportivos; 

Assegurar a manutenção das estruturas logísticas e equipamentos dos parques desportivos; 

Gestão de necessidades de equipamentos/materiais e acompanhamento do funcionamento de todas as instalações 

desportivas 

 

 

MOBILIDADE INTERCARREIRAS ( Assistente Operacional- Assistente Técnico) 

ASSISTENTE TÉCNICO – Grau de complexidade funcional 2 

ATIVIDADE 220 Ana Pombo 

 

Assegurar o apoio administrativo para garantir o funcionamento das instalações desportivas (organização de expediente, 

registo e tratamento de toda a informação inerente ao planeamento, funcionamento, organização e gestão logística e de 

recursos humanos dos parques desportivos) 
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5 -3  SERVIÇO DE EDUCAÇÃO 

 

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

 

Tem como atribuições e competências programar, em colaboração com as unidades orgânicas competentes do Município, o 

apetrechamento e manutenção dos edifícios do ensino público pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico; Providenciar, em 

articulação com as outras unidades orgânicas competentes do Município o processo para fornecimento de refeições bem como os apoios 

aos transportes escolares; Propor apoios financeiros no âmbito da Acão social escolar para aquisição de livros, material escolar e didático, 

assim como do transporte escolar dos alunos carenciados de acordo com as normas legais em vigor; Propor o apoio técnico e financeiro às 

bibliotecas escolares em articulação com os serviços de cultura e turismo; Promover a monitorização, atualização e a revisão da Carta 

Educativa Municipal, nos termos da lei aplicável e apoiar o funcionamento do Conselho Municipal de Educação; Gerir o pessoal não 

docente afeto aos jardim-de-infância da rede pública, e de apoio às refeições; Assegurar a concretização dos objetivos e programas 

municipais na área da educação; Assegurar a organização e acompanhamento de atividades sócio educativas complementares em 

colaboração com os vários estabelecimentos de ensino; Assegurar a organização e acompanhamento das Atividades de Enriquecimento 

Curricular e de outras atividades integradas na componente de apoio à família, nos termos da lei aplicável; Colaborar com as unidades 

orgânicas competentes do Município na instrução de processos de concursos ou outros procedimentos, para aquisição de bens ou serviços; 

Propor a celebração de acordos e protocolos com outras entidades consideradas de interesse, tendo em vista a melhoria do sistema 

educativo, e acompanhar o seu desenvolvimento; 

 

 

Categoria/Carreira RCTFP Habilitação Literária/Área de Formação 
Postos de trabalho 

Ocupados Vagos 

Técnico Superior Indeterminado licenciatura 2  

Assistente Técnico Indeterminado 12º. ano 2  

Assistente operacional Indeterminado Escolaridade obrigatória 23  

 

 

TÉCNICO SUPERIOR – Grau de complexidade funcional 3 

ATIVIDADE 221 LIDIA BATISTA 

Gestão dos processos da Ação Social Escolar; Inserção e atualização de dados no sistema de gestão de refeições 

escolares 1º CEB; Monitorização da carta educativa; Organização do programa de generalização de refeições do 1º. Ciclo; 

Acompanhamento da requalificação da rede escolar de 1º. Ciclo, ensino básico e da Educação Pré – escolar; 

Participação e colaboração na organização de iniciativas e projetos educacionais; Sistematização de dados referentes ao 

serviço de educação;  Apoio ao conselho municipal de educação. 

 

ATIVIDADE 222 Cláudia Roque 

Elaboração e organização do Plano e processos de transportes escolares; Inserção e atualização de dados no sistema de 

gestão de refeições escolares pré-escolar; Gestão de recursos humanos; Gestão do equipamento do parque escolar;  

Apoio ao grupo de trabalho para os transportes escolares e ação social escolar; Participar na gestão das Bibliotecas 

Escolares; Organização da resposta da componente de apoio à família; Dinamização de atividades de animação 

socioeducativa; Participação e colaboração na organização de iniciativas e projetos educacionais; Apoio ao conselho 

municipal de educação. 

 

 

 

ASSISTENTE TÉCNICO – Grau de complexidade funcional 2 

ATIVIDADE 223 Cecília Barbado 

 

Organização dos processos de transportes escolares dos alunos que frequentam a rede de ensino público; Sistematização 

de informação para elaboração dos Planos de Transporte Escolares;  Organização dos processos de Acão Social escolar 

 

ATIVIDADE 224 Cláudia Costa 

Assegurar a modernização, exploração, bom funcionamento e manutenção do Mercado Municipal de Portalegre em 

condições de promoção e a qualidade e segurança alimentar e de renovação e animação comercial; Promover uma 
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melhoria continua de qualidade do serviço prestado através de planos e programas a desenvolver com essa finalidade; 

Promover a prossecução de atividades complementares ou subsidiarias, designadamente a exploração e gestão da área 

de parqueamento afeta ao Mercado Municipal, assim como ações de promoção e desenvolvimento de comércio e da 

agricultura local; Elaborar e implementar o conjunto de regras de funcionamento do Mercado Municipal que se designarão 

por Regulamento Interno do Mercado Municipal de Portalegre 

 

 

ASSISTENTE OPERACIONAL – Grau de complexidade funcional 1 

ATIVIDADE 225 Esperança Batista 

Colaborar na execução das atividades desenvolvidas pelos Educadores de Infância. Garantir a vigilância e participar no 

acompanhamento de crianças durante o período de funcionamento dos JI, na sala e em visitas de estudo. Providenciar a 

limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações, bem como do material e equipamento necessário ao 

desenvolvimento de atividades. Exercer um trabalho de articulação com os Educadores, no atendimento aos pais e 

encarregados de educação. Proceder á receção das crianças, e prestar apoio no serviço de refeições. Prestar apoio na 

dinamização das atividades durante o prolongamento de horário. Exercer, sempre que necessário, tarefas complementares 

e de apoio de modo a permitir o normal funcionamento dos equipamentos. Exercer tarefas destinadas a outros funcionários 

da categoria de Assistente Operacional, afetos á unidade orgânica, nas suas ausências e impedimentos 

 

ATIVIDADE 226 Isabel Alfaia 

Colaborar na execução das atividades desenvolvidas pelos Educadores de Infância. Garantir a vigilância e participar no 

acompanhamento de crianças durante o período de funcionamento dos JI, na sala e em visitas de estudo. Providenciar a 

limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações, bem como do material e equipamento necessário ao 

desenvolvimento de atividades. Exercer um trabalho de articulação com os Educadores, no atendimento aos pais e 

encarregados de educação. Proceder á receção das crianças, e prestar apoio no serviço de refeições. Prestar apoio na 

dinamização das atividades durante o prolongamento de horário. Exercer, sempre que necessário, tarefas complementares 

e de apoio de modo a permitir o normal funcionamento dos equipamentos. Exercer tarefas destinadas a outros funcionários 

da categoria de Assistente Operacional, afetos á unidade orgânica, nas suas ausências e impedimentos 

 

ATIVIDADE 227 Paula Assunção 

Colaborar na execução das atividades desenvolvidas pelos Educadores de Infância. Garantir a vigilância e participar no 

acompanhamento de crianças durante o período de funcionamento dos JI, na sala e em visitas de estudo. Providenciar a 

limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações, bem como do material e equipamento necessário ao 

desenvolvimento de atividades. Exercer um trabalho de articulação com os Educadores, no atendimento aos pais e 

encarregados de educação. Proceder á receção das crianças, e prestar apoio no serviço de refeições. Prestar apoio na 

dinamização das atividades durante o prolongamento de horário. Exercer, sempre que necessário, tarefas complementares 

e de apoio de modo a permitir o normal funcionamento dos equipamentos. Exercer tarefas destinadas a outros funcionários 

da categoria de Assistente Operacional, afetos á unidade orgânica, nas suas ausências e impedimentos 

 

ATIVIDADE 228 Manuela Frutuoso 

 

Colaborar na execução das atividades desenvolvidas pelos Educadores de Infância. Garantir a vigilância e participar no 

acompanhamento de crianças durante o período de funcionamento dos JI, na sala e em visitas de estudo. Providenciar a 

limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações, bem como do material e equipamento necessário ao 

desenvolvimento de atividades. Exercer um trabalho de articulação com os Educadores, no atendimento aos pais e 

encarregados de educação. Proceder á receção das crianças, e prestar apoio no serviço de refeições. Prestar apoio na 

dinamização das atividades durante o prolongamento de horário. Exercer, sempre que necessário, tarefas complementares 

e de apoio de modo a permitir o normal funcionamento dos equipamentos. Exercer tarefas destinadas a outros funcionários 

da categoria de Assistente Operacional, afetos á unidade orgânica, nas suas ausências e impedimentos 

 

ATIVIDADE 229 Aldina Bezerra 

Colaborar na execução das atividades desenvolvidas pelos Educadores de Infância. Garantir a vigilância e participar no 

acompanhamento de crianças durante o período de funcionamento dos JI, na sala e em visitas de estudo. Providenciar a 

limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações, bem como do material e equipamento necessário ao 

desenvolvimento de atividades. Exercer um trabalho de articulação com os Educadores, no atendimento aos pais e 

encarregados de educação. Proceder á receção das crianças, e prestar apoio no serviço de refeições. Prestar apoio na 

dinamização das atividades durante o prolongamento de horário. Exercer, sempre que necessário, tarefas complementares 

e de apoio de modo a permitir o normal funcionamento dos equipamentos. Exercer tarefas destinadas a outros funcionários 
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da categoria de Assistente Operacional, afetos á unidade orgânica, nas suas ausências e impedimentos 

 

ATIVIDADE 230 Conceição Ruivo 

Colaborar na execução das atividades desenvolvidas pelos Educadores de Infância. Garantir a vigilância e participar no 

acompanhamento de crianças durante o período de funcionamento dos JI, na sala e em visitas de estudo. Providenciar a 

limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações, bem como do material e equipamento necessário ao 

desenvolvimento de atividades. Exercer um trabalho de articulação com os Educadores, no atendimento aos pais e 

encarregados de educação. Proceder á receção das crianças, e prestar apoio no serviço de refeições. Prestar apoio na 

dinamização das atividades durante o prolongamento de horário. Exercer, sempre que necessário, tarefas complementares 

e de apoio de modo a permitir o normal funcionamento dos equipamentos. Exercer tarefas destinadas a outros funcionários 

da categoria de Assistente Operacional, afetos á unidade orgânica, nas suas ausências e impedimentos 

 

ATIVIDADE 231 Filomena Ricardo 

Colaborar na execução das atividades desenvolvidas pelos Educadores de Infância. Garantir a vigilância e participar no 

acompanhamento de crianças durante o período de funcionamento dos JI, na sala e em visitas de estudo. Providenciar a 

limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações, bem como do material e equipamento necessário ao 

desenvolvimento de atividades. Exercer um trabalho de articulação com os Educadores, no atendimento aos pais e 

encarregados de educação. Proceder á receção das crianças, e prestar apoio no serviço de refeições. Prestar apoio na 

dinamização das atividades durante o prolongamento de horário. Exercer, sempre que necessário, tarefas complementares 

e de apoio de modo a permitir o normal funcionamento dos equipamentos. Exercer tarefas destinadas a outros funcionários 

da categoria de Assistente Operacional, afetos á unidade orgânica, nas suas ausências e impedimentos 

ATIVIDADE 232 Sandra Almeida 

Colaborar na execução das atividades desenvolvidas pelos Educadores de Infância. Garantir a vigilância e participar no 

acompanhamento de crianças durante o período de funcionamento dos JI, na sala e em visitas de estudo. Providenciar a 

limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações, bem como do material e equipamento necessário ao 

desenvolvimento de atividades. Exercer um trabalho de articulação com os Educadores, no atendimento aos pais e 

encarregados de educação. Proceder á receção das crianças, e prestar apoio no serviço de refeições. Prestar apoio na 

dinamização das atividades durante o prolongamento de horário. Exercer, sempre que necessário, tarefas complementares 

e de apoio de modo a permitir o normal funcionamento dos equipamentos. Exercer tarefas destinadas a outros funcionários 

da categoria de Assistente Operacional, afetos á unidade orgânica, nas suas ausências e impedimentos 

ATIVIDADE 233 Vera Soares 

Colaborar na execução das atividades desenvolvidas pelos Educadores de Infância. Garantir a vigilância e participar no 

acompanhamento de crianças durante o período de funcionamento dos JI, na sala e em visitas de estudo. Providenciar a 

limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações, bem como do material e equipamento necessário ao 

desenvolvimento de atividades. Exercer um trabalho de articulação com os Educadores, no atendimento aos pais e 

encarregados de educação. Proceder á receção das crianças, e prestar apoio no serviço de refeições. Prestar apoio na 

dinamização das atividades durante o prolongamento de horário. Exercer, sempre que necessário, tarefas complementares 

e de apoio de modo a permitir o normal funcionamento dos equipamentos. Exercer tarefas destinadas a outros funcionários 

da categoria de Assistente Operacional, afetos á unidade orgânica, nas suas ausências e impedimentos 

ATIVIDADE 234 Ana Nunes 

Colaborar na execução das atividades desenvolvidas pelos Educadores de Infância. Garantir a vigilância e participar no 

acompanhamento de crianças durante o período de funcionamento dos JI, na sala e em visitas de estudo. Providenciar a 

limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações, bem como do material e equipamento necessário ao 

desenvolvimento de atividades. Exercer um trabalho de articulação com os Educadores, no atendimento aos pais e 

encarregados de educação. Proceder á receção das crianças, e prestar apoio no serviço de refeições. Prestar apoio na 

dinamização das atividades durante o prolongamento de horário. Exercer, sempre que necessário, tarefas complementares 

e de apoio de modo a permitir o normal funcionamento dos equipamentos. Exercer tarefas destinadas a outros funcionários 

da categoria de Assistente Operacional, afetos á unidade orgânica, nas suas ausências e impedimentos 

ATIVIDADE 235 Avelina Carrilho 

Colaborar na execução das atividades desenvolvidas pelos Educadores de Infância. Garantir a vigilância e participar no 

acompanhamento de crianças durante o período de funcionamento dos JI, na sala e em visitas de estudo. Providenciar a 

limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações, bem como do material e equipamento necessário ao 

desenvolvimento de atividades. Exercer um trabalho de articulação com os Educadores, no atendimento aos pais e 

encarregados de educação. Proceder á receção das crianças, e prestar apoio no serviço de refeições. Prestar apoio na 

dinamização das atividades durante o prolongamento de horário. Exercer, sempre que necessário, tarefas complementares 

e de apoio de modo a permitir o normal funcionamento dos equipamentos. Exercer tarefas destinadas a outros funcionários 

da categoria de Assistente Operacional, afetos á unidade orgânica, nas suas ausências e impedimentos 
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ATIVIDADE 236 Maria João Martins 

Colaborar na execução das atividades desenvolvidas pelos Educadores de Infância. Garantir a vigilância e participar no 

acompanhamento de crianças durante o período de funcionamento dos JI, na sala e em visitas de estudo. Providenciar a 

limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações, bem como do material e equipamento necessário ao 

desenvolvimento de atividades. Exercer um trabalho de articulação com os Educadores, no atendimento aos pais e 

encarregados de educação. Proceder á receção das crianças, e prestar apoio no serviço de refeições. Prestar apoio na 

dinamização das atividades durante o prolongamento de horário. Exercer, sempre que necessário, tarefas complementares 

e de apoio de modo a permitir o normal funcionamento dos equipamentos. Exercer tarefas destinadas a outros funcionários 

da categoria de Assistente Operacional, afetos á unidade orgânica, nas suas ausências e impedimentos 

ATIVIDADE 237 Carlos Alexandre 

Colaborar na execução das atividades desenvolvidas pelos Educadores de Infância. Garantir a vigilância e participar no 

acompanhamento de crianças durante o período de funcionamento dos JI, na sala e em visitas de estudo. Providenciar a 

limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações, bem como do material e equipamento necessário ao 

desenvolvimento de atividades. Exercer um trabalho de articulação com os Educadores, no atendimento aos pais e 

encarregados de educação. Proceder á receção das crianças, e prestar apoio no serviço de refeições. Prestar apoio na 

dinamização das atividades durante o prolongamento de horário. Exercer, sempre que necessário, tarefas complementares 

e de apoio de modo a permitir o normal funcionamento dos equipamentos. Exercer tarefas destinadas a outros funcionários 

da categoria de Assistente Operacional, afetos á unidade orgânica, nas suas ausências e impedimentos 

ATIVIDADE 238 Dina Lourenço 

Colaborar na execução das atividades desenvolvidas pelos Educadores de Infância. Garantir a vigilância e participar no 

acompanhamento de crianças durante o período de funcionamento dos JI, na sala e em visitas de estudo. Providenciar a 

limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações, bem como do material e equipamento necessário ao 

desenvolvimento de atividades. Exercer um trabalho de articulação com os Educadores, no atendimento aos pais e 

encarregados de educação. Proceder á receção das crianças, e prestar apoio no serviço de refeições. Prestar apoio na 

dinamização das atividades durante o prolongamento de horário. Exercer, sempre que necessário, tarefas complementares 

e de apoio de modo a permitir o normal funcionamento dos equipamentos. Exercer tarefas destinadas a outros funcionários 

da categoria de Assistente Operacional, afetos á unidade orgânica, nas suas ausências e impedimentos 

ATIVIDADE 239 Dulcina Trindade 

Colaborar na execução das atividades desenvolvidas pelos Educadores de Infância. Garantir a vigilância e participar no 

acompanhamento de crianças durante o período de funcionamento dos JI, na sala e em visitas de estudo. Providenciar a 

limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações, bem como do material e equipamento necessário ao 

desenvolvimento de atividades. Exercer um trabalho de articulação com os Educadores, no atendimento aos pais e 

encarregados de educação. Proceder á receção das crianças, e prestar apoio no serviço de refeições. Prestar apoio na 

dinamização das atividades durante o prolongamento de horário. Exercer, sempre que necessário, tarefas complementares 

e de apoio de modo a permitir o normal funcionamento dos equipamentos. Exercer tarefas destinadas a outros funcionários 

da categoria de Assistente Operacional, afetos á unidade orgânica, nas suas ausências e impedimentos 

ATIVIDADE 240 Conceição Miranda 

Colaborar na execução das atividades desenvolvidas pelos Educadores de Infância. Garantir a vigilância e participar no 

acompanhamento de crianças durante o período de funcionamento dos JI, na sala e em visitas de estudo. Providenciar a 

limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações, bem como do material e equipamento necessário ao 

desenvolvimento de atividades. Exercer um trabalho de articulação com os Educadores, no atendimento aos pais e 

encarregados de educação. Proceder á receção das crianças, e prestar apoio no serviço de refeições. Prestar apoio na 

dinamização das atividades durante o prolongamento de horário. Exercer, sempre que necessário, tarefas complementares 

e de apoio de modo a permitir o normal funcionamento dos equipamentos. Exercer tarefas destinadas a outros funcionários 

da categoria de Assistente Operacional, afetos á unidade orgânica, nas suas ausências e impedimento 

ATIVIDADE 241 Fernanda Barata 

Colaborar na execução das atividades desenvolvidas pelos Educadores de Infância. Garantir a vigilância e participar no 

acompanhamento de crianças durante o período de funcionamento dos JI, na sala e em visitas de estudo. Providenciar a 

limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações, bem como do material e equipamento necessário ao 

desenvolvimento de atividades. Exercer um trabalho de articulação com os Educadores, no atendimento aos pais e 

encarregados de educação. Proceder á receção das crianças, e prestar apoio no serviço de refeições. Prestar apoio na 

dinamização das atividades durante o prolongamento de horário. Exercer, sempre que necessário, tarefas complementares 

e de apoio de modo a permitir o normal funcionamento dos equipamentos. Exercer tarefas destinadas a outros funcionários 

da categoria de Assistente Operacional, afetos á unidade orgânica, nas suas ausências e impedimentos 

ATIVIDADE 242 Maria Isabel Valério 

Colaborar na execução das atividades desenvolvidas pelos Educadores de Infância. Garantir a vigilância e participar no 

acompanhamento de crianças durante o período de funcionamento dos JI, na sala e em visitas de estudo. Providenciar a 
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limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações, bem como do material e equipamento necessário ao 

desenvolvimento de atividades. Exercer um trabalho de articulação com os Educadores, no atendimento aos pais e 

encarregados de educação. Proceder á receção das crianças, e prestar apoio no serviço de refeições. Prestar apoio na 

dinamização das atividades durante o prolongamento de horário. Exercer, sempre que necessário, tarefas complementares 

e de apoio de modo a permitir o normal funcionamento dos equipamentos. Exercer tarefas destinadas a outros funcionários 

da categoria de Assistente Operacional, afetos á unidade orgânica, nas suas ausências e impedimentos 

ATIVIDADE 243 Maria José Fronteira 

Colaborar na execução das atividades desenvolvidas pelos Educadores de Infância. Garantir a vigilância e participar no 

acompanhamento de crianças durante o período de funcionamento dos JI, na sala e em visitas de estudo. Providenciar a 

limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações, bem como do material e equipamento necessário ao 

desenvolvimento de atividades. Exercer um trabalho de articulação com os Educadores, no atendimento aos pais e 

encarregados de educação. Proceder á receção das crianças, e prestar apoio no serviço de refeições. Prestar apoio na 

dinamização das atividades durante o prolongamento de horário. Exercer, sempre que necessário, tarefas complementares 

e de apoio de modo a permitir o normal funcionamento dos equipamentos. Exercer tarefas destinadas a outros funcionários 

da categoria de Assistente Operacional, afetos á unidade orgânica, nas suas ausências e impedimentos 

ATIVIDADE 244 Maria Rosa Alves 

Colaborar na execução das atividades desenvolvidas pelos Educadores de Infância. Garantir a vigilância e participar no 

acompanhamento de crianças durante o período de funcionamento dos JI, na sala e em visitas de estudo. Providenciar a 

limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações, bem como do material e equipamento necessário ao 

desenvolvimento de atividades. Exercer um trabalho de articulação com os Educadores, no atendimento aos pais e 

encarregados de educação. Proceder á receção das crianças, e prestar apoio no serviço de refeições. Prestar apoio na 

dinamização das atividades durante o prolongamento de horário. Exercer, sempre que necessário, tarefas complementares 

e de apoio de modo a permitir o normal funcionamento dos equipamentos. Exercer tarefas destinadas a outros funcionários 

da categoria de Assistente Operacional, afetos á unidade orgânica, nas suas ausências e impedimentos 

ATIVIDADE 245 Vera Ramalho 

Colaborar na execução das atividades desenvolvidas pelos Educadores de Infância. Garantir a vigilância e participar no 

acompanhamento de crianças durante o período de funcionamento dos JI, na sala e em visitas de estudo. Providenciar a 

limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações, bem como do material e equipamento necessário ao 

desenvolvimento de atividades. Exercer um trabalho de articulação com os Educadores, no atendimento aos pais e 

encarregados de educação. Proceder á receção das crianças, e prestar apoio no serviço de refeições. Prestar apoio na 

dinamização das atividades durante o prolongamento de horário. Exercer, sempre que necessário, tarefas complementares 

e de apoio de modo a permitir o normal funcionamento dos equipamentos. Exercer tarefas destinadas a outros funcionários 

da categoria de Assistente Operacional, afetos á unidade orgânica, nas suas ausências e impedimentos 

ATIVIDADE 246 Vera Lúcia Garção 

Colaborar na execução das atividades desenvolvidas pelos Educadores de Infância. Garantir a vigilância e participar no 

acompanhamento de crianças durante o período de funcionamento dos JI, na sala e em visitas de estudo. Providenciar a 

limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações, bem como do material e equipamento necessário ao 

desenvolvimento de atividades. Exercer um trabalho de articulação com os Educadores, no atendimento aos pais e 

encarregados de educação. Proceder á receção das crianças, e prestar apoio no serviço de refeições. Prestar apoio na 

dinamização das atividades durante o prolongamento de horário. Exercer, sempre que necessário, tarefas complementares 

e de apoio de modo a permitir o normal funcionamento dos equipamentos. Exercer tarefas destinadas a outros funcionários 

da categoria de Assistente Operacional, afetos á unidade orgânica, nas suas ausências e impedimentos 

                                     ATIVIDADE 247 Diamantina Morgado 

Colaborar na execução das atividades desenvolvidas pelos Educadores de Infância. Garantir a vigilância e participar no 

acompanhamento de crianças durante o período de funcionamento dos JI, na sala e em visitas de estudo. Providenciar a 

limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações, bem como do material e equipamento necessário ao 

desenvolvimento de atividades. Exercer um trabalho de articulação com os Educadores, no atendimento aos pais e 

encarregados de educação. Proceder á receção das crianças, e prestar apoio no serviço de refeições. Prestar apoio na 

dinamização das atividades durante o prolongamento de horário. Exercer, sempre que necessário, tarefas complementares 

e de apoio de modo a permitir o normal funcionamento dos equipamentos. Exercer tarefas destinadas a outros funcionários 

da categoria de Assistente Operacional, afetos á unidade orgânica, nas suas ausências e impedimentos 

 

 

 

 

 



 
Câmara Municipal de Portalegre 

Divisão de Administração Geral e Finanças 
Serviço de Recursos Humanos 

Rua Guilherme Gomes Fernandes, nº 28  7300 - 186  PORTALEGRE    |    Contribuinte 501 143 718 
municipio@cm-portalegre.pt     |    www.cm-portalegre.pt    |   Telefone 245 307 400/1   |   Fax 245 307470 

63 

 

5 -4  SERVIÇO DE ASSUNTOS SOCIAIS 

 

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

 

Tem como atribuições e competências executar as medidas de política social, assegurando a sua concretização, designadamente as de 

apoio às famílias carenciadas do concelho e aos idosos, no domínio das atribuições do Município; Colaborar com as Instituições Particulares 

de Solidariedade Social do concelho; Participar na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Portalegre e zelar pelo apoio logístico e 

administrativo da autarquia à mesma; Participar em programas, grupos ou comissões de trabalho nos casos estipulados por lei, e sempre que 

as temáticas sejam consideradas de interesse para o Município ou emanadas de políticas públicas de Ação Social; Participar em parcerias 

com as várias entidades locais, regionais e nacionais que desenvolvam programas, projetos ou ações designadamente nos domínios do 

combate à pobreza e exclusão social, bem como de promoção da cidadania, Promover a monitorização anual, atualização e revisão do 

Diagnóstico Social e do Plano de Desenvolvimento Social, nos termos da lei aplicável bem como apoiar o funcionamento do Conselho Local 

de Ação Social, (Rede Social); Propor e garantir o cumprimento de regulamentos municipais para atribuição de apoios a pessoas 

carenciadas, Instituições Particulares de Solidariedade Social, e de gestão do parque municipal de habitação social, Promover a articulação 

entre os serviços e as restantes entidades com intervenção nas áreas da ação social, na ótica da otimização e integração dos recursos 

sociais locais existentes, da criação de respostas a novas necessidades sociais diagnosticadas e da inovação da intervenção social; 

Promover e assegurar o funcionamento regular de uma rede desconcentrada de atendimento social, em articulação com as Juntas de 

Freguesia e Associações Locais; Promover medidas de apoio a famílias numerosas e outras medidas ou programas de política para as famílias 

definidas pela Câmara Municipal, Apoiar as ações desenvolvidas no âmbito da integração plena da pessoa portadora de deficiência, 

nomeadamente ao nível da integração profissional (Programa Enclave) eliminação das barreiras arquitetónicas e envolvimento das 

instituições locais com intervenção nesta matéria. Proceder ao levantamento permanente das carências de habitação no Concelho; 

Proceder à organização dos processos administrativos designadamente os que resultem dos levantamentos sociais que visem a atr ibuição de 

fogos para realojamento, a fixação, a atualização e cálculo das rendas das habitações sociais segundo os critérios estabelecidos, das 

respetivas rendas; Garantir o atendimento, encaminhamento e acompanhamento dos cidadãos com problemas ou necessidades de apoio 

social e de moradores em habitação social, mesmo que sinalizados por outras entidades, promovendo o seu acesso aos direitos sociais e de 

cidadania numa lógica de responsabilização mútua na definição de projetos de vida e de integração social; Promover o realojamento das 

famílias carenciadas do Concelho, propondo e executando as medidas que visem a humanização e o bem-estar social através da definição 

e aplicação de critérios gerais que atendam designadamente ao rendimento familiar e à concreta necessidade face à situação social dos 

agregados e respeitem o princípio da igualdade de oportunidades; Propor a implementação de projetos de promoção de habitação social 

para realojamento da população residente em habitações precárias, instruindo os processos ou instrumentos que possibilitem o 

financiamento para a construção, reabilitação ou realojamento; Desenvolver as ações de acompanhamento necessárias ao realojamento 

das famílias incluídas em programas de realojamento, nomeadamente nas fases de pré e pós realojamento; Articular com a Divisão de Obras 

e Ambiente a execução de obras de conservação e manutenção do parque habitacional municipal em função das necessidades 

detetadas e no cumprimento dos regulamentos aplicáveis; 

 

 

Categoria/Carreira RCTFP 
Habilitação Literária/Área de 

Formação 

Postos de trabalho 

Ocupados Vagos Cativos 

Técnico Superior Indeterminado licenciatura 5  1 b) 

Assistente Técnico Indeterminado 12º. ano 2  1* 

Assistente operacional Indeterminado Escolaridade obrigatória 1   

 

MOBILIDADE INTERCARREIRAS 

Técnico Superior Indeterminado Licenciatura 1*   

 

b) MOBILIDADE ENTRE ORGÃOS ( CM PORTALEGRE – CM DE ELVAS) 

Técnico Superior  Indeterminado Licenciatura 1   

 

TÉCNICO SUPERIOR – Grau de complexidade funcional 3 

ATIVIDADE 248 Maria do Ceu Frutuoso 

 

Gestão do Parque Habitacional; Desenvolver projetos de habitação social para agregados familiares carenciados e 

proceder ao seu realojamento; Gestão de condomínios. Atendimento casuístico aos inquilinos residentes em habitações 

municipais,  Orientação para a correção de valores de rendas de casa quando se verificam alterações de rendimentos do 

agregado familiar ou dos seus elementos, Elaboração de propostas de permuta de habitação entre inquilinos justificadas 

perante o Regulamento de Arrendamento Social, Identificação e controle de rendas em atraso dos inquilinos da Autarquia, 
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através de propostas de pagamento do montante em dívida em prestações, Análise dos pedidos de reparações de 

deficiências nas habitações municipais com base no Regulamento de Arrendamento Social, tendo em conta a 

responsabilidade do proprietário e do arrendatário. Elaboração de informações tendo em conta situações pontuais 

existentes nos Bairros Municipais, como por ex.: desinfestações em habitações; ruturas de canos de água na via pública; 

remoção de lixo e monos em habitações ou arrecadações; reparação de caixas de abastecimento de água na via 

pública, que se encontram danificadas e criando perigo para os transeuntes, etc. Gestão de conflitos entre inquilinos  

Identificação e resolução de situações / problema em famílias residentes nos Bairros de Habitação social, em articulação e 

parceria com outras instituições. Encaminhamento dos inquilinos para os serviços indicados, tendo em conta os seus direitos 

de cidadania e o seu bem-estar e qualidade de vida; Orientação para a atualização dos processos individuais dos 

inquilinos, em termo de constituição do agregado familiar, rendimentos e situação sócio – familiar; Atendimento casuístico a 

munícipes no âmbito dos pedidos de habitação municipal. 

 

ATIVIDADE 249 Maria Manuel Ascensão 

 

Gestão do Parque Habitacional;  Desenvolver projetos de habitação social para agregados familiares carenciados e 

proceder ao seu realojamento;  Gestão de condomínios;  Proceder ao enquadramento e acompanhamento no âmbito do 

programa “ENCLAVE” – Emprego protegido; Atendimento casuístico aos inquilinos residentes em habitações municipais, 

com o registo no seu processo individual. Orientação para a correção de valores de rendas de casa quando se verificam 

alterações de rendimentos do agregado familiar ou dos seus elementos; Elaboração de propostas de permuta de 

habitação entre inquilinos justificadas perante o Regulamento de Arrendamento Social; Identificação e controle de rendas 

em atraso dos inquilinos da Autarquia, através de propostas de pagamento do montante em dívida em prestações.  

Análise dos pedidos de reparações de deficiências nas habitações municipais com base no Regulamento de 

Arrendamento Social, tendo em conta a responsabilidade do proprietário e do arrendatário. Elaboração de informações 

tendo em conta situações pontuais existentes nos Bairros Municipais, como por ex.: desinfestações em habitações; ruturas 

de canos de água na via pública; remoção de lixo e monos em habitações ou arrecadações; reparação de caixas de 

abastecimento de água na via pública, que se encontram danificadas e criando perigo para os transeuntes, etc. Gestão 

de conflitos entre inquilinos; Identificação e resolução de situações / problema em famílias residentes nos Bairros de 

Habitação social, em articulação e parceria com outras instituições. Encaminhamento dos inquilinos para os serviços 

indicados, tendo em conta os seus direitos de cidadania e o seu bem-estar e qualidade de vida; Orientação para a 

atualização dos processos individuais dos inquilinos, em termo de constituição do agregado familiar, rendimentos e situação 

sócio – familiar; Atendimento casuístico a munícipes no âmbito dos pedidos de habitação municipal. 

 

ATIVIDADE 250 Maria de Deus Bravo 

Gestão dos processos relativos às famílias numerosas; Gestão e acompanhamento das famílias beneficiárias da Loja Social; 

Apoio a projetos e iniciativas de âmbito social. 

 

ATIVIDADE 251 Carla Raposo 

Dinamizar a Estrutura Orgânica da Rede Social do Concelho de Portalegre; Articular a intervenção dos diversos agentes 

locais para o desenvolvimento social; Representar o Município e coordenar o Núcleo Executivo da Rede Social; Gerir e 

monitorizar o Conselho Local de Acão Social; Fomentar atividades, iniciativas e projetos de âmbito social promovidos no 

âmbito da Rede Social do concelho; Promover e garantir a realização participada do diagnóstico social, do plano de 

desenvolvimento social e dos planos de Ação anuais; Dinamização de Grupos de Trabalho por áreas temáticas para 

garantir o desenvolvimento integrado através da congregação dos recursos da comunidade. 

ATIVIDADE 252 Raquel Carita 

Desenvolver e implementar atividades e projetos socioculturais para a população idosa; Gerir os processos relativos ao 

cartão do Idoso, cartão especial e cartão social; Gestão do Parque Habitacional; Desenvolver projetos de habitação social 

para agregados familiares carenciados e proceder  ao seu realojamento;  Gestão de condomínios;  Atendimento casuístico 

aos inquilinos residentes em habitações municipais, com o registo no seu processo individual. Preparação de informação 

social para alteração da titularidade do arrendamento de habitação social; Elaboração de propostas de permuta de 

habitação entre inquilinos justificadas perante o Regulamento de Arrendamento Social; Identificação e controle de rendas 

em atraso dos inquilinos da Autarquia, através de propostas de pagamento do montante em dívida em prestações.  Análise 

dos pedidos de reparações de deficiências nas habitações municipais com base no Regulamento de Arrendamento Social, 

tendo em conta a responsabilidade do proprietário e do arrendatário. Elaboração de informações tendo em conta 

situações pontuais existentes nos Bairros Municipais, como por ex.: desinfestações em habitações; ruturas de canos de água 

na via pública; remoção de lixo e monos em habitações ou arrecadações; reparação de caixas de abastecimento de 

água na via pública, que se encontram danificadas e criando perigo para os transeuntes, etc. Gestão de conflitos entre 

inquilinos ; Identificação e resolução de situações / problema em famílias residentes nos Bairros de Habitação social, em 

articulação e parceria com outras instituições. Encaminhamento dos inquilinos para os serviços indicados, tendo em conta 
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os seus direitos de cidadania e o seu bem-estar e qualidade de vida; Orientação para a atualização dos processos 

individuais dos inquilinos, em termo de constituição do agregado familiar, rendimentos e situação sócio – familiar 

Atendimento casuístico a munícipes no âmbito dos pedidos de habitação municipal. 

 

 

ASSISTENTE TÉCNICO – Grau de complexidade funcional 2 

ATIVIDADE 253 Carla Ceia 

 

Triagem e distribuição de bens doados à Loja Social; 

Colocação, organização e inventário dos mesmos, para posterior distribuição; 

Gestão informática da saída de bens. 

 

ATIVIDADE 254 Francisca Beatriz Caixeiro 

 

Assegurar o apoio administrativo à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Portalegre 

 

 

ASSISTENTE OPERACIONAL – Grau de complexidade funcional 1 

ATIVIDADE  255 Pedro Carinhas 

 

 Atendimento ao publico na Loja Social / Recolha e entrega de alimentos e consumíveis nos parceiros e beneficiários da 

Loja Social. 

 

 

MOBILIDADE INTERCARREIRAS (Assistente Técnico – Técnico Superior) 

TÉCNICO SUPERIOR  – Grau de complexidade funcional 3 

ATIVIDADE 256 Fátima Ramalho 

Gestão da Loja Social; 

Acompanhamento de famílias beneficiárias da Loja Social; 

Apoio a projetos e iniciativas de âmbito social. 

 

´ 

b) MOBILIDADE ENTRE ORGÃOS (CM PORTALEGRE – CM DE ELVAS) 

TÉCNICO SUPERIOR  – Grau de complexidade funcional 3 

ATIVIDADE 257 Joana Munoz 

 

Gestão do Parque Habitacional; Desenvolver projetos de habitação social para agregados familiares carenciados e 

proceder ao seu realojamento; Gestão de condomínios. Atendimento casuístico aos inquilinos residentes em habitações 

municipais,  Orientação para a correção de valores de rendas de casa quando se verificam alterações de rendimentos do 

agregado familiar ou dos seus elementos, Elaboração de propostas de permuta de habitação entre inquilinos justificadas 

perante o Regulamento de Arrendamento Social, Identificação e controle de rendas em atraso dos inquilinos da Autarquia, 

através de propostas de pagamento do montante em dívida em prestações, Análise dos pedidos de reparações de 

deficiências nas habitações municipais com base no Regulamento de Arrendamento Social, tendo em conta a 

responsabilidade do proprietário e do arrendatário.Elaboração de informações tendo em conta situações pontuais 

existentes nos Bairros Municipais, como por ex.: desinfestações em habitações; ruturas de canos de água na via pública; 

remoção de lixo e monos em habitações ou arrecadações; reparação de caixas de abastecimento de água na via 

pública, que se encontram danificadas e criando perigo para os transeuntes, etc. Gestão de conflitos entre inquilinos  

Identificação e resolução de situações / problema em famílias residentes nos Bairros de Habitação social, em articulação e 

parceria com outras instituições. Encaminhamento dos inquilinos para os serviços indicados, tendo em conta os seus direitos 

de cidadania e o seu bem-estar e qualidade de vida; Orientação para a atualização dos processos individuais dos 

inquilinos, em termo de constituição do agregado familiar, rendimentos e situação sócio – familiar; Atendimento casuístico a 

munícipes no âmbito dos pedidos de habitação municipal. 

 

 



 
Câmara Municipal de Portalegre 

Divisão de Administração Geral e Finanças 
Serviço de Recursos Humanos 

Rua Guilherme Gomes Fernandes, nº 28  7300 - 186  PORTALEGRE    |    Contribuinte 501 143 718 
municipio@cm-portalegre.pt     |    www.cm-portalegre.pt    |   Telefone 245 307 400/1   |   Fax 245 307470 

66 

 

 

5 -5  SERVIÇO DE TURISMO 

 

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

 

Integra o Posto de Turismo, o Castelo e Barbacã, e a Galeria de S. Sebastião: tem como atribuições e competências  incentivar a atração 

turística e cultural através de veículos comunicacionais adequados, preservando a sustentabilidade e a identidade da região onde está 

inserido. Executar a política de desenvolvimento turística e cultural do concelho definida pela Câmara Municipal de Portalegre. Projetar e 

administrar instalações e equipamentos municipais de interesse turístico-cultural específico. Programar e executar ações de promoção e 

animação dirigidas predominantemente ao mercado turístico. Dinamizar os espaços que lhe estão afetos. Levantamento de conteúdos para 

a edição de materiais promocionais. Participação em ações de promoção turística. Conceção e organização de eventos. Conceção, 

organização, realização e montagem de exposições temporárias. Gestão e dinamização dos seguintes espaços: Posto de Turismo, 

Castelo/Barbacã e Galeria Municipal de S. Sebastião. Atendimento ao público: Preparação e realização de visitas guiadas e ou dinamizadas 

e outras atividades de carácter pedagógico; Organização e guardaria de exposições temporárias; Organização de atividades de animação 

nos respetivos espaços; Estudo e análise de públicos e Avaliação do nível de satisfação dos visitantes. 

 

 

  RCTFP 
Habilitação Literária/Área de 

Formação 

Postos de trabalho  

Ocupados Vagos Cativos 

Técnico Superior Indeterminado licenciatura 1  1b) 

Assistente Técnico Indeterminado 12º. ano 2   

Assistente operacional indeterminado Escolaridade obrigatória 1   

 

b) MOBILIDADE ENTRE ORGÃOS ( CM PORTALEGRE – CM DE CASTELO DE VIDE) 

Técnico Superior Indeterminado Licenciatura 1*   

  

c) MOBILIDADE ENTRE ORGÃOS ( CM  DE PALMELA – CM DE PORTALEGRE) 

Técnica Superior Indeterminado Licenciatura 1   

 

TÉCNICO SUPERIOR– Grau de complexidade funcional 3 

ATIVIDADE 258 Emília Silva 

Coordenar e superintender a atividade dos funcionários do Sector de Turismo; Tratar a correspondência destinada ao sector 

de Turismo; Recolher, tratar e difundir informação turística sobre o  concelho; Tratar e analisar dados sobre a afluência de 

visitantes ao Posto de Turismo; Dar parecer sobre documentos diversos na área do Turismo; Planear, organizar e controlar 

ações de promoção e animação turística;  Coordenar equipas de trabalho durante a organização de eventos; propor 

atividades para o Sector; Realizar estudos e outros trabalhos na área do turismo; Elaborar textos para material informativo - 

área do Turismo; Elaborar, quando solicitada, itinerários ou roteiros; Efetuar traduções;  acompanhar a realização de visitas 

guiadas e acompanhamento de grupos 

 

 

ASSISTENTE TÉCNICO– Grau de complexidade funcional 2 

ATIVIDADE 259 Piedade Mariquito 

Assegurar o apoio administrativo ao Serviço de Turismo 

 

ATIVIDADE 260 Rosa Raposo 

Proceder à abertura e encerramento do Posto de Turismo e zelar pelo seu equipamento; Prestar informações sobre locais a 

visitar, equipamentos existentes e atividades de animação cultural; Proceder à venda de material e efetuar os respetivos 

pagamentos na Tesouraria da Câmara; proceder à venda de bilhetes do CAEP; Analisar os fluxos de entrada de turistas no 

Posto de Turismo e nos Museus da Cidade; Proceder à atualização das bases de dados existentes sobre: alojamento, 

restaurantes, equipamentos de lazer, artesãos, festas, feiras e romarias, etc; Responder a ofícios e pedidos de informação; 

Dar apoio na realização de atividades de animação e promoção turística. 
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ASSISTENTE OPERACIONAL– Grau de complexidade funcional 1 

ATIVIDADE 261 Carlos tavares 

Proceder à abertura e encerramento do Posto de Turismo e zelar pelo seu equipamento; Prestar informações sobre locais a 

visitar, equipamentos existentes e atividades de animação cultural; Proceder à venda de material e efetuar os respetivos 

pagamentos na Tesouraria da Câmara; proceder à venda de bilhetes do CAEP; Dar apoio na realização de atividades de 

animação e promoção turística. 

 

 

b) MOBILIDADE ENTRE ORGÃOS ( CM PORTALEGRE – CM DE CASTELO DE VIDE) 

TÉCNICO SUPERIOR– Grau de complexidade funcional 3 

ATIVIDADE 262 Patrícia Martins  

 

Proceder à abertura e encerramento do Posto de Turismo e zelar pelo seu equipamento; Prestar informações sobre locais a 

visitar, equipamentos existentes e atividades de animação cultural; Proceder à venda de material e efetuar os respetivos 

pagamentos na Tesouraria da Câmara; proceder à venda de bilhetes do CAEP; Analisar os fluxos de entrada de turistas no 

Posto de Turismo e nos Museus da Cidade; Efetuar visitas guiadas a grupos que se desloquem à região desde que 

devidamente autorizadas pelo Executivo Municipal; Proceder à atualização das bases de dados existentes sobre: 

alojamento, restaurantes, equipamentos de lazer, artesãos, festas, feiras e romarias, etc; Responder a ofícios e pedidos de 

informação; Dar apoio na realização de atividades de animação e promoção turística; efetuar traduções 

 

 

MOBILIDADE ENTRE ORGÃOS ( CM PALMELA – CM DE PORTALEGER) 

TÉCNICO SUPERIOR– Grau de complexidade funcional 3 

ATIVIDADE 263 Anabela Fernandes  

 

 Apoio nas atividades desenvolvidas pelo serviço de Turismo e Eventos / Apoio nas atividades desenvolvida pelo serviço de 

Cultura / Estabelecer parcerias e fazer uma comunicação eficaz com o associativismo cultural / elaborar e estruturar um 

plano de atividades anual do Associativismo Cultural e a CMP / organizar e promover a articulação com o GIC de toda a 

divulgação das atividades promovidas pelo serviço de Cultura e o serviço de Turismo e Eventos. 

 

 

 

 

5 -6  SERVIÇO DE CULTURA 

 

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

Integra as seguintes estruturas: 

BIBLIOTECA MUNICIPAL, ARQUIVO HISTÓRICO E CENTRO DE ESTUDOS JOSÉ RÉGIO: tem como atribuições e competências manter organizada a biblioteca 

municipal, o centro de estudos José Régio e outros espaços de leitura Públicos, dinamizar formas de incentivo à leitura, particularmente entre 

as crianças e os jovens, em articulação estreita com as escolas, proceder à aquisição de livros e outros suportes de produtos culturais que 

enriqueçam o acervo da biblioteca e do centro de estudos José Régio e gerir e manter organizados os arquivos de interesse histórico. 

Compete ainda a este Serviço divulgar e estudar a obra do escritor José Régio, promover ações de especialização e aprofundamento de 

estudos nas áreas da literatura, filologia e cultura portuguesas do séc. XX e apoiar de desenvolver atividades de investigação, ações de 

dinamização cultural e propor a edição de estudos e recolha de textos dispersos de Régio. 

ESPAÇO CULTURAL - “MUSEU MUNICIPAL” E NÚCLEOS MUSEOLÓGICOS tem como atribuições e competências a gestão dos equipamentos e a promoção 

da sua dinamização. Propor superiormente o conveniente para o desenvolvimento do “Museu Municipal” e dos Núcleos Museológicos , 

valorização profissional do seu pessoal e melhoria dos respetivos serviços. Organização e realização da classificação, inventariação escrita e 

fotográfica e etiquetagem dos acervos museológicos. Planeamento, organização e realização da informatização dos inventários. Estudar e 

propor medidas cautelares destinadas à defesa, preservação, conservação e consolidação, quer dos espaços quer dos acervos 

museológicos. Propor superiormente o restauro de peças que necessitem de intervenção habilitada. Elaboração de pareceres sobre pedidos 

de cedência temporária de peças do acervo dos espaços museológicos. Conceção, organização, realização e montagem de exposições 

temporárias. Promoção, realização e orientação de ações de estudo e pesquisa realizadas com as coleções do Museu e Núcleos 

Museológicos. Dinamização das relações dos espaços museológicos com o público, nomeadamente através da coordenação de ações de 
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Serviço Educativo. 

CASA MUSEU JOSÉ RÉGIO: tem como atribuições e competências o estudo, a conservação e a divulgação da Casa Museu e da sua coleção. 

Tratando se de uma Casa-Museu tem como particularidade manter a vocação e a aparente funcionalidade dos espaços de habitação, 

expondo de acordo com este pressuposto as coleções de mobiliário, pintura, escultura, arte sacra e de outras peças do espólio do escritor 

José Régio. Compete ainda a este Serviço a gestão do equipamento e a promoção da sua dinamização. Propor superiormente o 

conveniente para o desenvolvimento da Casa Museu, valorização profissional do seu pessoal e melhoria dos respetivos serviços. Organização 

e realização da classificação, inventariação escrita e fotográfica e etiquetagem do acervo museológico. Planeamento, organização e 

realização da informatização do inventário. Estudar e propor medidas cautelares destinadas à defesa, preservação, conservação e 

consolidação, quer do espaço quer do acervo museológico. Propor superiormente o restauro de peças que necessitem de intervenção 

habilitada. Elaboração de pareceres sobre pedidos de cedência temporária de peças do acervo. Conceção, organização, realização e 

montagem de exposições temporárias. Promoção, realização e orientação de ações de estudo e pesquisa realizadas com as coleções da 

Casa Museu. Dinamização das relações do espaço museológico com o público, nomeadamente através da coordenação de ações de 

Serviço Educativo. 

MUSEU DA TAPEÇARIA DE PORTALEGRE — GUY FINO: tem como atribuições e competências a apresentação, conservação estudo e divulgação da 

Tapeçaria de Portalegre. Compete ainda a este Serviço a gestão do equipamento e a promoção da sua dinamização. Propor superiormente 

o conveniente para o desenvolvimento do Museu da Tapeçaria, valorização profissional do seu pessoal e melhoria dos respetivos serviços. 

Organização e realização da classificação, inventariação escrita e fotográfica e etiquetagem do acervo museológico. Planeamento, 

organização e realização da informatização do inventário. Estudar e propor medidas cautelares destinadas à defesa, preservação, 

conservação e consolidação, quer do espaço quer do acervo museológico. Propor superiormente o restauro de peças que necessitem de 

intervenção habilitada. Elaboração de pareceres sobre pedidos de cedência temporária de peças do acervo. Conceção, organização, 

realização e montagem de exposições temporárias. Promoção, realização e orientação de ações de estudo e pesquisa realizadas com a 

Coleção do Museu da Tapeçaria de Portalegre — Guy Fino. Dinamização das relações do espaço museológico com o público, 

nomeadamente através da coordenação de ações de Serviço Educativo. 

CENTRO DE ARTES DE ESPETÁCULO DE PORTALEGRE, tem como atribuições e competências: desenvolver atividades de índole cultural – 

palestras, conferências, espetáculos musicais, cinema, atividades de formação, entre eventos de natureza análoga; gestão do equipamento 

e a promoção da sua dinamização e programação; propor superiormente o conveniente para o desenvolvimento do Centro de Artes do 

Espetáculo de Portalegre a valorização profissional do seu pessoal e melhoria dos respetivos serviços; coordenar a agenda trimestral deste 

Serviço e de todo o material gráfico produzido; coordenar com as escolas do concelho uma oferta regular de programação de serviço 

educativo; prestar apoio técnico na área de som e luz a todos os Serviços da autarquia; prestar um serviço de apoio a novos projetos 

musicais do Concelho de Portalegre. 

 

Categoria/Carreira RCTFP Habilitação Literária/Área de Formação 
Postos de trabalho 

Ocupados Vagos Cativos 

Técnico Superior Indeterminado licenciatura 6   

Coordenador Técnico Indeterminado 12º. ano 1   

Assistente Técnico Indeterminado 12º. ano 11   

Assistente operacional indeterminado Escolaridade obrigatória 4  13* 

 

MOBILIDADE INTERCARREIRAS (Assistente operacional – Assistente Técnico) 

Assistente Técnico Indeterminado 12º. ano 13*   

 

TÉCNICO SUPERIOR – Grau de complexidade funcional 3 

ATIVIDADE 264 Sónia Alves 

Propor superiormente o conveniente para o desenvolvimento do Museu Municipal; Organização e realização da 

classificação, inventariação escrita e fotográfica e etiquetagem do acervo museológico; Planeamento, organização e 

realização da informatização do inventário; Propor medidas cautelares destinadas à defesa, preservação, conservação e 

consolidação, quer dos espaços quer dos acervos museológicos; Propor superiormente o restauro de espécies que 

necessitem de intervenção habilitada;  Elaboração de pareceres sobre pedidos de cedência temporária de peças do 

acervo do Museu Municipal; Conceção, organização, realização e montagem de exposições temporárias; Promoção, 

realização e orientação de ações de estudo e pesquisa realizadas com as coleções do Museu; Dinamização das relações 

dos espaços museológicos com o público, nomeadamente através da coordenação de ações de Serviço Educativo. 

ATIVIDADE 265 Paula Fernandes 

Coordenação geral dos serviços do Museu de Tapeçarias; Coordenação da conceção, realização e montagem das 

exposições temporárias; Conceção, realização e execução de projetos na área do serviço Educativo; Atendimento ao 

público; Realização de visitas guiadas no Museu de Tapeçarias; Realização de tarefas administrativas. Apoio na 

manutenção do espaço museológico; Acompanhamento de exposições; Apoio às atividades realizadas no Auditório do 

Museu; 
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ATIVIDADE 266 Olga Ribeiro 

Tratamento técnico documental de revistas temáticas de ficção científica e outras espécies documentais; Apoia e 

dinamiza, junto dos utilizadores a informação e conhecimento nos seus diferentes suportes de informação; Apoia o clube de 

leitura da Biblioteca Municipal de Portalegre; Orienta e aconselha nas pesquisas dos utilizadores para trabalhos académicos 

e artigos científicos entre outros. 

 

ATIVIDADE 267 Madalena Meireles 

Ligação à comunidade escolar; Produção de conteúdos para o serviço educativo; Acompanhamento de formandos e 

estagiários; Acompanhamento do público; Entrada e saída de obras de Arte; Organização de exposições temporárias 

Criar merchandising para os espaços culturais; Montagem de exposições; Comunicação e divulgação do Museu 

 

ATIVIDADE 268 Luis Ensinas 

Gerir e coordenar os recursos humanos e logísticos da Biblioteca Municipal; Consolidar a existência de um Serviço Educativo 

na Biblioteca Municipal. Dinamizar a atividade Hora do Conto/Expressão Plástica.  Aplicar e analisar um questionário para 

aferir o grau de satisfação dos utilizadores. Realizar atividades que contribuam para a sensibilização de práticas culturais. 

Introduzir a digitalização do fundo documental; Fomentar a realização de atividades de acordo com o Plano Nacional de 

Leitura. 

 

ATIVIDADE 269 Joaquim Ribeiro 

 

Gerir a programação de espetáculos, marketing, relações públicas e publicidade; Analisar e avaliar as condições e 

características dos movimentos artísticos e culturais num contexto global, Conceber toda a linha programática do Centro 

de Artes do Espetáculo de Portalegre; Desenvolver e implementar estratégias e planos de marketing;  Recolher e analisar 

informações sobre espetáculos e artistas, recorrendo a jornais, Internet ou assistindo a espetáculos noutras salas de 

espetáculos; Reunir com produtores, artistas, autores e outros Diretores Artísticos em encontros informais para avaliação de 

projetos, conceção de programas ou produção; Preparar documentação para agendas, catálogos, cartazes e folhas de 

sala; Supervisionar material promocional; Supervisionar ou coordena catálogos e outras publicações sobre a programação; 

Estabelecer relações com os media e outros opinion-makers; Receção e acompanhamento de artistas; Gestão de Mailing 

List, Manutenção de Blog e Myspace do Centro de Artes do Espetáculo de Portalegre. 

 

COORDENADOR TÉCNICO – Grau de complexidade funcional 2 

ATIVIDADE 270 Beatriz Bochechas 

Atendimento ao público; 

Realização de visitas guiadas; Apoio na montagem de exposições; Acompanhamento de exposições; Apoio na montagem 

e realização de acções de Serviço Educativo; Apoio na realização do inventário; Apoio na marcação do acervo 

museológico; Apoio administrativo; Apoio na realização de trabalhos diversos na área de conservação preventiva 

 

 

ASSISTENTE TÉCNICO– Grau de complexidade funcional 2 

ATIVIDADE  271 João Paulo Alves 

 

Zelar pela boa gestão dos equipamentos, nomeadamente, informáticos e dos recursos humanos da Biblioteca Municipal; 

Assegurar a edição de material promocional das diversas atividades; Efetuar a manutenção e atualização do site, sempre 

que necessário. 

 

ATIVIDADE 272 Isabel Gaspar 

Assegurar o normal funcionamento da Biblioteca Municipal, nomeadamente, a Sala de Leitura Principal; Assegurar um 

elevado nível de cumprimento do Plano de Atividades e dos seus resultados. 

 

ATIVIDADE 273 Luís Carpinteiro 

Responsável pela parte de iluminação nos espetáculos (montagem, desmontagem e afinação de luze) e projecionista de 

Cinema (montagem, desmontagem e projeção); 

 

ATIVIDADE 274 Maria José Pires 

Coordenação geral dos serviços da Casa-Museu José Régio; Atendimento ao público; Realização de visitas guiadas; 
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Coordenação do Serviço Educativo; Conceção, montagem e realização de ações de Serviço Educativo; Conceção, 

montagem e realização de exposições temporárias. Realização do inventário manuscrito e fotográfico da Casa-Museu José 

Régio; Informatização do inventário. Marcação do acervo museológico; Coordenação das tarefas administrativas da Casa-

Museu José Régio; Conceção e organização de ações de divulgação do escritor e da sua Casa-Museu; Apoio na 

realização de trabalhos diversos na área de conservação preventiva. 

ATIVIDADE 275 António Sequeira 

Atendimento ao público; Realização de visitas guiadas; Apoio na montagem de exposições; Acompanhamento de 

exposições; Apoio na montagem e realização de ações de Serviço Educativo; Apoio na realização do inventário; Apoio na 

marcação do acervo museológico; Apoio administrativo; Apoio na realização de trabalhos diversos na área de 

conservação preventiva 

ATIVIDADE 276 Ilda Garcia 

Responsável pela gestão administrativa; Apoio à realização de espetáculos; Coordenação e gestão do Serviço Educativo; 

Gestão de pedidos de cedência e utilização dos diversos espaços do CAEP. 

 

ATIVIDADE 277 Fernando Mourato 

Apoio à programação do serviço educativo do CAEP; Receção e acompanhamento de artistas; Apoio administrativo; 

Apoio na realização de espetáculos 

 

ATIVIDADE 278 José Manuel Raposo 

Atendimento ao público. Apoio na montagem de exposições. Acompanhamento de exposições. Acompanhamento de 

ações de Serviço Educativo. Apoio na realização do inventário. Realização da informatização do inventário. Apoio à parte 

administrativa. Apoio na realização de trabalhos diversos na área de conservação preventiva. 

 

ATIVIDADE 279 Rita Sequeira 

Atendimento ao público. Apoio na montagem de exposições. Acompanhamento de exposições. Acompanhamento de 

acções de Serviço Educativo. Apoio na realização do inventário. Realização da informatização do inventário. Apoio à 

parte administrativa. Apoio na realização de trabalhos diversos na área de conservação preventiva. 

 

ATIVIDADE 280 Nuno Melo 

Atendimento ao público. Apoio na montagem de exposições. Acompanhamento de exposições. Acompanhamento de 

ações de Serviço Educativo. Apoio na realização do inventário. Realização da informatização do inventário. Apoio à parte 

administrativa. Apoio na realização de trabalhos diversos na área de conservação preventiva 

 

ATIVIDADE 281 Filipe Caldeira 

Atendimento ao público. Apoio na montagem de exposições. Acompanhamento de exposições. Acompanhamento de 

ações de Serviço Educativo. Apoio na realização do inventário. Realização da informatização do inventário. Apoio à parte 

administrativa. Apoio na realização de trabalhos diversos na área de conservação preventiva. 

 

 

 

 

ASSISTENTE OPERACIONAL – Grau de complexidade funcional 1 

ATIVIDADE  282 Ermelinda Casado 

Atendimento ao público, Apoio na montagem de exposições; Acompanhamento de exposições; Acompanhamento de 

ações de Serviço Educativo; Apoio na realização do inventário; Realização da informatização do inventário; Apoio 

administrativo. Apoio na realização de trabalhos diversos na área de conservação preventiva 

ATIVIDADE 283 Maria José Ventura 

 

Atendimento ao público, Apoio na montagem de exposições; Acompanhamento de exposições; Acompanhamento de 

ações de Serviço Educativo; Apoio na realização do inventário; Realização da informatização do inventário; Apoio à parte 

administrativa. Apoio na realização de trabalhos diversos na área de conservação preventiva. 

ATIVIDADE 284 Zulmira Assis 

Assegurar o normal funcionamento da Biblioteca Municipal , nomeadamente, das comunicações telefónicas e do Átrio-

Receção; Assegurar a manutenção e conservação da Sala Polivalente, da Cave e do Arquivo; Assegurar um elevado nível 
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de cumprimento do Plano de Atividades e dos seus resultados. 

 

ATIVIDADE 285 Pedro Santos 

Assegurar a parte técnica de som dos espetáculos do CAEP bem como dos eventos municipais para o qual é solicitado. 

Apoio na montagem e desmontagem de equipamentos de som.Apoio à realização dos espetáculos 

 

 

 

MOBILIDADE INTERCARREIRAS (Assistente operacional – Assistente Técnico) 

 

ASSISTENTE TÉCNICO– Grau de complexidade funcional 2  

 

ATIVIDADE 286 Carolina Baert 

Atendimento ao público; Realização de visitas guiadas no Museu de Tapeçaria, especialmente a visitantes estrangeiros; 

Realização de tarefas administrativas; Realização de traduções; Apoio na manutenção do espaço museológico; 

Apoio na montagem e desmontagem de exposições temporárias; Acompanhamento de exposições; Apoio às atividades 

realizadas no Auditório do Museu; Preparação de materiais para as ações de Serviço Educativo, bem como apoio às 

mesmas; Tratamento de imagens em programas informáticos; Apoio na realização do inventário manuscrito e fotográfico 

do Museu e sua informatização; Apoio nas tarefas de Relações Públicas. 

 

ATIVIDADE 287 Célia Generoso 

Assegurar o normal funcionamento da Biblioteca Municipal, nomeadamente, o sector de Audio-visuais; 

Atualização e correção da Base de Dados Bibliográficos; 

Assegurar um elevado nível de cumprimento do Plano de Atividades e dos seus resultados 

 

ATIVIDADE 288 Clotilde Batista 

Serviço de Receção, bilheteira e apoio administrativo 

ATIVIDADE 289 Elsa Quintino 

Atendimento ao público; 

Realização de visitas guiadas no Museu de Tapeçaria; Realização de tarefas administrativas. Apoio na manutenção do 

espaço museológico; Apoio na montagem e desmontagem de exposições temporárias; Acompanhamento de exposições; 

Apoio às atividades realizadas no Auditório do Museu, utilizando os meios audiovisuais disponíveis; Colaboração na 

conceção, realização e montagem de ações de Serviço Educativo. 

 

ATIVIDADE   290 Gaspar Garção 

Serviço de Receção e bilheteira e de revisão e tradução de textos para agenda CAEP 

ATIVIDADE 291 Hélder Faria 

Atendimento ao público; Realização de visitas guiadas no Museu de Tapeçaria; Apoio na manutenção do espaço 

museológico. Apoio na montagem e desmontagem de exposições temporárias; Acompanhamento de exposições; Apoio 

às atividades realizadas no Auditório do Museu; Preparação de materiais para as ações de Serviço Educativo, bem como 

apoio às mesmas. 

ATVIIDADE 292 Jorge Alcântara 

Atendimento ao público; Realização de visitas guiadas no Museu de Tapeçaria; Realização de tarefas administrativas. 

Apoio na manutenção do espaço museológico; Apoio na montagem e desmontagem de exposições temporárias; 

Acompanhamento de exposições; Realização da componente gráfica e de conteúdos dos materiais de apoio à 

divulgação das atividades dos Museus da Autarquia; Realização do inventário manuscrito e fotográfico do Museu de 

Tapeçarias; Realização da informatização do inventário; Apoio às ações de Serviço Educativo.  

ATIVIDADE 293 Lília Nunes 

Assegurar o normal funcionamento da BM, nomeadamente, da Sala de Leitura Principal e da BDteca; Dar apoio, sempre 

que necessário, a outras salas de leitura; Assegurar um elevado nível de cumprimento do Plano de Atividades e dos seus 

resultados. 

 

ATIVIDADE 294 Augusta Resende 

Assegurar o normal funcionamento do Castelo 
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ATIVIDADE 295 Maria José Afonso 

Atendimento ao público; Realização de visitas guiadas no Museu de Tapeçaria; Coordenação das tarefas administrativas e 

contabilísticas do Museu; Apoio na manutenção do espaço museológico. Apoio na montagem e desmontagem de 

exposições temporárias; Acompanhamento de exposições; Apoio às atividades realizadas no Auditório do Museu; 

Preparação de materiais para as ações de Serviço Educativo, bem como apoio às mesmas.  

 

ATIVIDADE 296 Sandra Batista 

Assegurar o normal funcionamento da BM, nomeadamente do sector Fundo Local, Reservados e Fundo Antigo; 

Atualização e correção da Base de Dados Bibliográficos; Assegurar um elevado nível de cumprimento do Plano de 

Atividades e dos seus resultados. 

 

ATIVIDADE 297 Sara Cardoso 

Assegurar o normal funcionamento da Biblioteca Municipal, nomeadamente, o sector Multimédia e a Sala de Literatura; 

Atualização e correção da Base de Dados Bibliográficos; Assegurar um elevado nível de cumprimento do Plano de 

Atividades e dos seus resultados . 

 

ATIVIDADE 298 Túlia Gonçalves 

Assegurar o normal funcionamento da Biblioteca Municipal, nomeadamente do sector de Publicações Periódicas, quer na 

Sala de Leitura quer no Arquivo/Depósito; 

 Assegurar um elevado nível de cumprimento do Plano de Atividades e dos seus resultados. 

 

 



Município de Portalegre 



1. Introdução Relatório Orçamento 2022 

 

1.1 Enquadramento global e legal  

 

As Grandes Opções do Plano (GOP) e Orçamento para 2022 elaboradas pela Câmara Municipal 

e a submeter à aprovação da Assembleia Municipal, apresentam-se em cumprimento da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro e as alterações posteriores, estabelecendo o regime financeiro das 

autarquias locais e entidades intermunicipais (RFALEI) e da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 

de 2013, que determina o regime jurídico das autarquias locais, salientando-se a alteração 

através da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto (Lei-quadro da transferência de competências para 

as autarquias locais e entidades intermunicipais). Assim, para efeitos do disposto nas alíneas c) 

do n.º 1 do art.º 33.º (competências materiais da Câmara Municipal) e a) do n.º 1 do art.º 25º 

(competências de apreciação e fiscalização da Assembleia Municipal) da Lei n.º 75/2013, são a 

seguir apresentadas as Grandes Opções do Plano e o Orçamento da Câmara Municipal de 

Portalegre para o ano 2022, documentos elaborados em articulação com as linhas de orientação 

estratégica definidas para o mandato autárquico.  

Os documentos previsionais para 2022 têm estrutura contabilística determinada pelo Sistema 

de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), através do Decreto-

Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, que revogou o POCAL (com exceção dos pontos referentes 

ao controlo interno, regras previsionais e modificações orçamentais). O SNC-AP entrou em vigor 

a partir do dia 1 de janeiro de 2020 com a execução orçamental, o que obrigou a adaptações 

com os documentos previsionais instruídos para 2020 de acordo com o POCAL, e determinou 

alterações aos processos de registo e relato financeiro decorrente das normas emanadas do D.L. 

n.º 192/2015, implicando em alterações às regras e procedimentos anteriormente em vigor bem 

como na norma de controlo interno, nas demonstrações financeiras e no processo orçamental.  

Os documentos previsionais para 2022, constituídos pelas Grandes Opções do Plano (GOP), que 

se subdividem em Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e Atividades Mais Relevantes (AMR), 

Orçamento para 2022, Demonstrações Financeiras Previsionais, Mapa das Entidades 

Participadas e Mapa de Pessoal. 

 

Deste modo, os documentos previsionais para 2022, têm por objetivo, no essencial: 

 - Cumprir o programa eleitoral apresentado à população; 



- O desenvolvimento sustentável e harmonioso do município, com o propósito da 

melhoria da qualidade de vida dos munícipes, com particular incidência na recuperação 

económica e social, em resultado dos efeitos da pandemia;   

- Criar as condições para a continuidade da realização dos projetos municipais, tirando 

o máximo aproveitamento das oportunidades de cofinanciamento estabelecidas e materializado 

para Portugal através do “Acordo de Parceria 2020” (Portugal 2020), Programas Europeus e 

diversas iniciativas comunitárias e da cooperação técnica e financeira prevista, com especial 

incidência na reabilitação urbana, nos equipamentos e infraestruturas públicas municipais, nas 

políticas sociais, culturais e desportivas;  

- Prosseguir uma estratégia de rigor e de contenção da despesa pública, para reforço e 

consolidação das finanças municipais. 

 

1.1.1 Lei do Enquadramento Orçamental (LEO) 

 

Recorde-se que, para além da situação conjuntural atrás apresentada, os municípios estão 

sujeitos às normas consagradas na Lei de Enquadramento Orçamental - LEO (Lei n.º 151/2015, 

de 11 de setembro), às regras orçamentais e aos princípios da estabilidade orçamental (que 

consiste numa situação de equilíbrio ou excedente orçamental de acordo com o Sistema 

“Europeu de Contas Nacionais e Regionais”) e da equidade intergeracional (relativo à 

distribuição de benefícios e custos entre gerações), entre outros, designadamente os princípios 

da solidariedade recíproca entre níveis da administração e da transparência orçamental (dever 

de informação mútuo). Resulta, de um modo geral, que é obrigatória a coordenação das finanças 

dos municípios com as finanças do Estado, tendo em conta o desenvolvimento equilibrado de 

todo o país e a necessidade de atingir os objetivos e as metas orçamentais estabelecidos no 

âmbito das políticas de convergência da União Europeia, em especial a consolidação das contas 

para a Contabilidade Nacional. De modo geral, a LEO veio determinar o seguinte:  

 A LEO é aplicável às autarquias locais, sem prejuízo da independência Orçamental estabelecida 

(n.º 2 do artigo 2º), em especial quanto aos princípios e regras orçamentais; 

 Os princípios e regras orçamentais são os seguintes:  

 Anualidade e Plurianualidade (os orçamentos são anuais e enquadrados num quadro 

plurianual de programação orçamental, implicando a orçamentação de encargos plurianuais);  



 Unidade e Universalidade (os orçamentos das autarquias são independentes do OE e 

compreendem todas as receitas e despesas;  

 Não compensação (com exceções) respeitando a que as despesas são previstas sem qualquer 

dedução (encargos de cobrança, etc.);  

 Não consignação (com exceções), de receitas à cobertura de determinadas despesas;  

 Especificação da receita e da despesa por classificação económica, orgânica e funcional e 

estruturadas por Programas;  

 Sustentabilidade das finanças públicas (capacidade de financiar todos os compromissos 

assumidos ou a assumir, com respeito pela regra do saldo orçamental estrutural e da dívida 

pública); 

 Equidade intergeracional (distribuição de benefícios e custos entre gerações de modo a não 

onerar excessivamente as gerações futuras);  

 Estabilidade Orçamental (situação de equilíbrio ou excedente orçamental); 

  Solidariedade recíproca (contribuição proporcional de todos os subsetores da administração 

pública para a realização do princípio da estabilidade orçamental); 

  Transparência Orçamental (dever de informação entre todas as entidades públicas); 

  Economia, Eficiência e Eficácia (mínimo de recursos utilizados, acréscimo de produtividade e 

atingir os resultados com os recursos mais adequados); No âmbito da reforma do processo 

orçamental, os objetivos estratégicos incluem a reorientação do controlo orçamental para o 

controlo dos compromissos (limitados aos fundos disponíveis), bem como a simplificação da 

elaboração do orçamento e a gestão orçamental. Também a elaboração do Quadro Plurianual 

de Programação Orçamental para períodos de 4 anos, assumirá maior relevância, sendo já 

exigido pelo RFALEI (Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto), mas ainda não regulamentado, ainda que 

o SNC-AP determine a elaboração de Orçamento, Plano Orçamental Plurianual e Plano 

Plurianual de Investimentos. Conforme se expressou anteriormente, o Orçamento do Estado 

para 2022 ainda não foi aprovado e publicado, mas deverá continuar a ser condicionado pela 

conjuntura e regras da União Europeia, com particular exigência no cumprimento dos limites do 

défice orçamental e dos efeitos da pandemia. Estas exigências refletem-se em condições 

restritivas para as autarquias locais, principalmente nos limites de endividamento e a 

obrigatoriedade de previsão de fundos disponíveis para assumir compromissos, no caso dos 

municípios que ultrapassem os limites da dívida total prevista no RFALEI. O orçamento do 



Município de Portalegre expressa e cumpre esses condicionantes legais e tem em conta a 

conjuntura económica. 

 

1.1.2. Dívida total – limite e margem de endividamento  

 

 Conforme se tem vindo a expressar nos últimos orçamentos do município, um dos principais 

objetivos orçamentais é procurar melhorar a aderência dos orçamentos à capacidade real de 

execução física e financeira, tendo como meta o adequado equilíbrio financeiro, ou seja a 

cobrança da receita efetiva. Assim, apesar da existência de margem para a capacidade de 

endividamento e do respetivo limite máximo utilizável da dívida total, é importante continuar a 

consolidação orçamental, em particular no atual contexto económico e financeiro. Refira-se, 

também a este respeito, a aplicabilidade obrigatória do princípio da estabilidade orçamental 

determinado pela Lei do Enquadramento Orçamental, conforme atrás já salientado, obrigando 

ao cumprimento de limites específicos de endividamento anual para a Administração Pública 

(incluindo as autarquias locais), compatíveis com o saldo orçamental previsto para o Setor 

Público Administrativo e aplicáveis a cada subsetor e já “incorporado” na atual Lei n.º 73/2013, 

de 3 de setembro, com a última alteração pela Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, em especial no 

seu artigo 8º e da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro. 

A estratégia de rigor e de consolidação das finanças municipais de modo a assegurar a 

sustentabilidade financeira no médio e longo prazo, têm sido objetivos centrais na política 

orçamental do Município de Portalegre, para os quais é imprescindível o controlo e redução da 

dívida total (curto, médio e longo prazos), do prazo médio de pagamentos (com grande 

relevância no atual contexto pandémico) e elevado rigor na realização da despesa municipal.  

O limite da dívida, de acordo com o art.º 52 º - “Limite da dívida total”, da Lei n.º 73/2013, de 3 

de setembro, determina, sucintamente, que a dívida de operações orçamentais não pode 

ultrapassar em 31 de dezembro de cada ano 1,5 vezes a média da receita corrente líquida 

cobrada nos três exercícios anteriores. A dívida sujeita ao limite engloba as empresas do setor 

empresarial local (SEL) e serviços municipalizados e, ainda, demais entidades participadas, na 

respetiva proporção do capital social.  

A dívida total do Município de Portalegre, apurada com base nos dados disponíveis a 30-11-

2021, incluído a contribuição das entidades participadas é de 15.309.628,79€, conforme detalhe 

do quadro abaixo: 



Quadro 1 – Dívida Total do Município de Portalegre em 30-11-2021 

 

 

 

 

(unidade monetária: Euro)

Código Conta SNC Designação Conta Movimento Exigibilidade Saldo Global 30/11/21

2021 Estado Curto Prazo 235 611,36                        

20221 Administração Local / Associações de Municípios Curto Prazo 16 334,40                           

20225 Administração Local /Freguesias Curto Prazo -                                        

2029 Outros Curto Prazo -                                        

20421212 IHRU - Excecionados Curto Prazo 1 559,78                             

20422212 IHRU - Excecionados Médio e longo prazo 391 813,74                        

20821 Outros credores / De curto prazo Curto Prazo 80 379,45                           

20822 Outros credores / De médio e longo prazo Médio e longo prazo 52 297,21                           

2211 Fornecedores c/c / Exigível até 12 meses Curto Prazo 137 235,55                        

2212 Fornecedores c/c / Exigível a mais de 12 meses Médio e longo prazo 974,73                                

225 Fornecedores - faturas em receção e conferência Curto Prazo 1 792,82                             

23 Pessoal Curto Prazo -                                        

242 Retenção de impostos sobre rendimentos Curto Prazo 70 575,55                           

243 Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) Curto Prazo 10 577,93                           

244 Outros impostos / Imposto de Selo Curto Prazo -                                        

245
Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de 
saúde / Parte do Trabalhador

Curto Prazo 119 496,15                        

245
Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de 
saúde / Parte patronal

Curto Prazo 197 056,32                        

25112111 Exigíveis a curto prazo / Não excecionados Curto Prazo 108 445,96                        

25112112 Exigíveis a curto prazo / Excecionados Curto Prazo 239 678,33                        

25112211 Exigíveis a médio e longo prazo / Não excecionados Médio e longo prazo 7 847 297,38                     

25112212 Exigíveis a médio e longo prazo / Excecionados Médio e longo prazo 2 904 558,72                     

27111 Fornecedores de investimentos c/c / Exigível até 12 meses Curto Prazo 88 202,54                           

27112 Fornecedores de investimentos c/c / Exigível a mais de meses Médio e longo prazo 1 143 819,65                     

2712 Fornecedores de investimentos - faturas em receção e conferência Curto Prazo 12 927,67                           

27161 Sociedades em factoring /  Exigível até 12 meses Curto Prazo 17 002,77                           

2751 FAM - Fundo de Apoio Municipal Curto Prazo -                                        

276 Adiantamento por conta de vendas Curto Prazo 93 764,49                           

277 Cauções Não Orçamental / OT 97 850,41                           

2785 Sindicatos Curto Prazo 760,80                                

2789211 Outros credores - Entidade contabilística Estado Curto Prazo -                                        

2789212 Outros credores - Entidade contabilística Estado Médio e longo prazo -                                        

2789291901
Outros credores - Outros /Outras entidades / Operações de 
Tesouraria e Retenções e Descontos

Curto Prazo 6 106,34                             

2789291999 Outros credores - Outros /Outras entidades Curto Prazo 982,26                                

2789292901 Outros credores - Outros /Outras entidades Médio e longo prazo -                                        
13 877 102,31                   

294 789,25                        
-                                        

13 582 313,06                   

Contribuição das entidades participadas para a dívida do Município (dados provisórios 3.º trimestre) 1 727 315,73                     

Dívida total de operações orçamentais, incluíndo a contribuição das entidades participadas (dados provisórios) 15 309 628,79                   

Total 
Dívida de Operações Não Orçamentais / OT

FAM
Dívida de operações orçamentais, exceto FAM



A situação atual, face ao limite da dívida, bem como a margem de endividamento é que a se 

apresenta no quadro seguinte: 

Quadro 2 – Situação atual face ao limite da dívida e margem utilizável do Município de 

Portalegre  

 

 

Verifica-se assim que existe, em 30-11-2021, uma margem utilizável para aumento da dívida na 

ordem dos 2.847.162,99€. No entanto, a utilização possível desta margem está sujeita às 

restrições anuais impostas pelo OE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(uni dade monetária : Euro)

29 545 443,73 N.º1 do artigo 52.º 
(1,5 vezes a média da receita corrente l íquida do Município e Serviços Municipalizados, cobrada 3 últimos anos)

1.1. Receita corrente líquida cobrada (CMP e SMAT), em 2020 19 832 107,26
1.2. Receita corrente líquida cobrada (CMP e SMAT), em 2019 19 509 370,96
1.3. Receita corrente líquida cobrada (CMP e SMAT), em 2018 19 749 409,23
1.4. Média da receita 19 696 962,48

15 309 628,79 N.º1 do artigo 52.º 

2.1. Dívida total operações orçamentais do Municipio, execto FAM (a  30.11.2021) 13 582 313,06 N.º2 do artigo 52.º 
2.2. Contribuição da entidades relevantes para efeitos  da dívida total (dados provisórios 3.º Trimestre) 1 727 315,73 Artigo 54.º 

4 387 333,69

0,78 N.º1 do artigo 52.º 

14 235 814,94 N.º1 do artigo 52.º 

2 847 162,99 N.º3 do artigo 52.º 

Enquadramento 
na Lei 73/2013, 

de 3 de setembro

1. Limite da dívida total = 1,5 * (1.4.) 

2. Divida total de operações orçamentais do Município e entidades relevantes  = (2.1. ) + (2.2.)

3. Diferencial entre a média da receita corrente últimos 3 anos e a dívida = (1.4) - (2)

4. Índice de endividamento (peso da dívida na média da receita corrente)  = (2) / (1.4)

5. Margem absoluta (diferencial entre o limite endividamento e a dívida total) = (1) - (2)

6. Margem utilizável (20% da margem absoluta) = (5) * 0,2

 Dívida Total e Índice de Endividamento de 2021 Montante 



2. Receita e Despesa para 2022 

 

A conjuntura da economia nacional atual e prevista para 2022 e anos seguintes pelo Governo e 

diversas instituições do setor económico e financeiro, atrás apresentadas, reflete-se nas 

perspetivas orçamentais da autarquia, com especial incidência em algumas tipologias de 

receitas, designadamente a receita fiscal e acréscimos de despesas, novas competências 

transferidas e a transferir pela Administração Central, evolução do mercado bancário, com 

reflexo nas taxas de juro, crescimento da atividade económica, com elevada incerteza quanto à 

evolução próxima da pandemia e que se poderá refletir no nível das receitas municipais. 

 

2.1 Receita para 2022 

A receita desagrega-se da seguinte forma: 

Quadro 3 - Resumo da Receita prevista para 2022 do Orçamento da Câmara Municipal 

 

 

Previsão % Tx. Cresc.

Receita Corrente 20 461 286,00 68,6% 9,29%

Impostos  Di retos 4 689 862,00 15,7% 7,46%

Impostos  Indi retos 68 720,00 0,2% -41,50%

Taxas  Multas  e outras  pena l idades 262 735,00 0,9% -21,97%

Rendimentos  de propriedade 45 117,00 0,2% -36,30%

Transferencias  Correntes 12 866 551,00 43,1% 15,65%

Venda de bens e s erviços  correntes 2 500 791,00 8,4% -6,02%

Outras  recei tas  correntes 27 510,00 0,1% -41,44%

Receita de Capital 9 383 219,00 31,4% 4,91%

Venda de bens de investimento 288 532,00 1,0% 3,04%

Transferências  de Capi tal 8 226 412,00 27,6% 33,34%

Ativos  Financeiros 1,00 0,0% ----

Pass ivos  Financeiros 728 448,00 2,4% -53,63%

Outras  recei tas  de capi ta l 135 361,00 0,5% -85,29%

Repos ições  não abatidas  nos  pagamentos 4 465,00 0,0% 38,06%

Receita Total 29 844 505,00 100,0% 7,87%



A Receita total prevista para o Orçamento de 2022 será de 29.844.505,00€, sendo as Receitas 

Correntes de 20.461.286,00€ e as de Capital de 9.383.219,00€, das quais 4.465,00€ de 

Reposições não Abatidas aos Pagamentos. 

As Receitas Correntes representam 68,6% do total das receitas, onde se destacam, pelo seu peso 

na receita total, as Transferências Correntes (43,1%), os Impostos Diretos (15,7%) e a Venda de 

Bens e Serviços Correntes (8,4%). 

As Receitas de Capital equivalem a 31,4% da totalidade da receita prevista, sendo as 

Transferência de Capital a componente de maior valor absoluto (8.226.412,00€), a qual registará 

previsivelmente um aumento de 33,34% face a 2021. 

 

2.2 Despesa para 2022 

 

A previsão do Orçamento, que agrega, do lado da Despesa, as previsões para as GOP e as 

restantes despesas de funcionamento para 2022, por grandes agrupamentos da classificação 

económica é a seguinte: 

Quadro 4 - Resumo da Despesa prevista para 2022 do Orçamento da Câmara Municipal 

 

 

Previsão % Tx. Cresc.

Despesas Correntes 17 480 080,00 58,6% 17,58%

Despesas  com Pes soal 9 258 824,00 31,0% 22,72%

Aquis i ção de Bens  e Serviços 6 488 199,00 21,7% 8%

Juros  e Outros  Encargos 86 468,00 0,3% -30%

Transferências  Correntes 1 271 521,00 4,3% 27%

Subsídios 57 300,00 0,2% 72%

Outras  Des pes as  Correntes 317 768,00 1,1% 96%

Despesas de Capital 12 364 425,00 41,4% -3%

Aquis i ção de Bens  de Capital 10 557 225,00 35,4% 6%

Transferências  de Capi ta l 175 657,00 0,6% -50%

Ativos  Financeiros 0,00 0,0% -100%

Pass ivos  Financeiros 1 630 543,00 5,5% -33%

Outras  Des pes as  de Capi tal 1 000,00 0,0% -28%

Despesa Total 29 844 505,00 100,0% 8%



As despesas correntes previsionais – 17.480.080,00€ - representam 58,6% das despesas totais. 

Destacam-se as despesas com pessoal, no valor de 9.258.824,00€ que equivalem a 31.0% do 

total e que registam previsivelmente um aumento de 22,72% face às dotações corrigidas de 

2021. Quanto à aquisição de bens e serviços – 6.488.199,00€, componente também com 

elevado peso (21,7%), apenas se prevê um aumento de 8%. Assinala-se ainda uma variação 

negativa do valor dos juros, que se estimam totalizar 86.468,00€ em 2022. 

Prevê-se que as despesas de capital totalizem 12.364.425,00€, dos quais 10.557.225,00€ 

correspondem a aquisição de bens e serviços, a componente de maior peso de todas as 

classificações da despesa e a única que regista um aumento (6%) no conjunto das despesas de 

capital. As restantes – transferências de capital, ativos financeiros, passivos financeiros e outras 

despesas de capital - registam um decréscimo do seu valor relativamente a 2021. 

 

2.3 Equilíbrio Orçamental 

A Receita Total e a Despesa Total previstas para 2022 ascendem a 29.844.505€, prevendo-se um 

saldo corrente modificado de 1.323190,54€, que financia despesas de capital, cumprindo a regra 

do equilíbrio orçamental global prevista no nº 1 do artigo 40.º do RFALEI. 

 De notar que o RFALEI determina um conceito de equilíbrio orçamental, em que a Receita 

Corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à Despesa Corrente acrescida das 

amortizações médias de empréstimo de médio e longo prazo do capital contraído. Registe-se, 

ainda, que com a entrada em vigor a partir de 1.01.2019 da 7ª e 8ª Alterações ao RFALEI (Leis 

n.º 51/2018, de 16 de agosto e n.º 71/2018, de 31 de dezembro), o equilíbrio “corrente” 

modificado foi alterado, passando a média das amortizações a considerar o capital utilizado (e 

não o contraído). Assim, verifica-se que no Orçamento para 2022 esta regra orçamental (art.º 

40.º do RFALEI) será cumprida, considerando que a média das amortizações de empréstimos de 

MLP é de 1.658.015,46€. Assim, teremos o seguinte quadro: 

 

 

 

 

 



Quadro 5 - Equilíbrio “Corrente” do Orçamento (RFALEI) 2022 

 

O cumprimento da regra de equilíbrio, determinada pelo RFALEI, para 2022 deverá ser 

monitorizado na execução do orçamento, incluindo as situações após as modificações 

orçamentais.  

 

2.4 Grandes Opções do Plano 

Nos termos da alínea e) do artº 46º da Lei 73/2013 de 3 de Setembro, introduzida pela Lei 

51/2018 de 16 de Agosto, o Orçamento inclui a proposta das Grandes Opções do Plano, 

compostas pelas atividades mais relevantes e Plano Plurianual de Investimentos, com nota 

explicativa que a fundamenta, a qual integra a justificação das opções de desenvolvimento 

estratégico, a sua compatibilização com os objetivos de política orçamental, e a descrição dos 

programas, incluindo projetos de investimento e atividades mais relevantes da gestão.  

Da dotação definida de 16.695.073€, 8.616.942,00€ são de funções sociais, como 

habitualmente, as mais representativas e com maior peso, conforme se observa do quadro 

seguinte:  

Regra do Equilíbrio (unidade monetária: Euros)

Descrição Valor

A - Receitas correntes previstas em 2022 20 461 286,00
B - Amortização média EMLP 1 658 015,46
C - Montante máximo das despesas correntes (A)-(B) 18 803 270,54

Valor da despesa corrente prevista em 2022 17 480 080,00

Cumprimento da Regra do equilíbrio orçamental = 
Receita corrente ≥ (Despesa Corrente + Amortizações 

Médias Empréstimos medio/Longo Prazo
1 323 190,54



 

 

N.º Designação

111 Administração Geral 1 058 155,00 107 774,00

121 Protecção Civil - Luta contra Incêndios 274 500,00 0,00
Total – Funções Gerais 1 332 655,00 107 774,00

211 Educação (Ensino Não Superior) 1 579 457,00 106 700,00

221  Saúde (Serviços Individuais de Saúde) 79 150,00 0,00

232 Ação Social 441 302,00 0,00

241 Habitação 691 498,00 500 000,00
242 Ordenamento do Território 2 820 225,00 0,00

245 Resíduos Sólidos 1 130 301,00 0,00

246 Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza 72 599,00 0,00

251 Cultura 931 901,00 150 000,00

252 Desporto, Recreio e Lazer 870 509,00 0,00
Total – Funções Sociais 8 616 942,00 756 700,00

311 Prevenção e Combate a Incêndios Florestais 76 201,00 124 800,00

321 Parques Industriais 2 569 621,00 0,00

322 Iluminação Pública 824 838,00 46 000,00

331 Transportes Rodoviários 224 510,00 0,00
341 Mercados e feiras 380 000,00 0,00

342 Turismo 648 596,00 0,00

352 Defesa do Consumidor 3 600,00 0,00

Total – Funções Económicas 4 727 366,00 170 800,00

411 Empréstimos 1 717 011,00 0,00
421 Transf. Adm. Autárquica 301 099,00 0,00

Total – Outras Funções 2 018 110,00 0,00

16 695 073,00 1 035 274,00

OBJETIVO/PROGRAMA FINANCIAMENTO 
DEFINIDO

FINANCIAMENTO 
NÃO DEFINIDO

TOTAL



 

 

 

Câmara Municipal de Portalegre 

Orçamento 2022  

 



Montante
€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - Receita

Município de Portalegre

01 Impostos directos

0102 Outros

010202 3.373.455Imposto municipal sobre imóveis

010203 561.427Imposto único de circulação

010204 754.980Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis

4.689.862Total do Capítulo Económico 01:

02 Impostos indirectos

0202 Outros

020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais

02020601 28.673Mercados e feiras

02020603 11.162Ocupação da via pública

02020605 3.336Publicidade

02020699 Outros

0202069999 25.549Outros

68.720Total do Capítulo Económico 02:

04 Taxas, multas e outras penalidades

0401 Taxas

040123 Taxas específicas das autarquias locais

04012302 191.527Loteamentos e obras

04012303 1.800Ocupação da via pública

04012308 499Direitos de Passagem

04012309 1Taxa Sobre o Ruído

04012399 Outras

0401239902 5.270Elevadores e Monta Cargas

0401239903 1Taxa Gestão de Resíduos (TGR)

0401239909 41.899Cemitérios

0401239999 2.585Outras

0402 Multas e outras penalidades

040201 14.165Juros de mora

040202 2.424Juros compensatórios

040204 1.455Coimas e penalidades por contra-ordenações

040299 1.109Multas e penalidades diversas

262.735Total do Capítulo Económico 04:

05 Rendimentos da propriedade

0510 Rendas
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Montante
€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - Receita

Município de Portalegre

051099 Outros

05109901 45.117Diversos

45.117Total do Capítulo Económico 05:

06 Transferências correntes

0603 Administração central

060301 Estado

06030101 7.254.677Fundo de Equilibrio Financeiro

06030102 389.508Fundo Social Municipal

06030103 926.753Participação fixa no IRS

06030107 110.745Participação no IVA–Art.26.º-A da Lei n.º 73/2013

06030199 3.071.291Outras

060306 1.113.576Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados

060307 1Serviços e fundos autónomos

12.866.551Total do Capítulo Económico 06:

07 Venda de bens e serviços correntes

0701 Venda de bens

070102 1.508Livros e documentação técnica

070103 Publicações e impressos

07010301 90Publicações Culturais

070105 1.413Bens inutilizados

070106 3.891Produtos agrícolas e pecuários

070108 140.194Mercadorias

070199 8.371Outros

0702 Serviços

070201 98Aluguer de espaços e equipamentos

070208 Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto

07020801 Serviços sociais

0702080101 1Publicidade e Patrocínios

07020803 Serviços culturais

0702080301 1.500Publicidade e Patrocínios

0702080302 3.261Receitas de Eventos

0702080303 8.697Receitas Visitantes Espaços Culturais

0702080304 15.126Cinema

07020804 Serviços desportivos

0702080401 1Publicidade e Patrocínios
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Montante
€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - Receita

Município de Portalegre

0702080403 10.297Receitas Visitantes Espaços Desportivos

070209 Serviços específicos das autarquias

07020902 711.077Resíduos sólidos

07020903 5.053Transportes colectivos de pessoas e mercadorias

07020904 1.885Trabalhos por conta de particulares

07020906 34.874Mercados e feiras

07020999 718Outros

070299 Outros

07029999 1.410Outros

0703 Rendas

070301 253.824Habitações

070302 61.536Edifícios

070399 Outras

07039901 1.224.032Contrato de concessão Iluminação Pública

07039999 11.934Outras

2.500.791Total do Capítulo Económico 07:

08 Outras receitas correntes

0801 Outras

080199 Outras

08019999 27.510Diversas

27.510Total do Capítulo Económico 08:

Total das Receitas Correntes: 20.461.286

09 Venda de bens de investimento

0901 Terrenos

090101 47.625Sociedades e quase-sociedades não financeiras

0902 Habitações

090210 222.823Famílias

0903 Edifícios

090301 18.083Sociedades e quase-sociedades não financeiras

090310 1Famílias

288.532Total do Capítulo Económico 09:

10 Transferências de capital

1003 Administração central

100301 Estado

10030101 806.075Fundo de Equilibrio Financeiro
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Montante
€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - Receita

Município de Portalegre

10030104 1Cooperação Técnica e Financeira

10030105 320.509Nº3 artº35 Lei nº 73/2013

100307 7.099.827Estado-Particip.comunitária project.co-financiados

8.226.412Total do Capítulo Económico 10:

13 Outras receitas de capital

1301 Outras

130199 135.361Outras

135.361Total do Capítulo Económico 13:

15 Reposições não abatidas nos pagamentos

1501 Reposições não abatidas nos pagamentos

150101 4.465Reposições não abatidas nos pagamentos

4.465Total do Capítulo Económico 15:

Total das Receitas de Capital: 8.654.770

11 Activos financeiros

1105 Empréstimos a curto prazo

110506 1Admin.Pública-Admin.local-Continente

1Total do Capítulo Económico 11:

12 Passivos financeiros

1206 Empréstimos a médio e longo prazos

120602 728.448Sociedades financeiras

728.448Total do Capítulo Económico 12:

Total das Receitas não Efetivas: 728.449

20.461.286

8.654.770

Total das Receitas Correntes:

Total das Receitas de Capital:

Total do Orçamento da Receita: 29.844.505

728.449Total das Receitas Não Efetivas:

Total das Receitas Efetivas: 29.116.056
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Montante
€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - Despesa

Município de Portalegre

01 Administração Autárquica

0101 Assembleia Municipal

0101 01 Despesas com o pessoal

0101 0102 Abonos variáveis ou eventuais

0101 010204 6.000Ajudas de custo

0101 010213 Outros suplementos e prémios

0101 01021302 17.583Outros

23.583Total do Capítulo Económico 01:

Total das Despesas Correntes Orgânica 0101: 23.583

Total da Divisão Orgânica 0101: 23.583

0102 Câmara Municipal

0102 01 Despesas com o pessoal

0102 0101 Remunerações certas e permanentes

0102 010101 133.488Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.

0102 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho

0102 01010401 5.135.265Pessoal com Contrato por Tempo Indeterminado

0102 01010404 136.394Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalho

0102 010106 Pessoal contratado a termo

0102 01010601 33.840Pessoal em funções - Contratado a termo

0102 010107 131.331Pessoal em regime de tarefa ou avença

0102 010108 8.000Pessoal aguardando aposentação

0102 010109 69.606Pessoal em qualquer outra situação

0102 010111 40.668Representação

0102 010113 Subsidio de refeição

0102 01011301 557.127Pessoal dos quadros

0102 01011302 8.081Pessoal em qualquer outra situação

0102 01011303 4.618Membros dos orgãos autárquicos

0102 01011304 4.618Pessoal contratado a termo

0102 010114 Subsídio de férias e de Natal

0102 01011401 Pessoal dos quadros

0102 0101140101 878.007Pessoal em Funções-Contrato por Tempo Indeterminad

0102 01011402 11.601Pessoal em qualquer outra situação

0102 01011403 22.248Membros dos orgãos autárquicos

0102 01011404 5.640Pessoal com contrato a termo

0102 010115 50.000Remunerações por doença e maternidade/paternidade
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Montante
€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - Despesa

Município de Portalegre

0102 0102 Abonos variáveis ou eventuais

0102 010202 90.000Horas extraordinárias

0102 010204 6.000Ajudas de custo

0102 010205 13.865Abono para falhas

0102 010210 15.545Subsídio de trabalho nocturno

0102 010211 10.431Subsídio de turno

0102 010213 Outros suplementos e prémios

0102 01021302 38.394Outros

0102 0103 Segurança social

0102 010301 180.000Encargos com a saúde

0102 010303 18.818Subsídio familiar a criança e jovens

0102 010304 7.494Outras prestações familiares

0102 010305 Contribuições para a segurança social

0102 01030501 61.000Assistência na doença dos funcionários públicos

0102 01030502 Segurança social dos funcionários públicos

0102 0103050201 933.799Caixa Geral de Aposentações

0102 01030503 565.511Segurança social-Regime geral

0102 010309 Seguros

0102 01030901 63.852Seguros acidentes trabalho doenças profissionais

9.235.241Total do Capítulo Económico 01:

0102 02 Aquisição  de bens e serviços

0102 0201 Aquisição de bens

0102 020101 500Matérias-primas e subsidiárias

0102 020102 Combustíveis e lubrificantes

0102 02010201 25.000Gasolina

0102 02010202 350.000Gasóleo

0102 02010299 138.991Outros

0102 020104 15.093Limpeza e higiene

0102 020105 216.000Alimentação-Refeições confeccionadas

0102 020107 50.920Vestuário e artigos pessoais

0102 020108 Material de escritório

0102 02010801 3.000Consumíveis de Informática

0102 02010802 12.021Outros

0102 020109 20.000Produtos químicos e farmacêuticos

0102 020110 1.935Produtos vendidos nas farmácias
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Montante
€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - Despesa

Município de Portalegre

0102 020114 6.265Outro material-Peças

0102 020115 2.600Prémios, condecorações e ofertas

0102 020116 Mercadorias para venda

0102 02011603 5.500Outras

0102 020117 5.000Ferramentas e utensílios

0102 020118 300Livros e documentação técnica

0102 020120 45.850Material de educação, cultura e recreio

0102 020121 30.427Outros bens

0102 0202 Aquisição de serviços

0102 020201 1.537.185Encargos das instalações

0102 020202 38.722Limpeza e higiene

0102 020203 130.567Conservação de bens

0102 020204 25.658Locação de edifícios

0102 020205 60.000Locação de material de informática

0102 020206 19.108Locação de material de transporte

0102 020208 118.650Locação de outros bens

0102 020209 86.775Comunicações

0102 020210 341.864Transportes

0102 020212 119.465Seguros

0102 020213 2.500Deslocações e estadas

0102 020214 6.750Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

0102 020215 9.500Formação

0102 020217 56.574Publicidade

0102 020218 12.000Vigilância e segurança

0102 020219 118.322Assistência técnica

0102 020220 920.501Outros trabalhos especializados

0102 020222 18.025Serviços de saúde

0102 020224 234.494Encargos de cobrança de receitas

0102 020225 1.702.137Outros serviços

6.488.199Total do Capítulo Económico 02:

0102 04 Transferências correntes

0102 0403 Administração central

0102 040301 226.110Estado

0102 0405 Administração local

0102 040501 Continente
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Montante
€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - Despesa

Município de Portalegre

0102 04050102 292.720Freguesias

0102 04050104 180.930Associações de munícipios

0102 0407 Instituições sem fins lucrativos

0102 040701 527.761Instituições sem fins lucrativos

0102 0408 Famílias

0102 040802 44.000Outras

1.271.521Total do Capítulo Económico 04:

0102 05 Subsídios

0102 0508 Famílias

0102 050803 57.300Outras

57.300Total do Capítulo Económico 05:

0102 06 Outras despesas correntes

0102 0602 Diversas

0102 060202 11.125Activos incorpóreos

0102 060203 Outras

0102 06020301 11.000Outras restituições

0102 06020302 30.000IVA pago

0102 06020304 6.500Serviços bancários

0102 06020305 259.143Outras

317.768Total do Capítulo Económico 06:

Total das Despesas Correntes Orgânica 0102: 17.370.029

0102 07 Aquisição de bens de capital

0102 0701 Investimentos

0102 070101 99.332Terrenos

0102 070102 Habitações

0102 07010202 500.000Aquisição

0102 07010203 194.498Reparação e beneficiação

0102 070103 Edifícios

0102 07010301 1.060.780Instalações de serviços

0102 07010302 287.340Instalações desportivas e recreativas

0102 07010303 360.000Mercados e instalações de fiscalização sanitária

0102 07010305 931.455Escolas

0102 07010307 56.168Outros

0102 070104 Construções diversas

0102 07010401 2.100.328Viadutos, arruamentos e obras complementares
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Montante
€Class. Orgânica/Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - Despesa

Município de Portalegre

0102 07010405 9.206Parques e jardins

0102 07010406 885.066Instalações desportivas e recreativas

0102 07010408 1.154.722Viação rural

0102 07010409 27.995Sinalização e trânsito

0102 07010410 149.803Infraestrut. para distribuição energia eléctrica

0102 07010412 13.076Cemitérios

0102 07010413 453.969Outros

0102 070106 Material de transporte

0102 07010601 92.840Recolha de resíduos

0102 07010602 40.000Outro

0102 070107 21.917Equipamento de informática

0102 070108 260.423Software informático

0102 070109 6.140Equipamento administrativo

0102 070110 Equipamento básico

0102 07011001 259.485Equipamento de recolha de resíduos

0102 07011002 30.751Outro

0102 070111 5.587Ferramentas e utensílios

0102 070115 190.501Outros investimentos

0102 0703 Bens de domínio público

0102 070302 Edificios

0102 07030202 437.067Instalações desportivas e recreativas

0102 070303 Outras construções e infraestruturas

0102 07030301 928.776Viadutos, arruamentos e obras complementares

10.557.225Total do Capítulo Económico 07:

0102 08 Transferências de capital

0102 0801 Sociedades e quase sociedades não financeiras

0102 080101 Públicas

0102 08010102 79.150Outras

0102 0805 Administração local

0102 080501 Continente

0102 08050104 67.789Associações de munícipios

0102 0807 Instituições sem fins lucrativos

0102 080701 28.718Instituições sem fins lucrativos

175.657Total do Capítulo Económico 08:

0102 11 Outras despesas de capital
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ORÇAMENTO PARA O ANO 2022 - Despesa

Município de Portalegre

0102 1102 Diversas

0102 110201 1.000Restituições

1.000Total do Capítulo Económico 11:

Total das Despesas de Capital Orgânica 0102: 10.733.882

Total da Divisão Orgânica 0102: 28.103.911

0103 Operações Financeiras

0103 03 Juros e outros encargos

0103 0301 Juros da dívida pública

0103 030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras

0103 03010302 86.468Empréstimos de médio e longo prazos

86.468Total do Capítulo Económico 03:

Total das Despesas Correntes Orgânica 0103: 86.468

0103 10 Passivos financeiros

0103 1006 Empréstimos a médio e longo prazos

0103 100603 1.630.543Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras

1.630.543Total do Capítulo Económico 10:

Total das Despesas não Efetivas Orgânica 0103: 1.630.543

Total da Divisão Orgânica 0103: 1.717.011

29.844.505Total do Capítulo Orgânico 01:

17.480.080

10.733.882

Total das Despesas Correntes:

Total das Despesas de Capital:

Total do Orçamento da Despesa: 29.844.505

1.630.543Total das Despesas Não Efetivas:

Total das Despesas Efetivas: 28.213.962

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

ORGÃO EXECUTIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................
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 Câmara Municipal de Portalegre 

Resumo do Orçamento  

 



DespesasReceitas Montante (€) Montante (€)

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2022

Município de Portalegre

....................

Total Geral: Total Geral:

Serviços Municipalizados Serviços Municipalizados

Total: Total:

....................

.................... ....................

Correntes

Capital

Efetivas

Não efetivas

Correntes

Capital

Efetivas

Não efetivas

Total:Total:

28.213.962

1.630.543

10.733.882

17.480.080....................

....................

....................

....................

35.725.750

5.881.245

29.844.505

28.213.962

728.449

29.116.056

8.654.770

20.461.286

35.725.750

5.881.245

29.844.505

29.116.056

ORGÃO EXECUTIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................
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 Câmara Municipal de Portalegre 

Resumo da Despesa – Classificação 
Económica  

 



Económica DotaçãoDesignação

Município de Portalegre
Resumo da Despesa por Classificação Económica (2022)

01        9.258.824,00Despesas com o pessoal 

0101      7.230.532,00Remunerações certas e permanentes 

010101    133.488,00Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.

010104    5.271.659,00Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 

01010401  5.135.265,00Pessoal com Contrato por Tempo Indeterminado

01010404  136.394,00Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalho

010106    33.840,00Pessoal contratado a termo 

01010601  33.840,00Pessoal em funções - Contratado a termo

010107    131.331,00Pessoal em regime de tarefa ou avença 

010108    8.000,00Pessoal aguardando aposentação 

010109    69.606,00Pessoal em qualquer outra situação 

010111    40.668,00Representação 

010113    574.444,00Subsidio de refeição 

01011301  557.127,00Pessoal dos quadros

01011302  8.081,00Pessoal em qualquer outra situação 

01011303  4.618,00Membros dos orgãos autárquicos 

01011304  4.618,00Pessoal contratado a termo

010114    917.496,00Subsídio de férias e de Natal 

01011401  878.007,00Pessoal dos quadros

0101140101 878.007,00Pessoal em Funções-Contrato por Tempo Indeterminad

01011402  11.601,00Pessoal em qualquer outra situação 

01011403  22.248,00Membros dos orgãos autárquicos

01011404  5.640,00Pessoal com contrato a termo

010115    50.000,00Remunerações por doença e maternidade/paternidade 

0102      197.818,00Abonos variáveis ou eventuais 

010202    90.000,00Horas extraordinárias 

010204    12.000,00Ajudas de custo 

010205    13.865,00Abono para falhas 

010210    15.545,00Subsídio de trabalho nocturno 

010211    10.431,00Subsídio de turno 

010213    55.977,00Outros suplementos e prémios 

01021302  55.977,00Outros 

0103      1.830.474,00Segurança social

010301    180.000,00Encargos com a saúde 

010303    18.818,00Subsídio familiar a criança e jovens 

010304    7.494,00Outras prestações familiares 

010305    1.560.310,00Contribuições para a segurança social 

01030501  61.000,00Assistência na doença dos funcionários públicos

01030502  933.799,00Segurança social dos funcionários públicos

0103050201 933.799,00Caixa Geral de Aposentações

01030503  565.511,00Segurança social-Regime geral

010309    63.852,00Seguros 

01030901  63.852,00Seguros acidentes trabalho doenças profissionais

02        6.488.199,00Aquisição  de bens e serviços 

0201      929.402,00Aquisição de bens 

020101    500,00Matérias-primas e subsidiárias 

020102    513.991,00Combustíveis e lubrificantes 
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Económica DotaçãoDesignação

Município de Portalegre
Resumo da Despesa por Classificação Económica (2022)

02010201  25.000,00Gasolina

02010202  350.000,00Gasóleo

02010299  138.991,00Outros

020104    15.093,00Limpeza e higiene 

020105    216.000,00Alimentação-Refeições confeccionadas 

020107    50.920,00Vestuário e artigos pessoais 

020108    15.021,00Material de escritório 

02010801  3.000,00Consumíveis de Informática 

02010802  12.021,00Outros

020109    20.000,00Produtos químicos e farmacêuticos 

020110    1.935,00Produtos vendidos nas farmácias 

020114    6.265,00Outro material-Peças 

020115    2.600,00Prémios, condecorações e ofertas 

020116    5.500,00Mercadorias para venda 

02011603  5.500,00Outras

020117    5.000,00Ferramentas e utensílios 

020118    300,00Livros e documentação técnica 

020120    45.850,00Material de educação, cultura e recreio 

020121    30.427,00Outros bens 

0202      5.558.797,00Aquisição de serviços

020201    1.537.185,00Encargos das instalações 

020202    38.722,00Limpeza e higiene 

020203    130.567,00Conservação de bens 

020204    25.658,00Locação de edifícios 

020205    60.000,00Locação de material de informática 

020206    19.108,00Locação de material de transporte 

020208    118.650,00Locação de outros bens 

020209    86.775,00Comunicações 

020210    341.864,00Transportes 

020212    119.465,00Seguros 

020213    2.500,00Deslocações e estadas 

020214    6.750,00Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 

020215    9.500,00Formação 

020217    56.574,00Publicidade 

020218    12.000,00Vigilância e segurança 

020219    118.322,00Assistência técnica 

020220    920.501,00Outros trabalhos especializados 

020222    18.025,00Serviços de saúde 

020224    234.494,00Encargos de cobrança de receitas 

020225    1.702.137,00Outros serviços 

03        86.468,00Juros e outros encargos 

0301      86.468,00Juros da dívida pública 

030103    86.468,00Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras

03010302  86.468,00Empréstimos de médio e longo prazos

04        1.271.521,00Transferências correntes 

0403      226.110,00Administração central

040301    226.110,00Estado
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Económica DotaçãoDesignação

Município de Portalegre
Resumo da Despesa por Classificação Económica (2022)

0405      473.650,00Administração local

040501    473.650,00Continente

04050102  292.720,00Freguesias

04050104  180.930,00Associações de munícipios

0407      527.761,00Instituições sem fins lucrativos

040701    527.761,00Instituições sem fins lucrativos

0408      44.000,00Famílias

040802    44.000,00Outras

05        57.300,00Subsídios 

0508      57.300,00Famílias

050803    57.300,00Outras

06        317.768,00Outras despesas correntes

0602      317.768,00Diversas

060202    11.125,00Activos incorpóreos 

060203    306.643,00Outras 

06020301  11.000,00Outras restituições

06020302  30.000,00IVA pago

06020304  6.500,00Serviços bancários

06020305  259.143,00Outras  

17.480.080,00Total das Despesas Correntes:

07        10.557.225,00Aquisição de bens de capital 

0701      9.191.382,00Investimentos 

070101    99.332,00Terrenos 

070102    694.498,00Habitações 

07010202  500.000,00Aquisição

07010203  194.498,00Reparação e beneficiação

070103    2.695.743,00Edifícios 

07010301  1.060.780,00Instalações de serviços

07010302  287.340,00Instalações desportivas e recreativas

07010303  360.000,00Mercados e instalações de fiscalização sanitária

07010305  931.455,00Escolas

07010307  56.168,00Outros  

070104    4.794.165,00Construções diversas 

07010401  2.100.328,00Viadutos, arruamentos e obras complementares

07010405  9.206,00Parques e jardins 

07010406  885.066,00Instalações desportivas e recreativas 

07010408  1.154.722,00Viação rural

07010409  27.995,00Sinalização e trânsito

07010410  149.803,00Infraestrut. para distribuição energia eléctrica

07010412  13.076,00Cemitérios

07010413  453.969,00Outros

070106    132.840,00Material de transporte 

07010601  92.840,00Recolha de resíduos

07010602  40.000,00Outro

070107    21.917,00Equipamento de informática 

070108    260.423,00Software informático 
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Económica DotaçãoDesignação

Município de Portalegre
Resumo da Despesa por Classificação Económica (2022)

070109    6.140,00Equipamento administrativo 

070110    290.236,00Equipamento básico 

07011001  259.485,00Equipamento de recolha de resíduos

07011002  30.751,00Outro

070111    5.587,00Ferramentas e utensílios 

070115    190.501,00Outros investimentos 

0703      1.365.843,00Bens de domínio público 

070302    437.067,00Edificios

07030202  437.067,00Instalações desportivas e recreativas

070303    928.776,00Outras construções e infraestruturas

07030301  928.776,00Viadutos, arruamentos e obras complementares

08        175.657,00Transferências de capital 

0801      79.150,00Sociedades e quase sociedades não financeiras

080101    79.150,00Públicas

08010102  79.150,00Outras

0805      67.789,00Administração local

080501    67.789,00Continente

08050104  67.789,00Associações de munícipios

0807      28.718,00Instituições sem fins lucrativos

080701    28.718,00Instituições sem fins lucrativos

11        1.000,00Outras despesas de capital 

1102      1.000,00Diversas 

110201    1.000,00Restituições

10.733.882,00Total das Despesas de Capital:

Total das Despesas Efetivas: 28.213.962,00

10        1.630.543,00Passivos financeiros 

1006      1.630.543,00Empréstimos a médio e longo prazos

100603    1.630.543,00Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras

1.630.543,00Total das Despesas não efetivas:

Total do Orçamento da Despesa: 29.844.505,00
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 Câmara Municipal de Portalegre 

Resumo do Orçamento por Capítulo  

 



Município de Portalegre

Resumo do orçamento por Capítulo para 2022
Despesas Montante

Despesas com o pessoal 9.258.82401        

Aquisição  de bens e serviços 6.488.19902        

Juros e outros encargos 86.46803        

Transferências correntes 1.271.52104        

Subsídios 57.30005        

Outras despesas correntes 317.76806        

 Total das Despesas Correntes: 17.480.080

Aquisição de bens de capital 10.557.22507        

Transferências de capital 175.65708        

Outras despesas de capital 1.00011        

 Total das Despesas de Capital: 10.733.882

 Total das Despesas Efetivas: 28.213.962

Activos financeiros 009        

Passivos financeiros 1.630.54310        

Operações extra-orçamentais12        

Operações extra-orçamentais 017        

 Total das Despesas Não Efetivas: 1.630.543

Receitas Montante

Impostos directos 01        4.689.862

Impostos indirectos 02        68.720

Contribuições para Seg.Social,Cx.G.Aposent. e ADSE03        

Taxas, multas e outras penalidades 04        262.735

Rendimentos da propriedade 05        45.117

Transferências correntes 06        12.866.551

Venda de bens e serviços correntes 07        2.500.791

Outras receitas correntes 08        27.510

 Total das Receitas Correntes: 20.461.286

Venda de bens de investimento 09        288.532

Transferências de capital 10        8.226.412

Outras receitas de capital 13        135.361

Reposições não abatidas nos pagamentos15        4.465

 Total das Receitas de Capital: 8.654.770

 Total das Receitas Efetivas: 29.116.056

Activos financeiros 11        1

Passivos financeiros 12        728.448

Recursos próprios comunitários14        

Saldo da gerência anterior16        

Operações extra-orçamentais 17        

 Total das Receitas não Efetivas: 728.449

Total das Despesas: 29.844.505

ORGÃO EXECUTIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

29.844.505Total das Receitas:
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Câmara Municipal de Portalegre 

Resumo por Orgânica do orçamento 
da Despesa 

 



Município de Portalegre
Resumo da Despesa por Classificação Orgânica (2022)

Orgânica Correntes Capital TotalEfetivas Não Efetivas

0101 Assembleia Municipal 23.583,00 0,00 23.583,000,0023.583,00

0102 Câmara Municipal 17.370.029,00 10.733.882,00 28.103.911,000,0028.103.911,00

0103 Operações Financeiras 86.468,00 0,00 1.717.011,001.630.543,0086.468,00

Total Geral: 17.480.080,00 10.733.882,00 29.844.505,001.630.543,0028.213.962,00
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Câmara Municipal de Portalegre 

Orçamento da Despesa com GOP e 
Extra GOP 

 



Orgânica Económica Designação Valor Extra-Plano Valor em Plano Total

Município de Portalegre

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2022

01  Administração Autárquica 13.149.432,00 16.695.073,00 29.844.505,00

0101 Assembleia Municipal 23.583,00 0,00 23.583,00

0101 DESPESAS CORRENTES 23.583,00 0,00 23.583,00

0101 01 Despesas com o pessoal 23.583,00 0,00 23.583,00

0101 0102 Abonos variáveis ou eventuais 23.583,00 0,00 23.583,00

0101 010204 Ajudas de custo 6.000,00 0,00 6.000,00

0101 010213 Outros suplementos e prémios 17.583,00 0,00 17.583,00

0101 01021302 Outros 17.583,00 0,00 17.583,00

0102 Câmara Municipal 13.125.849,00 14.978.062,00 28.103.911,00

0102 DESPESAS CORRENTES 13.119.396,00 4.250.633,00 17.370.029,00

0102 01 Despesas com o pessoal 9.235.241,00 0,00 9.235.241,00

0102 0101 Remunerações certas e permanentes 7.230.532,00 0,00 7.230.532,00

0102 010101 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 133.488,00 0,00 133.488,00

0102 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 5.271.659,00 0,00 5.271.659,00

0102 01010401 Pessoal com Contrato por Tempo Indeterminado 5.135.265,00 0,00 5.135.265,00

0102 01010404 Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalho 136.394,00 0,00 136.394,00

0102 010106 Pessoal contratado a termo 33.840,00 0,00 33.840,00

0102 01010601 Pessoal em funções - Contratado a termo 33.840,00 0,00 33.840,00

0102 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 131.331,00 0,00 131.331,00

0102 010108 Pessoal aguardando aposentação 8.000,00 0,00 8.000,00

0102 010109 Pessoal em qualquer outra situação 69.606,00 0,00 69.606,00

0102 010111 Representação 40.668,00 0,00 40.668,00

0102 010113 Subsidio de refeição 574.444,00 0,00 574.444,00

0102 01011301 Pessoal dos quadros 557.127,00 0,00 557.127,00

0102 01011302 Pessoal em qualquer outra situação 8.081,00 0,00 8.081,00

0102 01011303 Membros dos orgãos autárquicos 4.618,00 0,00 4.618,00

0102 01011304 Pessoal contratado a termo 4.618,00 0,00 4.618,00

0102 010114 Subsídio de férias e de Natal 917.496,00 0,00 917.496,00

0102 01011401 Pessoal dos quadros 878.007,00 0,00 878.007,00

0102 0101140101 Pessoal em Funções-Contrato por Tempo Indeterminad 878.007,00 0,00 878.007,00

0102 01011402 Pessoal em qualquer outra situação 11.601,00 0,00 11.601,00

0102 01011403 Membros dos orgãos autárquicos 22.248,00 0,00 22.248,00

0102 01011404 Pessoal com contrato a termo 5.640,00 0,00 5.640,00

0102 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 50.000,00 0,00 50.000,00

0102 0102 Abonos variáveis ou eventuais 174.235,00 0,00 174.235,00

0102 010202 Horas extraordinárias 90.000,00 0,00 90.000,00

0102 010204 Ajudas de custo 6.000,00 0,00 6.000,00

0102 010205 Abono para falhas 13.865,00 0,00 13.865,00

0102 010210 Subsídio de trabalho nocturno 15.545,00 0,00 15.545,00

0102 010211 Subsídio de turno 10.431,00 0,00 10.431,00

0102 010213 Outros suplementos e prémios 38.394,00 0,00 38.394,00

0102 01021302 Outros 38.394,00 0,00 38.394,00

0102 0103 Segurança social 1.830.474,00 0,00 1.830.474,00

0102 010301 Encargos com a saúde 180.000,00 0,00 180.000,00

0102 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 18.818,00 0,00 18.818,00

0102 010304 Outras prestações familiares 7.494,00 0,00 7.494,00

0102 010305 Contribuições para a segurança social 1.560.310,00 0,00 1.560.310,00

0102 01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos 61.000,00 0,00 61.000,00

0102 01030502 Segurança social dos funcionários públicos 933.799,00 0,00 933.799,00

0102 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 933.799,00 0,00 933.799,00

0102 01030503 Segurança social-Regime geral 565.511,00 0,00 565.511,00

0102 010309 Seguros 63.852,00 0,00 63.852,00

0102 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 63.852,00 0,00 63.852,00

0102 02 Aquisição  de bens e serviços 3.261.936,00 3.226.263,00 6.488.199,00
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Orgânica Económica Designação Valor Extra-Plano Valor em Plano Total

Município de Portalegre

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2022

0102 0201 Aquisição de bens 597.575,00 331.827,00 929.402,00

0102 020101 Matérias-primas e subsidiárias 500,00 0,00 500,00

0102 020102 Combustíveis e lubrificantes 513.991,00 0,00 513.991,00

0102 02010201 Gasolina 25.000,00 0,00 25.000,00

0102 02010202 Gasóleo 350.000,00 0,00 350.000,00

0102 02010299 Outros 138.991,00 0,00 138.991,00

0102 020104 Limpeza e higiene 15.093,00 0,00 15.093,00

0102 020105 Alimentação-Refeições confeccionadas 0,00 216.000,00 216.000,00

0102 020107 Vestuário e artigos pessoais 120,00 50.800,00 50.920,00

0102 020108 Material de escritório 14.521,00 500,00 15.021,00

0102 02010801 Consumíveis de Informática 3.000,00 0,00 3.000,00

0102 02010802 Outros 11.521,00 500,00 12.021,00

0102 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 20.000,00 0,00 20.000,00

0102 020110 Produtos vendidos nas farmácias 685,00 1.250,00 1.935,00

0102 020114 Outro material-Peças 6.265,00 0,00 6.265,00

0102 020115 Prémios, condecorações e ofertas 2.600,00 0,00 2.600,00

0102 020116 Mercadorias para venda 500,00 5.000,00 5.500,00

0102 02011603 Outras 500,00 5.000,00 5.500,00

0102 020117 Ferramentas e utensílios 5.000,00 0,00 5.000,00

0102 020118 Livros e documentação técnica 300,00 0,00 300,00

0102 020120 Material de educação, cultura e recreio 0,00 45.850,00 45.850,00

0102 020121 Outros bens 18.000,00 12.427,00 30.427,00

0102 0202 Aquisição de serviços 2.664.361,00 2.894.436,00 5.558.797,00

0102 020201 Encargos das instalações 1.537.185,00 0,00 1.537.185,00

0102 020202 Limpeza e higiene 38.722,00 0,00 38.722,00

0102 020203 Conservação de bens 40.561,00 90.006,00 130.567,00

0102 020204 Locação de edifícios 25.658,00 0,00 25.658,00

0102 020205 Locação de material de informática 60.000,00 0,00 60.000,00

0102 020206 Locação de material de transporte 0,00 19.108,00 19.108,00

0102 020208 Locação de outros bens 25.000,00 93.650,00 118.650,00

0102 020209 Comunicações 86.774,00 1,00 86.775,00

0102 020210 Transportes 7.000,00 334.864,00 341.864,00

0102 020212 Seguros 79.665,00 39.800,00 119.465,00

0102 020213 Deslocações e estadas 2.500,00 0,00 2.500,00

0102 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0,00 6.750,00 6.750,00

0102 020215 Formação 1.500,00 8.000,00 9.500,00

0102 020217 Publicidade 16.500,00 40.074,00 56.574,00

0102 020218 Vigilância e segurança 12.000,00 0,00 12.000,00

0102 020219 Assistência técnica 43.926,00 74.396,00 118.322,00

0102 020220 Outros trabalhos especializados 225.766,00 694.735,00 920.501,00

0102 020222 Serviços de saúde 0,00 18.025,00 18.025,00

0102 020224 Encargos de cobrança de receitas 234.494,00 0,00 234.494,00

0102 020225 Outros serviços 227.110,00 1.475.027,00 1.702.137,00

0102 04 Transferências correntes 500.594,00 770.927,00 1.271.521,00

0102 0403 Administração central 226.110,00 0,00 226.110,00

0102 040301 Estado 226.110,00 0,00 226.110,00

0102 0405 Administração local 234.787,00 238.863,00 473.650,00

0102 040501 Continente 234.787,00 238.863,00 473.650,00

0102 04050102 Freguesias 117.121,00 175.599,00 292.720,00

0102 04050104 Associações de munícipios 117.666,00 63.264,00 180.930,00

0102 0407 Instituições sem fins lucrativos 39.697,00 488.064,00 527.761,00

0102 040701 Instituições sem fins lucrativos 39.697,00 488.064,00 527.761,00

0102 0408 Famílias 0,00 44.000,00 44.000,00

0102 040802 Outras 0,00 44.000,00 44.000,00
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0102 05 Subsídios 0,00 57.300,00 57.300,00

0102 0508 Famílias 0,00 57.300,00 57.300,00

0102 050803 Outras 0,00 57.300,00 57.300,00

0102 06 Outras despesas correntes 121.625,00 196.143,00 317.768,00

0102 0602 Diversas 121.625,00 196.143,00 317.768,00

0102 060202 Activos incorpóreos 2.125,00 9.000,00 11.125,00

0102 060203 Outras 119.500,00 187.143,00 306.643,00

0102 06020301 Outras restituições 11.000,00 0,00 11.000,00

0102 06020302 IVA pago 30.000,00 0,00 30.000,00

0102 06020304 Serviços bancários 6.500,00 0,00 6.500,00

0102 06020305 Outras 72.000,00 187.143,00 259.143,00

0102 DESPESAS DE CAPITAL 6.453,00 10.727.429,00 10.733.882,00

0102 07 Aquisição de bens de capital 0,00 10.557.225,00 10.557.225,00

0102 0701 Investimentos 0,00 9.191.382,00 9.191.382,00

0102 070101 Terrenos 0,00 99.332,00 99.332,00

0102 070102 Habitações 0,00 694.498,00 694.498,00

0102 07010202 Aquisição 0,00 500.000,00 500.000,00

0102 07010203 Reparação e beneficiação 0,00 194.498,00 194.498,00

0102 070103 Edifícios 0,00 2.695.743,00 2.695.743,00

0102 07010301 Instalações de serviços 0,00 1.060.780,00 1.060.780,00

0102 07010302 Instalações desportivas e recreativas 0,00 287.340,00 287.340,00

0102 07010303 Mercados e instalações de fiscalização sanitária 0,00 360.000,00 360.000,00

0102 07010305 Escolas 0,00 931.455,00 931.455,00

0102 07010307 Outros 0,00 56.168,00 56.168,00

0102 070104 Construções diversas 0,00 4.794.165,00 4.794.165,00

0102 07010401 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0,00 2.100.328,00 2.100.328,00

0102 07010405 Parques e jardins 0,00 9.206,00 9.206,00

0102 07010406 Instalações desportivas e recreativas 0,00 885.066,00 885.066,00

0102 07010408 Viação rural 0,00 1.154.722,00 1.154.722,00

0102 07010409 Sinalização e trânsito 0,00 27.995,00 27.995,00

0102 07010410 Infraestrut. para distribuição energia eléctrica 0,00 149.803,00 149.803,00

0102 07010412 Cemitérios 0,00 13.076,00 13.076,00

0102 07010413 Outros 0,00 453.969,00 453.969,00

0102 070106 Material de transporte 0,00 132.840,00 132.840,00

0102 07010601 Recolha de resíduos 0,00 92.840,00 92.840,00

0102 07010602 Outro 0,00 40.000,00 40.000,00

0102 070107 Equipamento de informática 0,00 21.917,00 21.917,00

0102 070108 Software informático 0,00 260.423,00 260.423,00

0102 070109 Equipamento administrativo 0,00 6.140,00 6.140,00

0102 070110 Equipamento básico 0,00 290.236,00 290.236,00

0102 07011001 Equipamento de recolha de resíduos 0,00 259.485,00 259.485,00

0102 07011002 Outro 0,00 30.751,00 30.751,00

0102 070111 Ferramentas e utensílios 0,00 5.587,00 5.587,00

0102 070115 Outros investimentos 0,00 190.501,00 190.501,00

0102 0703 Bens de domínio público 0,00 1.365.843,00 1.365.843,00

0102 070302 Edificios 0,00 437.067,00 437.067,00

0102 07030202 Instalações desportivas e recreativas 0,00 437.067,00 437.067,00

0102 070303 Outras construções e infraestruturas 0,00 928.776,00 928.776,00

0102 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0,00 928.776,00 928.776,00

0102 08 Transferências de capital 5.453,00 170.204,00 175.657,00

0102 0801 Sociedades e quase sociedades não financeiras 0,00 79.150,00 79.150,00

0102 080101 Públicas 0,00 79.150,00 79.150,00

0102 08010102 Outras 0,00 79.150,00 79.150,00

0102 0805 Administração local 5.453,00 62.336,00 67.789,00
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0102 080501 Continente 5.453,00 62.336,00 67.789,00

0102 08050104 Associações de munícipios 5.453,00 62.336,00 67.789,00

0102 0807 Instituições sem fins lucrativos 0,00 28.718,00 28.718,00

0102 080701 Instituições sem fins lucrativos 0,00 28.718,00 28.718,00

0102 11 Outras despesas de capital 1.000,00 0,00 1.000,00

0102 1102 Diversas 1.000,00 0,00 1.000,00

0102 110201 Restituições 1.000,00 0,00 1.000,00

0103 Operações Financeiras 0,00 1.717.011,00 1.717.011,00

0103 DESPESAS CORRENTES 0,00 86.468,00 86.468,00

0103 03 Juros e outros encargos 0,00 86.468,00 86.468,00

0103 0301 Juros da dívida pública 0,00 86.468,00 86.468,00

0103 030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 0,00 86.468,00 86.468,00

0103 03010302 Empréstimos de médio e longo prazos 0,00 86.468,00 86.468,00

0103 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.630.543,00 1.630.543,00

0103 10 Passivos financeiros 0,00 1.630.543,00 1.630.543,00

0103 1006 Empréstimos a médio e longo prazos 0,00 1.630.543,00 1.630.543,00

0103 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 0,00 1.630.543,00 1.630.543,00

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

ORGÃO EXECUTIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

16.695.073,00 29.844.505,0013.149.432,00Total geral:
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11 Serviços Gerais da Administração

11 111 Administração Geral 

11 111 Transferência para Despesas de Investimento para
Entidades sem Fins Lucrativos

0102 080701    8.717 8.717 8.717 8.717 8.717 8.7172017/6 4001 01/2017 12/2025O 100 8.717 52.302

11 111 SMART Cities - Urbansol Euroace 0102 070107    3.835 3.8352018/1 0001 01/2018 12/2022O 15 85 3.835

11 111 Incubadora de Empresas Não tecnologicas de
Portalegre

0102 07010301  106.047 106.0472019/6 3001 01/2019 12/2022E 15 85 106.047

11 111 Aquisições Imobiliárias 0102 070101    99.332 99.332 233.662 230.784 353.944 69.1072020/2 2001 01/2020 12/2027O 100 51.308 1.038.137

11 111 Transferência para a Fundação Robinson 0102 080701    1 1 232.0172020/136 4001 01/2020 12/2023O 100 232.018

11 111 Serviço de Informática2022/1

1/2211 111 Equipamento Informático 0102 070107    10.000 10.000 80.000 20.000 20.000 20.0002022/1 0002 01/2022 12/2026O 100 20.000 170.000

2/2211 111 Software Informático 0102 070108    6.009 6.009 15.000 15.045 15.090 15.1352022/1 0002 01/2022 12/2026O 100 15.180 81.459

11 111 Operações de Modernização da Administração
Pública - Portalegre Transformação digital
(capacitação dos serviços municipais)

2022/2

1/2211 111 Prestação de Serviços 0102 020225    49.837 49.8372022/2 0002 01/2022 12/2022O 15 85 49.837

2/2211 111 Software 0102 070108    254.414 254.4142022/2 0002 01/2022 12/2022O 15 85 254.414

3/2211 111 Hardware 0102 070107    4.305 4.3052022/2 0002 01/2022 12/2022O 15 85 4.305

4/2211 111 Mobiliário 0102 070109    100 1002022/2 0002 01/2022 12/2022O 15 85 100

11 111 Segurança e Saúde no trabalho2022/3

111 111 Saúde2022/3

1/1/2211 111 Medicina no Trabalho 0102 020222    18.025 18.025 18.079 18.133 18.187 18.2422022/3 2002 01/2022 12/2026O 100 18.297 108.963

1/2/2211 111 Materiais - Conteúdos Caixas Primeiros Socorros 0102 020110    1.250 1.250 1.253 1.257 1.261 1.2652022/3 0002 01/2022 12/2026O 100 1.268 7.554

211 111 Segurança2022/3

2/1/2211 111 Serviços 0102 020225    12.529 12.529 12.566 12.604 12.642 12.6802022/3 0002 01/2022 12/2026O 100 12.718 75.739

2/2/2211 111 Manutenção de Extintores 0102 020220    1.687 1.687 1.692 1.697 1.702 1.7072022/3 0002 01/2022 12/2026O 100 1.712 10.197

2/3/2211 111 Aquisição de mobiliário 0102 070109    3.500 3.500 3.510 3.521 3.531 3.5412022/3 0002 01/2022 12/2026O 100 3.552 21.155

2/4/2211 111 Equipamento Proteção Individual 0102 020107    47.300 47.300 47.441 47.584 47.726 47.8702022/3 0002 01/2022 12/2026O 100 48.013 285.934

11 111 Formação 0102 020215    8.000 8.000 8.024 8.048 8.072 8.0962022/4 0002 01/2022 12/2026O 100 8.120 48.360

11 111 Serviço de Obras2022/5

1/2211 111 Aquisição de Equipamento 0102 070111    2.337 2.337 2.344 2.351 2.358 2.3652022/5 0001 01/2022 12/2026O 100 2.372 14.127

2/2211 111 Aquisição e Reparação de Mobiliário e Equipamento 0102 070115    27.000 27.000 27.081 27.161 27.243 27.3252022/5 0004 01/2022 12/2022O 100 27.407 163.217

3/2211 111 Obras por administração direta - remendagem e
sinalização

0102 07010408  18.000 18.0002022/5 0004 01/2022 12/2026A 100 18.000
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11 Serviços Gerais da Administração

11 111 Administração Geral 

11 111 Frota Automóvel2022/6

1/2211 111 Aquisição de Viaturas 0102 07010602  120.000 30.000 90.000 180.000 200.000 200.000 200.0002022/6 0004 01/2022 12/2026O 100 200.000 1.100.000

2/2211 111 Reparação de Viaturas de Recolha de Resíduos 0102 07010601  68.755 68.755 68.961 69.168 69.375 69.5832022/6 0004 01/2022 12/2026O 100 69.792 415.634

311 111 Aquisição de bens e serviços para reparações2022/6

3/1/2211 111 Material de transporte 0102 020212    39.800 39.800 39.919 40.039 40.159 40.2792022/6 0004 01/2022 12/2026A 100 40.400 240.596

3/2/2211 111 Outro Material Peças 0102 020214    6.750 6.750 6.770 6.790 6.810 6.8312022/6 0004 01/2022 12/2026A 100 6.851 40.802

3/3/2211 111 Conservação de Bens 0102 020203    24.439 24.439 24.512 24.585 24.659 24.7332022/6 0004 01/2022 12/2026A 100 24.807 147.735

3/4/2211 111 Inspeções 0102 020225    3.500 3.500 3.510 3.521 3.531 3.5422022/6 0004 01/2022 12/2026O 100 3.552 21.156

11 111 Manutenção de Edifícios / Equipamentos Municipais 0102 07010307  15.000 15.0002022/7 0004 01/2022 12/2022A 100 15.000

11 111 Elevadores2022/8

1/2211 111 Assistência técnica 0102 020219    18.450 18.450 18.505 18.560 18.606 18.6722022/8 0005 01/2022 12/2022O 100 18.728 111.521

2/2211 111 Manutenção e Reparação 0102 020203    6.317 6.3172022/8 0005 01/2022 12/2022O 100 6.317

3/2211 111 Serviço de Inspeção Periódica 0102 020220    20.234 20.234 20.294 20.355 20.416 20.4772022/8 0005 01/2022 12/2023O 100 20.539 122.315

11 111 Manutenção de AVAC2022/9

1/2211 111 Manutenção Preventiva dos Equipamentos de AVAC
do Municipio

0102 020219    27.860 10.086 17.774 17.774 17.7742022/9 0005 01/2022 12/2022O 100 63.408

2/2211 111 Reparação dos Equipamentos de AVAC do Municipio 0102 020219    35.710 35.7102022/9 0005 01/2022 12/2022O 100 35.710

3/2211 111 Reparação dos Equipamentos de AC's das Escolas
responsabilidade do Municipio

0102 020220    4.914 4.9142022/9 0005 01/2022 12/2022O 100 4.914

411 111 Sistemas de produção de águas quentes2022/9

4/1/2211 111 Assistência técnica 0102 020219    6.150 6.1502022/9 0005 01/2022 12/2022O 100 6.150

4/2/2211 111 Manutenção e Reparação 0102 020203    30.750 30.7502022/9 0005 01/2022 12/2022O 100 30.750

11 111 Programa de Apoio à Mobilidade eletrica na
Administração Publica

2022/10

1/2211 111 Aluguer de viaturas 0102 020206    19.108 19.108 19.108 19.108 19.108 19.1082022/10 0005 01/2022 12/2025O 50 50 95.540

2/2211 111 Fornecimento e montagem de posto de
carregamento para veículos electricos

0102 070115    9.686 9.6862022/10 0005 01/2022 12/2022O 50 50 9.686

11 111 Digital Innovation 4 Cities2022/11

1/2211 111 Prestação de Serviços 0102 020225    12.214 12.2142022/11 3001 01/2022 12/2022O 15 85 12.214

2/2211 111 Viagens, deslocações e Alojamento 0102 020225    10.790 10.7902022/11 3001 01/2022 12/2022O 15 85 10.790

3/2211 111 Equipamento informático 0102 070107    3.177 3.1772022/11 0001 01/2022 12/2022O 15 85 3.177
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11 Serviços Gerais da Administração

11 111 Administração Geral 

11 111 Implementação de rede Wifi nas Freguesias 0102 070107    100 1002022/12 0002 01/2022 12/2026O 100 100

1.165.929 107.774 1.090.739 816.802 923.137 639.2751.058.155Totais do Programa 111: 603.333 5.239.215

1.165.929 107.774 1.090.739 816.802 923.137 639.2750 1.058.155Totais do Objetivo 11: 603.333 5.239.215

12 Segurança e Ordem Públicas

12 121 Proteção civil luta contra incêndios

12 121 Transferência p/ Bombeiros Voluntários de
Portalegre para despesas de funcionamento

0102 040701    274.500 274.500 274.500 274.500 274.500 274.5002022/13 0001 01/2022 12/2022O 100 274.500 1.647.000

274.500 274.500 274.500 274.500 274.500274.500Totais do Programa 121: 274.500 1.647.000

274.500 0 274.500 274.500 274.500 274.5000 274.500Totais do Objetivo 12: 274.500 1.647.000

21 Educação

21 211 Ensino Não Superior

21 211 Requalificação da Escola Básica Cristóvão Falcão 0102 07010305  493.994 493.994 2.260.5022017/114 0001 02/2017 12/2025E 8 8 85 2.754.496

21 211 Centro Social e Jardim de Infância de São Cristóvão 0102 07010305  262.100 262.1002020/138 0005 01/2020 12/2025E 15 85 262.100

21 211 Expansão e Desenvolvimento da Educação -
Pré-Escolar

2022/14

1/2221 211 Material Didático 0102 020120    1.500 1.5002022/14 0003 01/2022 12/2022O 100 1.500

2/2221 211 Refeições 0102 020105    80.000 80.000 80.240 80.480 80.722 80.9642022/14 3003 01/2022 12/2025O 100 81.207 483.613

21 211 Apoio ao 1º Ciclo do Ensino Básico2022/15

1/2221 211 Refeições 0102 020105    136.000 136.000 136.408 136.817 137.277 137.7692022/15 3003 01/2022 12/2025O 100 138.052 822.323

21 211 Mobiliário Escolar 0102 070109    2.000 2.0002022/16 0003 01/2022 12/2022O 100 2.000

21 211 Material de desgaste 0102 020120    4.500 4.5002022/17 0003 01/2022 12/2022O 100 4.500

21 211 Transportes Escolares 0102 020210    304.264 304.264 305.176 306.092 307.010 307.9312022/18 0003 01/2022 12/2025O 100 308.855 1.839.328

21 211 Dia da Criança 0102 06020305  5.000 5.0002022/19 0003 01/2022 12/2022O 100 5.000

21 211 Eventos comemorativos do calendário escolar 0102 06020305  3.000 3.0002022/20 0003 01/2022 12/2022O 100 3.000

21 211 Transportes ocasionais 0102 020210    5.000 5.0002022/21 0003 01/2022 12/2022O 100 5.000

21 211 Cidades Educadoras 0102 040701    220 2202022/22 0003 01/2022 12/2022O 100 220

21 211 Eco-Escolas 0102 020225    300 3002022/23 0003 01/2022 12/2022O 100 300

21 211 Carta Educativa 0102 04050104  100 1002022/24 0003 01/2022 12/2022O 100 100

21 211 Fábrica de Historias 0102 020120    1.350 1.3502022/25 0003 01/2022 12/2022O 100 1.350
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21 Educação

21 211 Ensino Não Superior

21 211 Acão Social Escolar2022/26

1/2221 211 Livros 0102 020120    28.000 28.000 28.084 28.168 28.252 28.3372022/26 0003 01/2022 12/2022O 100 28.422 169.263

2/2221 211 Material Escolar 0102 020120    7.500 7.500 7.522 7.545 7.567 7.5902022/26 0003 01/2022 12/2022O 100 7.613 45.337

21 211 Planos Integrados e inovadores de combate ao
insucesso escolar

0102 06020305  160.148 53.448 106.7002022/27 3003 01/2022 12/2022O 15 85 160.148

21 211 Projeto Rizoma 0102 020225    15.820 15.820 18.820 16.9152022/28 0003 01/2022 12/2024O 15 85 51.555

21 211 Conservação e manutenção do parque escolar 0102 07010305  175.361 175.3612022/29 0004 01/2022 12/2022A 100 175.361

1.686.157 106.700 2.836.752 576.017 560.828 562.5911.579.457Totais do Programa 211: 564.149 6.786.494

1.686.157 106.700 2.836.752 576.017 560.828 562.5910 1.579.457Totais do Objetivo 21: 564.149 6.786.494

22 Saúde

22 221 Serviços Individuais de Saúde

22 221 Unidade de Saude Familiar Portus Alacer -
Transferência para a ULSNA

0102 08010102  79.150 79.1502020/140 0001 01/2020 12/2025O 100 79.150

79.150 79.150Totais do Programa 221: 79.150

79.150 0 0 0 0 00 79.150Totais do Objetivo 22: 0 79.150

23 Segurança e Ação Social

23 232 Ação Social

23 232 Transferência para a Santa Casa da Misericórdia de
Portalegre - Fábrica Inovação e Impacto Social do
Alto Alentejo

0102 040701    1 1 10.9052019/160 0001 01/2019 12/2022O 100 10.906

23 232 Transferência para o CCD do Municipio de
Portalegre - Projeto Escolhas

0102 040701    8.843 8.8432019/161 0001 01/2019 12/2025O 100 8.843

23 232 Reabilitação das Áreas de Apoio Sócio-Cultural do
CPT do Bairro Social do Atalaião

0102 07010406  286.458 286.4582020/139 0005 01/2020 12/2021E 15 85 286.458

23 232 Cartão Municipal do Idoso2022/30

1/2223 232 Medicamentos 0102 050803    11.000 11.000 11.033 11.066 11.099 11.4652022/30 0001 01/2022 12/2022O 100 11.499 67.162

2/2223 232 Água 0102 050803    7.800 7.800 7.823 7.846 7.870 7.8942022/30 0001 01/2022 12/2022O 100 7.917 47.150

3/2223 232 Transportes 0102 050803    20.000 20.0002022/30 0001 01/2022 12/2022O 100 20.000

23 232 Cartão Social do Munícipe2022/31

1/2223 232 Medicamentos 0102 050803    1.000 1.000 1.003 1.006 1.009 1.0122022/31 0001 01/2022 12/2022O 100 1.015 6.045

2/2223 232 Água 0102 050803    3.000 3.000 3.009 3.018 3.027 3.0362022/31 0001 01/2022 12/2022O 100 3.045 18.135
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23 Segurança e Ação Social

23 232 Ação Social

3/2223 232 Transportes 0102 050803    14.500 14.500 14.543 14.587 14.630 14.6742022/31 0001 01/2022 12/2022O 100 14.718 87.652

23 232 Cartão Especial - Transportes 0102 020210    18.600 18.600 18.655 18.711 18.767 18.8242022/32 0001 01/2022 12/2022O 100 18.880 112.437

23 232 Protocolo para a Territorialização da Rede Nacional
de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica do Alto
Alentejo Este

0102 040701    2.000 2.0002022/33 0001 01/2022 12/2022O 100 2.000

23 232 Loja Social - Aquisição de Bens 0102 020121    3.500 3.5002022/34 0003 01/2022 12/2022O 100 3.500

23 232 Espetáculos solidários 0102 020225    500 5002022/35 0003 01/2022 12/2022O 100 500

23 232 Apoio a entidades de caracter social para
investimento

0102 080701    20.000 20.0002022/36 0001 01/2022 12/2022O 100 20.000

23 232 Medida Contrato Emprego Inserção / Inserção + 0102 040802    44.000 44.0002022/37 0002 01/2022 12/2022O 100 44.000

23 232 Requalificação da Residência de Estudantes do
Ensino Secundário

0102 07010307  100 1002022/104 0005 01/2022 12/2022E 100 100

441.302 66.971 56.234 56.402 56.905441.302Totais do Programa 232: 57.074 734.888

441.302 0 66.971 56.234 56.402 56.9050 441.302Totais do Objetivo 23: 57.074 734.888

24 Habitação e Serviços Coletivos

24 241 Habitação

24 241 Reabilitação, Recuperação e Manutenção de
edifícios / frações propriedade do Município
destinados a Habitação Social

2017/36

3/1724 241 Outros 0102 07010203  179.497 179.4972017/36 2005 01/2017 12/2025E 15 85 179.497

24 241 Reparação e Manutenção de Habitações Sociais 0102 07010203  10.000 10.0002022/38 0004 01/2022 12/2022A 100 10.000

24 241 Elaboração de Projetos 0102 070115    2.000 2.0002022/39 0005 01/2022 12/2022O 100 2.000

24 241 Primeiro Direito à Habitação2022/40

1/2224 241 Aquisição 0102 07010202  1.000.000 500.000 500.0002022/40 0001 01/2022 12/2022O 50 50 1.000.000

2/2224 241 Reabilitação de imóveis 0102 07010203  1 1 7.281.093 7.135.000 13.076.0802022/40 0005 01/2022 12/2022E 50 50 27.492.174

1.191.498 500.000 7.281.093 7.135.000 13.076.080691.498Totais do Programa 241: 28.683.671

24 242 Ordenamento do Território

24 242 Plano de Pormenor de Conservação, Reconstrução e
Reabilitação do Centro Histórico de Portalegre

0102 070115    29.490 29.4902017/37 3005 01/2017 12/2025O 100 29.490

24 242 Reabilitação e Reconversão do Edifício dos Antigos
Paços do Concelho para Centro Documental de
Património

0102 07010301  954.732 954.732 79.1572017/39 2001 01/2017 12/2025E 31 69 1.033.889

24 242 Requalificação e Valorização de Espaços Públicos 0102 07010401  316.724 316.7242017/40 1001 01/2017 12/2025E 15 85 316.724
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24 Habitação e Serviços Coletivos

24 242 Ordenamento do Território

24 242 Plano Diretor Municipal de Portalegre 0102 020225    2.245 2.2452020/49 0001 01/2020 12/2025O 100 2.245

24 242 Acionamento de garantias bancárias - Infraestruturas
do Loteamento da Ratinha

0102 07030301  918.776 918.7762020/141 0001 01/2020 12/2025E 100 918.776

24 242 Centro Cultural e Recreativo do Núcleo Histórico de
Portalegre

0102 07030202  60.912 60.9122022/41 3005 01/2022 12/2022E 15 85 60.912

24 242 Centro de Convívio Social do Centro Histórico de
Portalegre

0102 07030202  376.155 376.1552022/42 0005 01/2022 12/2025E 15 85 376.155

24 242 Infraestruturas do Loteamento da Amoreira - Urra 0102 07030301  10.000 10.000 190.0002022/43 0005 01/2022 12/2023E 100 200.000

24 242 Construção de ciclovia em zona envolvente e
próxima da cidade

0102 07010401  151.187 151.1872022/44 0005 01/2022 12/2022E 15 85 151.187

24 242 Loteamentos camarários 0102 07010301  1 12022/45 0005 01/2022 12/2022E 100 1

24 242 Projeto para a construção de passeios pedonais nas
artérias do Bairro do Atalaião

0102 07010401  1 12022/105 0005 01/2022 12/2022E 100 1

24 242 Requalificação e construção de passeios na Rua da
Fontinha

0102 07010401  1 12022/106 0005 01/2022 12/2022E 100 1

24 242 Requalificação dos passeios pedonais do Bairro dos
Apóstolos em Urra e da Rua da Saudade em Caia

0102 07010401  1 12022/107 0005 01/2022 12/2022E 100 1

2.820.225 269.1572.820.225Totais do Programa 242: 3.089.382

24 245 Resíduos Sólidos 

24 245 Aluguer de Equipamento de Recolha de Resíduos 0102 020208    69.150 69.1502018/18 4004 01/2018 12/2018O 100 69.150

24 245 Gestão de Resíduos - Prestação de Serviço 0102 020220    636.000 636.000 637.908 639.821 639.820 641.7402022/46 2004 01/2022 12/2022O 100 645.597 3.840.886

24 245 Serviço de Transporte de Monstros, Verdes e
Resíduos de Construção e Demolição

0102 020220    31.900 31.900 61.000 61.000 61.000 61.0002022/47 2004 01/2022 12/2022O 100 61.000 336.900

24 245 Portalegre e os Biorresíduos2022/48

1/2224 245 Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria 0102 020225    33.456 33.4562022/48 0004 01/2022 12/2023O 25 75 33.456

2/2224 245 Publicidade e Divulgação 0102 020217    35.074 35.074 35.0742022/48 0004 01/2022 12/2023O 25 75 70.148

3/2224 245 Equipamento de Transporte 0102 07011001  258.485 258.4852022/48 0004 01/2022 12/2023O 25 75 258.485

4/2224 245 Equipamento Básico 0102 07011002  1 1 291.7722022/48 0004 01/2022 12/2023O 25 75 291.773

24 245 Aquisição de Ferramentas e Utensílios 0102 070111    900 900 902 905 908 9102022/49 0004 01/2022 12/2022O 100 913 5.438

24 245 Aquisição de Equipamento de Recolha de Resíduos 0102 07010601  24.085 24.085 24.157 24.229 24.302 24.3752022/50 0004 01/2022 12/2022O 100 24.448 145.596

24 245 Reparação de material recolha de resíduos 0102 020203    4.000 4.000 4.120 4.132 4.144 4.1572022/51 0004 01/2022 12/2022O 100 4.169 24.722

24 245 Vedação das Cubas nas freguesias Rurais 0102 020121    1.500 1.5002022/52 0004 01/2022 12/2022O 100 1.500

24 245 Execução de intervenções junto a contentores 0102 07010413  5.000 5.0002022/53 0004 01/2022 12/2022O 100 5.000
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24 Habitação e Serviços Coletivos

24 245 Resíduos Sólidos 

24 245 Aquisição de equipamento para Eliminação dos
RCDS existentes no edifício das Oficinas Municipais

0102 07011002  30.750 30.7502022/54 0004 01/2022 12/2022O 100 30.750

1.130.301 1.054.933 730.087 730.174 732.1821.130.301Totais do Programa 245: 736.127 5.113.804

24 246 Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza

24 246 Serviço de Jardins2022/55

1/2224 246 Aquisição de material de redes de rega 0102 07010405  8.205 8.205 8.229 8.253 8.278 8.3032022/55 0004 01/2022 12/2022A 100 8.328 49.596

2/2224 246 Aluguer de equipamento 0102 020208    3.500 3.5002022/55 0004 01/2022 12/2022O 100 3.500

3/2224 246 Estufa municipal - Aquisição de material 0102 020121    600 6002022/55 0004 01/2022 12/2022O 100 600

4/2224 246 Aquisição de Equipamentos 0102 070111    2.350 2.3502022/55 0004 01/2022 12/2022O 100 2.350

5/2224 246 Limpeza de vegetação em arruamentos 0102 020225    10.600 10.600 10.631 10.663 10.695 10.7272022/55 0004 01/2022 12/2022O 100 10.759 64.075

6/2224 246 Manutenção e execução de fontes na cidade 0102 07010405  1.000 1.0002022/55 0004 01/2022 12/2022A 100 1.000

7/2224 246 Campanha de sensibilização ambiental / sinalética 0102 06020305  1.000 1.0002022/55 0004 01/2022 12/2022O 100 1.000

24 246 Remodelação de Sanitários Públicos 0102 07010307  32.268 32.2682022/56 0005 01/2022 12/2022E 100 32.268

24 246 Serviço de Cemitérios e Crematórios2022/57

1/2224 246 Aquisição de Material para Ossários 0102 07010412  13.075 13.0752022/57 0004 01/2022 12/2022O 100 13.075

24 246 Ampliação do Cemitério de Urra 0102 07010412  1 12022/108 0005 01/2022 12/2022E 100 1

72.599 18.860 18.916 18.973 19.03072.599Totais do Programa 246: 19.087 167.465

5.214.623 500.000 8.624.043 7.884.003 13.825.227 751.2120 4.714.623Totais do Objetivo 24: 755.214 37.054.322

25 Serviços Culturais Recreativos e Religiosos

25 251 Cultura 

25 251 Rede de Património Histórico Cultural do Concelho 0102 020225    16.091 16.0912017/102 4003 01/2017 12/2022O 15 85 16.091

25 251 Recuperação e reconversão da antiga Igreja do
Espírito Santo de Alegrete, para Centro Cultural e
Social

0102 07010302  190.200 190.2002018/24 0001 01/2018 12/2025E 15 85 190.200

25 251 Tejo Internacional Rede2018/26

3/1825 251 Criação de Rotas, recuperação de caminhos
pedonais e sinaléctica

0102 07010413  22.694 22.6942018/26 0001 01/2018 12/2022O 15 85 22.694

25 251 Centro Cultural dos Fortios 0102 07010302  22.140 22.1402021/3 0001 01/2021 12/2025E 100 22.140

25 251 Tapeçaria de Portalegre – Valorização, Promoção,
Divulgação e Projeção

0102 020225    419.799 419.7992022/58 0003 01/2022 12/2023O 15 85 419.799

25 251 Transportes para Associações Culturais 0102 020210    5.000 5.000 5.015 5.030 5.045 5.0602022/59 0003 01/2022 12/2022O 100 5.075 30.225
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25 Serviços Culturais Recreativos e Religiosos

25 251 Cultura 

25 251 Biblioteca Municipal2022/60

1/2225 251 Aquisição de Publicações Periódicas 0102 020121    1.827 1.827 1.832 1.837 1.843 1.8492022/60 0003 01/2022 12/2022O 100 1.854 11.042

2/2225 251 Aquisição de Fundo Documental 0102 020120    3.000 3.0002022/60 0003 01/2022 12/2022O 100 3.000

3/2225 251 Atividades na Biblioteca 0102 06020305  1.195 1.1952022/60 0003 01/2022 12/2022O 100 1.195

4/2225 251 Material de divulgação de eventos 0102 020121    1.500 1.5002022/60 0003 01/2022 12/2022O 100 1.500

5/2225 251 Mobiliário 0102 070109    540 5402022/60 0003 01/2022 12/2022O 100 540

25 251 Programação Cultural nos Museus Municipais2022/61

1/2225 251 Exposições e Eventos 0102 06020305  12.000 12.0002022/61 0003 01/2022 12/2022O 100 12.000

2/2225 251 Merchandising 0102 02011603  5.000 5.0002022/61 0003 01/2022 12/2022O 100 5.000

3/2225 251 Serviço Educativo 0102 06020305  1.000 1.0002022/61 0003 01/2022 12/2022O 100 1.000

25 251 Reparação e Conservação de Equipamentos
Culturais

0102 07010302  5.000 5.0002022/62 0003 01/2022 12/2022O 100 5.000

25 251 Programação do CAEP2022/63

1/2225 251 Aquisição de Serviços Técnicos 0102 020225    294.915 144.915 150.0002022/63 0003 01/2022 12/2022O 100 294.915

2/2225 251 Divulgação 0102 020217    5.000 5.0002022/63 0003 01/2022 12/2022O 100 5.000

3/2225 251 Direitos de Autor 0102 060202    9.000 9.0002022/63 0003 01/2022 12/2022O 100 9.000

4/2225 251 Cinema 0102 020208    21.000 21.0002022/63 0003 01/2022 12/2022O 100 21.000

25 251 Concessão de Apoio a Atividades do Associativismo
Cultural

0102 040701    15.000 15.0002022/64 0003 01/2022 12/2022O 100 15.000

25 251 Projetos/Ações Culturais no Concelho 0102 020225    30.000 30.0002022/65 0003 01/2022 12/2022O 100 30.000

1.081.901 150.000 6.847 6.867 6.888 6.909931.901Totais do Programa 251: 6.929 1.116.341

25 252 Desporto Recreio e Lazer

25 252 Requalificação da piscina municipal dos Assentos 0102 07010406  581.204 581.2042019/115 0005 01/2019 12/2025E 14 7 78 581.204

25 252 Reparação e Reabilitação de Piscinas Rurais e
Urbanas

0102 07010203  5.000 5.0002022/66 0003 01/2022 12/2022O 100 5.000

25 252 Requalificação de Estádios 0102 07010406  5.000 5.0002022/67 0003 01/2022 12/2022O 100 5.000

25 252 Renovação dos Equipamentos dos Parques Infantis
do Concelho de Portalegre

0102 07010302  70.000 70.0002022/68 0005 01/2022 12/2022E 100 70.000

25 252 Recuperação do Complexo da Piscina Municipal 0102 07010406  12.300 12.300 61.5002022/69 0005 01/2022 12/2022E 100 73.800

25 252 Renovação de Equipamentos Desportivos 0102 07010406  1 12022/70 0005 01/2022 12/2022E 100 1

25 252 Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo 0102 040701    60.000 60.0002022/71 0003 01/2022 12/2022O 100 60.000

Pág. 8/13Emitido em: 21-12-2021 15:03:13 Maria Ester Lobato de Faria de Matos Sequeira



Projeto Fonte Financiamento
(%)

Código
Classificação
Orçamental

Obj. DesignaçãoProg.

Ano / Nº Ação

Forma
de

Realiz. Financiam.
não definido

(d)
2023
(e)

2024
(f)

2025
(g)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Financiam.
definido

(c)

2022Datas
(Mês/Ano)

Fases
de

Exec.
Resp.

Inicio FimRP RG UE EM

Despesas

Anos seguintes

(valores em euros)

2026
(h)

Município de Portalegre

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2022

2027 e seg.
(i)

Total previsto
(j) = (a)+(b)+

(e)+(f)+
(g)+(h)+(i)

25 Serviços Culturais Recreativos e Religiosos

25 252 Desporto Recreio e Lazer

25 252 Volta ao Alentejo 0102 020225    1 12022/72 0003 01/2022 12/2022O 100 1

25 252 Transportes para Apoio às Atividades Desportivas 0102 020210    2.000 2.0002022/73 0003 01/2022 12/2022O 100 2.000

25 252 Torneio ATP Ténis 0102 040701    1.000 1.0002022/74 0003 01/2022 12/2022O 100 1.000

25 252 Apoio ao Associativismo Juvenil 0102 040701    2.500 2.5002022/75 0003 01/2022 12/2022O 100 2.500

25 252 Baja 500 Portalegre 0102 040701    100.000 100.0002022/76 0003 01/2022 12/2022O 100 100.000

25 252 Ultra Trail São Mamede 0102 040701    10.000 10.0002022/77 0003 01/2022 12/2022O 100 10.000

25 252 Trilhos dos Reis 0102 040701    6.000 6.0002022/78 0003 01/2022 12/2022O 100 6.000

25 252 Circuito BTT Pedalar em Portalegre 0102 040701    7.000 7.0002022/79 0003 01/2022 12/2022O 100 7.000

25 252 Aquisição de Bens para Atividades Desportivas 0102 020121    2.500 2.5002022/80 0003 01/2022 12/2022O 100 2.500

25 252 Projetos Desportivos Municipais 0102 06020305  5.000 5.0002022/81 0003 01/2022 12/2022O 100 5.000

25 252 Cidade Amiga do Desporto 0102 040701    1.000 1.0002022/82 0003 01/2022 12/2022O 100 1.000

25 252 Requalificação do piso sintético do campo de treinos
do Estádio Municipal

0102 07010406  1 12022/109 0005 01/2022 12/2022E 100 1

25 252 Requalificação dos balneários do Estádio Municipal
de Portalegre

0102 07010406  1 12022/110 0005 01/2022 12/2022E 100 1

25 252 Projeto para a requalificação integral da bancada do
Estádio Municipal Eduardo de Sousa Lima

0102 07010406  1 12022/111 0005 01/2022 12/2022E 100 1

870.509 61.500870.509Totais do Programa 252: 932.009

1.952.410 150.000 68.347 6.867 6.888 6.9090 1.802.410Totais do Objetivo 25: 6.929 2.048.350

31 Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca

31 311 Prevenção e Combate a Incêndios Florestais

31 311 Programa de Apoio aos Gabinetes Técnicos
Florestais

2022/83

1/2231 311 Aquisição de Hardware, Software, e Cartografia 0102 070107    500 5002022/83 0006 01/2022 12/2022O 100 500

2/2231 311 Aquisição de Material Administrativo 0102 02010802  500 5002022/83 0006 01/2022 12/2022O 100 500

3/2231 311 Contratos de Manutenção de Hardware, Software, e
Cartografia

0102 020219    4.000 4.0002022/83 0006 01/2022 12/2022O 100 4.000

4/2231 311 Despesas de Comunicações 0102 020209    1 12022/83 0006 01/2022 12/2022O 100 1

5/2231 311 Aquisição de Equipamentos Agrícolas e Viaturas 0102 07010602  10.000 10.0002022/83 0006 01/2022 12/2022O 100 10.000

31 311 Programa de Sapadores Florestais do ICNF2022/84

1/2231 311 Aquisição de EPI's 0102 020107    3.500 3.5002022/84 0006 01/2022 12/2022O 100 3.500
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31 Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca

31 311 Prevenção e Combate a Incêndios Florestais

2/2231 311 Aquisição de Equipamentos e Máquinas de Trabalho 0102 07011001  1.000 1.0002022/84 0006 01/2022 12/2022O 100 1.000

3/2231 311 Aquisição de Produtos (Combustíveis, Herbicidas,
Adubos, outros)

0102 020121    1.000 1.0002022/84 0006 01/2022 12/2022O 100 1.000

4/2231 311 Reparação e Manutenção de Equipamentos e
Máquinas de Trabalho

0102 020203    24.500 24.5002022/84 0006 01/2022 12/2022O 100 24.500

5/2231 311 Aquisição de Serviços Florestais 0102 020225    25.000 5.000 20.0002022/84 0006 01/2022 12/2022O 100 25.000

31 311 FFP - Rede DFCI do Concelho de Portalegre2022/85

1/2231 311 Controlo da Vegetação Espontânea Moto-manual 0102 020225    25.000 5.000 20.0002022/85 0006 01/2022 12/2022O 100 25.000

2/2231 311 Redução de Densidades de combustíveis 0102 020225    25.000 5.000 20.0002022/85 0006 01/2022 12/2022A 100 25.000

3/2231 311 Controlo da Vegetação Espontânea/Meios
Mecânicos

0102 020225    20.000 4.000 16.0002022/85 0006 01/2022 12/2022O 100 20.000

4/2231 311 Beneficiação/Construção de Pontos de água 0102 070115    15.000 3.000 12.0002022/85 0006 01/2022 12/2022O 100 15.000

5/2231 311 Controlo de Invasoras Lenhosas 0102 020225    5.000 1.000 4.0002022/85 0006 01/2022 12/2022O 100 5.000

31 311 PMDFCI - Faixas de Gestão de Combustível CMP2022/86

1/2231 311 Intervenções Silvícolas 0102 020225    15.000 3.000 12.0002022/86 0006 01/2022 12/2022O 100 15.000

2/2231 311 Tratamentos Químicos 0102 020225    6.000 1.200 4.8002022/86 0006 01/2022 12/2022O 100 6.000

3/2231 311 Podas ou Desramações nas Redes DFCI 0102 020225    5.000 1.000 4.0002022/86 0006 01/2022 12/2022O 100 5.000

4/2231 311 Beneficiação de Rede Viária Agroflorestal 0102 07010408  15.000 3.000 12.0002022/86 0006 01/2022 12/2022O 100 15.000

201.001 124.80076.201Totais do Programa 311: 201.001

201.001 124.800 0 0 0 00 76.201Totais do Objetivo 31: 0 201.001

32 Indústria e Energia

32 321 Parques Industriais

32 321 Qualificação da área de acolhimento empresarial de
Portalegre / Av. Francisco Fino - 2.º fase

0102 07010408  937.207 937.2072019/124 0005 01/2019 12/2025E 85 15 937.207

32 321 Expansão da Área de Acolhimento Empresarial de
Portalegre

0102 07010401  1.162.987 1.162.987 2.325.9742020/144 0001 01/2021 12/2025E 15 85 3.488.961

32 321 Execução de rotunda na EN 246 para acesso à Zona
Industrial de Portalegre

0102 07010401  469.427 469.4272022/87 0005 01/2022 12/2022E 50 50 469.427

2.569.621 2.325.9742.569.621Totais do Programa 321: 4.895.595

32 322 Iluminação Pública

32 322 Consumos de Iluminação Publica 0102 020225    264.475 264.475 265.268 266.064 266.862 267.6632017/84 005 01/2017 12/2025O 100 268.465 1.598.797

32 322 Eficiência Energética2022/88
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32 Indústria e Energia

32 322 Iluminação Pública

1/2232 322 Contrato de GEE - Implementação de Medidas IP 0102 020225    390.525 390.525 394.215 398.7662022/88 0005 01/2022 12/2022O 100 1.183.506

2/2232 322 Projeto Piloto de CER - Pavilhão Gimnodesportivo 0102 07010406  43.100 100 43.000 18.4502022/88 0005 01/2022 12/2022O 100 61.550

3/2232 322 Apoio Técnico 0102 020225    3.100 100 3.000 1.5382022/88 0005 01/2022 12/2022O 100 4.638

4/2232 322 Instalação de Sistema Fotovoltaico - Projeto Piloto
ESSE contagem de Pessoas e Veículos na Zona
Industrial

0102 070115    6.304 6.3042022/88 0005 01/2022 12/2022O 100 6.304

5/2232 322 Comunidade de Energia Renovável na Zona
Industrial

0102 070115    1 1 123.0002022/88 0005 01/2022 12/2022O 100 123.001

32 322 Projeto Portalegre SMART CITIE2022/89

1/2232 322 Sistema de Comando da Sirene BVP - Castelo 0102 020225    12.300 12.3002022/89 0005 01/2022 12/2022O 100 12.300

2/2232 322 Automatização dos Sistemas de comando Horário -
Integração Plataforma

0102 020225    1.230 1.2302022/89 0005 01/2022 12/2022O 100 1.230

3/2232 322 Iluminação Exterior Escolas 0102 07010410  615 6152022/89 0005 01/2022 12/2022O 100 615

4/2232 322 Jardins e Fontes Decorativas 0102 07010410  615 6152022/89 0005 01/2022 12/2022O 100 615

32 322 Ampliação da Rede de IP 0102 07010410  82.500 82.5002022/90 0005 01/2022 12/2022O 100 82.500

32 322 Conservação de Equipamentos Municipais -
instalações elétricas

0102 07010410  66.073 66.0732022/91 0005 01/2022 12/2022O 100 66.073

870.838 46.000 802.471 664.830 266.862 267.663824.838Totais do Programa 322: 268.465 3.141.129

3.440.459 46.000 3.128.445 664.830 266.862 267.6630 3.394.459Totais do Objetivo 32: 268.465 8.036.724

33 Transportes e Comunicações

33 331 Transportes Rodoviários

33 331 Conservação e Beneficiação de Vias Municipais2017/88

1/1733 331 Empreitadas 0102 07010408  196.515 196.5152017/88 005 01/2017 12/2025E 100 196.515

2/1733 331 Sinalização e Segurança Rodoviária 0102 07010409  20.000 20.0002017/88 0005 01/2017 12/2025E 100 20.000

33 331 Manutenção de Sistemas Semafóricos 0102 07010409  7.995 7.9952022/92 0005 01/2022 12/2022O 100 7.995

224.510 224.510Totais do Programa 331: 224.510

224.510 0 0 0 0 00 224.510Totais do Objetivo 33: 0 224.510

34 Comércio e Turismo

34 341 Mercados e Feiras

34 341 Requalificação do Mercado Municipal 0102 07010303  350.000 350.0002017/91 0001 01/2017 12/2025E 100 350.000
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34 Comércio e Turismo

34 341 Mercados e Feiras

34 341 Reparação e Requalificação do Mercado Municipal 0102 07010303  10.000 10.0002022/93 0004 01/2022 12/2022A 100 10.000

34 341 Dinamização do Mercado Municipal 0102 06020305  20.000 20.0002022/94 0003 01/2022 12/2022O 100 20.000

380.000 380.000Totais do Programa 341: 380.000

34 342 Turismo

34 342 Centro de Interpretação do Complexo Turístico da
Quinta da Saúde

0102 07010413  426.275 426.2752019/143 0005 01/2020 12/2021E 42 58 426.275

34 342 Criação e Dinamização da Rede de Infraestruturas
para o Autocaravanismo no Alentejo e Ribatejo -
Criação de Área de Serviço para Autocaravanas na
Ribeira de Nisa

0102 070115    113.020 113.0202019/146 0005 01/2019 12/2025E 40 60 113.020

34 342 Recuperar o Parque de Campismo da Quinta da
Saúde

0102 07010405  1 1 225.000 225.0002022/95 0005 01/2022 12/2022E 100 450.001

34 342 Recuperar a estrutura existente no Castelo de
Portalegre

0102 07010307  8.800 8.8002022/96 0005 01/2022 12/2022O 100 8.800

34 342 Exposições 0102 06020305  5.000 5.0002022/97 0003 01/2022 12/2022O 100 5.000

34 342 Promoção Turística do Concelho de Portalegre 0102 020225    10.000 10.0002022/98 0003 01/2022 12/2022O 100 10.000

34 342 Sinalética Rua da Judiaria e interpretação do
Colégio de S. Sebastião / Real Fábrica de Lanifícios

0102 020225    5.000 5.0002022/99 0003 01/2022 12/2022O 100 5.000

34 342 Quinzenas Gastronómicas 2022 0102 06020305  500 5002022/100 0003 01/2022 12/2022O 100 500

34 342 Grandes Eventos 0102 06020305  79.500 79.5002022/101 0003 01/2022 12/2022O 100 79.500

34 342 Dia Europeu do Enoturismo 0102 06020305  500 5002022/102 0003 01/2022 12/2022O 100 500

648.596 225.000 225.000648.596Totais do Programa 342: 1.098.596

1.028.596 0 225.000 225.000 0 00 1.028.596Totais do Objetivo 34: 0 1.478.596

35 Outras Funções Económicas

35 352 Defesa do Consumidor

35 352 Gabinete de Apoio ao Consumidor 0102 020225    3.600 3.6002017/108 2003 01/2017 12/2025O 100 3.600

3.600 3.600Totais do Programa 352: 3.600

3.600 0 0 0 0 00 3.600Totais do Objetivo 35: 0 3.600

41 Operações da Dívida Autárquica

41 411 Empréstimos 

41 411 Amortizações de Empréstimos 0103 100603    1.630.543 1.630.543 1.588.244 1.527.459 1.276.710 1.028.5652017/109 002 01/2017 12/2040O 100 3.154.183 10.205.704
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41 Operações da Dívida Autárquica

41 411 Empréstimos 

41 411 Juros de Empréstimos 0103 03010302  86.468 86.468 100.133 80.188 68.268 40.9792017/110 002 01/2017 12/2040O 100 71.424 447.460

1.717.011 1.688.377 1.607.647 1.344.978 1.069.5441.717.011Totais do Programa 411: 3.225.607 10.653.164

1.717.011 0 1.688.377 1.607.647 1.344.978 1.069.5440 1.717.011Totais do Objetivo 41: 3.225.607 10.653.164

42 Transferências entre Administrações

42 421 Administração Autárquica

42 421 Protocolos de Delegação de Competências 0102 04050102  175.599 175.5992017/111 0001 01/2017 12/2025O 100 175.599

42 421 Transferências para a Comunidade Intermunicipal do
Alto Alentejo

2022/103

1/2242 421 Transferências Correntes 0102 04050104  63.164 63.1642022/103 0001 01/2022 12/2025O 100 63.164

2/2242 421 Transferências de Capital 0102 08050104  62.336 62.3362022/103 0001 01/2022 12/2025O 100 62.336

301.099 301.099Totais do Programa 421: 301.099

301.099 0 0 0 0 00 301.099Totais do Objetivo 42: 0 301.099

17.730.347 1.035.274 18.003.174 12.111.900 17.258.822 3.628.5990 16.695.073Total Geral: 5.755.271 74.488.113
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11 Serviços Gerais da Administração

11 111 Administração Geral 

11 111 SMART Cities - Urbansol Euroace 0102 070107    3.835 3.8352018/1 0001 01/2018 12/2022O 15 85 3.835

11 111 Incubadora de Empresas Não tecnologicas de
Portalegre

0102 07010301  106.047 106.0472019/6 3001 01/2019 12/2022E 15 85 106.047

11 111 Aquisições Imobiliárias 0102 070101    99.332 99.332 233.662 230.784 353.944 69.1072020/2 2001 01/2020 12/2027O 100 51.308 1.038.137

11 111 Serviço de Informática2022/1

1/2211 111 Equipamento Informático 0102 070107    10.000 10.000 80.000 20.000 20.000 20.0002022/1 0002 01/2022 12/2026O 100 20.000 170.000

2/2211 111 Software Informático 0102 070108    6.009 6.009 15.000 15.045 15.090 15.1352022/1 0002 01/2022 12/2026O 100 15.180 81.459

11 111 Operações de Modernização da Administração
Pública - Portalegre Transformação digital
(capacitação dos serviços municipais)

2022/2

2/2211 111 Software 0102 070108    254.414 254.4142022/2 0002 01/2022 12/2022O 15 85 254.414

3/2211 111 Hardware 0102 070107    4.305 4.3052022/2 0002 01/2022 12/2022O 15 85 4.305

4/2211 111 Mobiliário 0102 070109    100 1002022/2 0002 01/2022 12/2022O 15 85 100

11 111 Segurança e Saúde no trabalho2022/3

211 111 Segurança2022/3

2/3/2211 111 Aquisição de mobiliário 0102 070109    3.500 3.500 3.510 3.521 3.531 3.5412022/3 0002 01/2022 12/2026O 100 3.552 21.155

11 111 Serviço de Obras2022/5

1/2211 111 Aquisição de Equipamento 0102 070111    2.337 2.337 2.344 2.351 2.358 2.3652022/5 0001 01/2022 12/2026O 100 2.372 14.127

2/2211 111 Aquisição e Reparação de Mobiliário e Equipamento 0102 070115    27.000 27.000 27.081 27.161 27.243 27.3252022/5 0004 01/2022 12/2022O 100 27.407 163.217

3/2211 111 Obras por administração direta - remendagem e
sinalização

0102 07010408  18.000 18.0002022/5 0004 01/2022 12/2026A 100 18.000

11 111 Frota Automóvel2022/6

1/2211 111 Aquisição de Viaturas 0102 07010602  120.000 30.000 90.000 180.000 200.000 200.000 200.0002022/6 0004 01/2022 12/2026O 100 200.000 1.100.000

2/2211 111 Reparação de Viaturas de Recolha de Resíduos 0102 07010601  68.755 68.755 68.961 69.168 69.375 69.5832022/6 0004 01/2022 12/2026O 100 69.792 415.634

11 111 Manutenção de Edifícios / Equipamentos Municipais 0102 07010307  15.000 15.0002022/7 0004 01/2022 12/2022A 100 15.000

11 111 Programa de Apoio à Mobilidade eletrica na
Administração Publica

2022/10

2/2211 111 Fornecimento e montagem de posto de
carregamento para veículos electricos

0102 070115    9.686 9.6862022/10 0005 01/2022 12/2022O 50 50 9.686

11 111 Digital Innovation 4 Cities2022/11

3/2211 111 Equipamento informático 0102 070107    3.177 3.1772022/11 0001 01/2022 12/2022O 15 85 3.177
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11 Serviços Gerais da Administração

11 111 Administração Geral 

11 111 Implementação de rede Wifi nas Freguesias 0102 070107    100 1002022/12 0002 01/2022 12/2026O 100 100

751.597 90.000 610.558 568.030 691.541 407.056661.597Totais do Programa 111: 389.611 3.418.393

751.597 90.000 610.558 568.030 691.541 407.0560 661.597Totais do Objetivo 11: 389.611 3.418.393

21 Educação

21 211 Ensino Não Superior

21 211 Requalificação da Escola Básica Cristóvão Falcão 0102 07010305  493.994 493.994 2.260.5022017/114 0001 02/2017 12/2025E 8 8 85 2.754.496

21 211 Centro Social e Jardim de Infância de São Cristóvão 0102 07010305  262.100 262.1002020/138 0005 01/2020 12/2025E 15 85 262.100

21 211 Mobiliário Escolar 0102 070109    2.000 2.0002022/16 0003 01/2022 12/2022O 100 2.000

21 211 Conservação e manutenção do parque escolar 0102 07010305  175.361 175.3612022/29 0004 01/2022 12/2022A 100 175.361

933.455 2.260.502933.455Totais do Programa 211: 3.193.957

933.455 0 2.260.502 0 0 00 933.455Totais do Objetivo 21: 0 3.193.957

23 Segurança e Ação Social

23 232 Ação Social

23 232 Reabilitação das Áreas de Apoio Sócio-Cultural do
CPT do Bairro Social do Atalaião

0102 07010406  286.458 286.4582020/139 0005 01/2020 12/2021E 15 85 286.458

23 232 Requalificação da Residência de Estudantes do
Ensino Secundário

0102 07010307  100 1002022/104 0005 01/2022 12/2022E 100 100

286.558 286.558Totais do Programa 232: 286.558

286.558 0 0 0 0 00 286.558Totais do Objetivo 23: 0 286.558

24 Habitação e Serviços Coletivos

24 241 Habitação

24 241 Reabilitação, Recuperação e Manutenção de
edifícios / frações propriedade do Município
destinados a Habitação Social

2017/36

3/1724 241 Outros 0102 07010203  179.497 179.4972017/36 2005 01/2017 12/2025E 15 85 179.497

24 241 Reparação e Manutenção de Habitações Sociais 0102 07010203  10.000 10.0002022/38 0004 01/2022 12/2022A 100 10.000

24 241 Elaboração de Projetos 0102 070115    2.000 2.0002022/39 0005 01/2022 12/2022O 100 2.000

24 241 Primeiro Direito à Habitação2022/40

1/2224 241 Aquisição 0102 07010202  1.000.000 500.000 500.0002022/40 0001 01/2022 12/2022O 50 50 1.000.000
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24 Habitação e Serviços Coletivos

24 241 Habitação

2/2224 241 Reabilitação de imóveis 0102 07010203  1 1 7.281.093 7.135.000 13.076.0802022/40 0005 01/2022 12/2022E 50 50 27.492.174

1.191.498 500.000 7.281.093 7.135.000 13.076.080691.498Totais do Programa 241: 28.683.671

24 242 Ordenamento do Território

24 242 Plano de Pormenor de Conservação, Reconstrução e
Reabilitação do Centro Histórico de Portalegre

0102 070115    29.490 29.4902017/37 3005 01/2017 12/2025O 100 29.490

24 242 Reabilitação e Reconversão do Edifício dos Antigos
Paços do Concelho para Centro Documental de
Património

0102 07010301  954.732 954.732 79.1572017/39 2001 01/2017 12/2025E 31 69 1.033.889

24 242 Requalificação e Valorização de Espaços Públicos 0102 07010401  316.724 316.7242017/40 1001 01/2017 12/2025E 15 85 316.724

24 242 Acionamento de garantias bancárias - Infraestruturas
do Loteamento da Ratinha

0102 07030301  918.776 918.7762020/141 0001 01/2020 12/2025E 100 918.776

24 242 Centro Cultural e Recreativo do Núcleo Histórico de
Portalegre

0102 07030202  60.912 60.9122022/41 3005 01/2022 12/2022E 15 85 60.912

24 242 Centro de Convívio Social do Centro Histórico de
Portalegre

0102 07030202  376.155 376.1552022/42 0005 01/2022 12/2025E 15 85 376.155

24 242 Infraestruturas do Loteamento da Amoreira - Urra 0102 07030301  10.000 10.000 190.0002022/43 0005 01/2022 12/2023E 100 200.000

24 242 Construção de ciclovia em zona envolvente e
próxima da cidade

0102 07010401  151.187 151.1872022/44 0005 01/2022 12/2022E 15 85 151.187

24 242 Loteamentos camarários 0102 07010301  1 12022/45 0005 01/2022 12/2022E 100 1

24 242 Projeto para a construção de passeios pedonais nas
artérias do Bairro do Atalaião

0102 07010401  1 12022/105 0005 01/2022 12/2022E 100 1

24 242 Requalificação e construção de passeios na Rua da
Fontinha

0102 07010401  1 12022/106 0005 01/2022 12/2022E 100 1

24 242 Requalificação dos passeios pedonais do Bairro dos
Apóstolos em Urra e da Rua da Saudade em Caia

0102 07010401  1 12022/107 0005 01/2022 12/2022E 100 1

2.817.980 269.1572.817.980Totais do Programa 242: 3.087.137

24 245 Resíduos Sólidos 

24 245 Portalegre e os Biorresíduos2022/48

3/2224 245 Equipamento de Transporte 0102 07011001  258.485 258.4852022/48 0004 01/2022 12/2023O 25 75 258.485

4/2224 245 Equipamento Básico 0102 07011002  1 1 291.7722022/48 0004 01/2022 12/2023O 25 75 291.773

24 245 Aquisição de Ferramentas e Utensílios 0102 070111    900 900 902 905 908 9102022/49 0004 01/2022 12/2022O 100 913 5.438

24 245 Aquisição de Equipamento de Recolha de Resíduos 0102 07010601  24.085 24.085 24.157 24.229 24.302 24.3752022/50 0004 01/2022 12/2022O 100 24.448 145.596

24 245 Execução de intervenções junto a contentores 0102 07010413  5.000 5.0002022/53 0004 01/2022 12/2022O 100 5.000
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24 Habitação e Serviços Coletivos

24 245 Resíduos Sólidos 

24 245 Aquisição de equipamento para Eliminação dos
RCDS existentes no edifício das Oficinas Municipais

0102 07011002  30.750 30.7502022/54 0004 01/2022 12/2022O 100 30.750

319.221 316.831 25.134 25.210 25.285319.221Totais do Programa 245: 25.361 737.042

24 246 Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza

24 246 Serviço de Jardins2022/55

1/2224 246 Aquisição de material de redes de rega 0102 07010405  8.205 8.205 8.229 8.253 8.278 8.3032022/55 0004 01/2022 12/2022A 100 8.328 49.596

4/2224 246 Aquisição de Equipamentos 0102 070111    2.350 2.3502022/55 0004 01/2022 12/2022O 100 2.350

6/2224 246 Manutenção e execução de fontes na cidade 0102 07010405  1.000 1.0002022/55 0004 01/2022 12/2022A 100 1.000

24 246 Remodelação de Sanitários Públicos 0102 07010307  32.268 32.2682022/56 0005 01/2022 12/2022E 100 32.268

24 246 Serviço de Cemitérios e Crematórios2022/57

1/2224 246 Aquisição de Material para Ossários 0102 07010412  13.075 13.0752022/57 0004 01/2022 12/2022O 100 13.075

24 246 Ampliação do Cemitério de Urra 0102 07010412  1 12022/108 0005 01/2022 12/2022E 100 1

56.899 8.229 8.253 8.278 8.30356.899Totais do Programa 246: 8.328 98.290

4.385.598 500.000 7.875.310 7.168.387 13.109.568 33.5880 3.885.598Totais do Objetivo 24: 33.689 32.606.140

25 Serviços Culturais Recreativos e Religiosos

25 251 Cultura 

25 251 Recuperação e reconversão da antiga Igreja do
Espírito Santo de Alegrete, para Centro Cultural e
Social

0102 07010302  190.200 190.2002018/24 0001 01/2018 12/2025E 15 85 190.200

25 251 Tejo Internacional Rede2018/26

3/1825 251 Criação de Rotas, recuperação de caminhos
pedonais e sinaléctica

0102 07010413  22.694 22.6942018/26 0001 01/2018 12/2022O 15 85 22.694

25 251 Centro Cultural dos Fortios 0102 07010302  22.140 22.1402021/3 0001 01/2021 12/2025E 100 22.140

25 251 Biblioteca Municipal2022/60

5/2225 251 Mobiliário 0102 070109    540 5402022/60 0003 01/2022 12/2022O 100 540

25 251 Reparação e Conservação de Equipamentos
Culturais

0102 07010302  5.000 5.0002022/62 0003 01/2022 12/2022O 100 5.000

240.574 240.574Totais do Programa 251: 240.574

25 252 Desporto Recreio e Lazer

25 252 Requalificação da piscina municipal dos Assentos 0102 07010406  581.204 581.2042019/115 0005 01/2019 12/2025E 14 7 78 581.204
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25 Serviços Culturais Recreativos e Religiosos

25 252 Desporto Recreio e Lazer

25 252 Reparação e Reabilitação de Piscinas Rurais e
Urbanas

0102 07010203  5.000 5.0002022/66 0003 01/2022 12/2022O 100 5.000

25 252 Requalificação de Estádios 0102 07010406  5.000 5.0002022/67 0003 01/2022 12/2022O 100 5.000

25 252 Renovação dos Equipamentos dos Parques Infantis
do Concelho de Portalegre

0102 07010302  70.000 70.0002022/68 0005 01/2022 12/2022E 100 70.000

25 252 Recuperação do Complexo da Piscina Municipal 0102 07010406  12.300 12.300 61.5002022/69 0005 01/2022 12/2022E 100 73.800

25 252 Renovação de Equipamentos Desportivos 0102 07010406  1 12022/70 0005 01/2022 12/2022E 100 1

25 252 Requalificação do piso sintético do campo de treinos
do Estádio Municipal

0102 07010406  1 12022/109 0005 01/2022 12/2022E 100 1

25 252 Requalificação dos balneários do Estádio Municipal
de Portalegre

0102 07010406  1 12022/110 0005 01/2022 12/2022E 100 1

25 252 Projeto para a requalificação integral da bancada do
Estádio Municipal Eduardo de Sousa Lima

0102 07010406  1 12022/111 0005 01/2022 12/2022E 100 1

673.508 61.500673.508Totais do Programa 252: 735.008

914.082 0 61.500 0 0 00 914.082Totais do Objetivo 25: 0 975.582

31 Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca

31 311 Prevenção e Combate a Incêndios Florestais

31 311 Programa de Apoio aos Gabinetes Técnicos
Florestais

2022/83

1/2231 311 Aquisição de Hardware, Software, e Cartografia 0102 070107    500 5002022/83 0006 01/2022 12/2022O 100 500

5/2231 311 Aquisição de Equipamentos Agrícolas e Viaturas 0102 07010602  10.000 10.0002022/83 0006 01/2022 12/2022O 100 10.000

31 311 Programa de Sapadores Florestais do ICNF2022/84

2/2231 311 Aquisição de Equipamentos e Máquinas de Trabalho 0102 07011001  1.000 1.0002022/84 0006 01/2022 12/2022O 100 1.000

31 311 FFP - Rede DFCI do Concelho de Portalegre2022/85

4/2231 311 Beneficiação/Construção de Pontos de água 0102 070115    15.000 3.000 12.0002022/85 0006 01/2022 12/2022O 100 15.000

31 311 PMDFCI - Faixas de Gestão de Combustível CMP2022/86

4/2231 311 Beneficiação de Rede Viária Agroflorestal 0102 07010408  15.000 3.000 12.0002022/86 0006 01/2022 12/2022O 100 15.000

41.500 24.00017.500Totais do Programa 311: 41.500

41.500 24.000 0 0 0 00 17.500Totais do Objetivo 31: 0 41.500
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32 Indústria e Energia

32 321 Parques Industriais

32 321 Qualificação da área de acolhimento empresarial de
Portalegre / Av. Francisco Fino - 2.º fase

0102 07010408  937.207 937.2072019/124 0005 01/2019 12/2025E 85 15 937.207

32 321 Expansão da Área de Acolhimento Empresarial de
Portalegre

0102 07010401  1.162.987 1.162.987 2.325.9742020/144 0001 01/2021 12/2025E 15 85 3.488.961

32 321 Execução de rotunda na EN 246 para acesso à Zona
Industrial de Portalegre

0102 07010401  469.427 469.4272022/87 0005 01/2022 12/2022E 50 50 469.427

2.569.621 2.325.9742.569.621Totais do Programa 321: 4.895.595

32 322 Iluminação Pública

32 322 Eficiência Energética2022/88

2/2232 322 Projeto Piloto de CER - Pavilhão Gimnodesportivo 0102 07010406  43.100 100 43.000 18.4502022/88 0005 01/2022 12/2022O 100 61.550

4/2232 322 Instalação de Sistema Fotovoltaico - Projeto Piloto
ESSE contagem de Pessoas e Veículos na Zona
Industrial

0102 070115    6.304 6.3042022/88 0005 01/2022 12/2022O 100 6.304

5/2232 322 Comunidade de Energia Renovável na Zona
Industrial

0102 070115    1 1 123.0002022/88 0005 01/2022 12/2022O 100 123.001

32 322 Projeto Portalegre SMART CITIE2022/89

3/2232 322 Iluminação Exterior Escolas 0102 07010410  615 6152022/89 0005 01/2022 12/2022O 100 615

4/2232 322 Jardins e Fontes Decorativas 0102 07010410  615 6152022/89 0005 01/2022 12/2022O 100 615

32 322 Ampliação da Rede de IP 0102 07010410  82.500 82.5002022/90 0005 01/2022 12/2022O 100 82.500

32 322 Conservação de Equipamentos Municipais -
instalações elétricas

0102 07010410  66.073 66.0732022/91 0005 01/2022 12/2022O 100 66.073

199.208 43.000 141.450156.208Totais do Programa 322: 340.658

2.768.829 43.000 2.467.424 0 0 00 2.725.829Totais do Objetivo 32: 0 5.236.253

33 Transportes e Comunicações

33 331 Transportes Rodoviários

33 331 Conservação e Beneficiação de Vias Municipais2017/88

1/1733 331 Empreitadas 0102 07010408  196.515 196.5152017/88 005 01/2017 12/2025E 100 196.515

2/1733 331 Sinalização e Segurança Rodoviária 0102 07010409  20.000 20.0002017/88 0005 01/2017 12/2025E 100 20.000

33 331 Manutenção de Sistemas Semafóricos 0102 07010409  7.995 7.9952022/92 0005 01/2022 12/2022O 100 7.995

224.510 224.510Totais do Programa 331: 224.510

224.510 0 0 0 0 00 224.510Totais do Objetivo 33: 0 224.510
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34 Comércio e Turismo

34 341 Mercados e Feiras

34 341 Requalificação do Mercado Municipal 0102 07010303  350.000 350.0002017/91 0001 01/2017 12/2025E 100 350.000

34 341 Reparação e Requalificação do Mercado Municipal 0102 07010303  10.000 10.0002022/93 0004 01/2022 12/2022A 100 10.000

360.000 360.000Totais do Programa 341: 360.000

34 342 Turismo

34 342 Centro de Interpretação do Complexo Turístico da
Quinta da Saúde

0102 07010413  426.275 426.2752019/143 0005 01/2020 12/2021E 42 58 426.275

34 342 Criação e Dinamização da Rede de Infraestruturas
para o Autocaravanismo no Alentejo e Ribatejo -
Criação de Área de Serviço para Autocaravanas na
Ribeira de Nisa

0102 070115    113.020 113.0202019/146 0005 01/2019 12/2025E 40 60 113.020

34 342 Recuperar o Parque de Campismo da Quinta da
Saúde

0102 07010405  1 1 225.000 225.0002022/95 0005 01/2022 12/2022E 100 450.001

34 342 Recuperar a estrutura existente no Castelo de
Portalegre

0102 07010307  8.800 8.8002022/96 0005 01/2022 12/2022O 100 8.800

548.096 225.000 225.000548.096Totais do Programa 342: 998.096

908.096 0 225.000 225.000 0 00 908.096Totais do Objetivo 34: 0 1.358.096

11.214.225 657.000 13.500.294 7.961.417 13.801.109 440.6440 10.557.225Total Geral: 423.300 47.340.989
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11 Serviços Gerais da Administração

11 111 Administração Geral 

11 111 Transferência para Despesas de Investimento para
Entidades sem Fins Lucrativos

0102 080701    8.717 8.717 8.717 8.717 8.717 8.7172017/6 4001 01/2017 12/2025O 100 8.717 52.302

11 111 Transferência para a Fundação Robinson 0102 080701    1 1 232.0172020/136 4001 01/2020 12/2023O 100 232.018

11 111 Operações de Modernização da Administração
Pública - Portalegre Transformação digital
(capacitação dos serviços municipais)

2022/2

1/2211 111 Prestação de Serviços 0102 020225    49.837 49.8372022/2 0002 01/2022 12/2022O 15 85 49.837

11 111 Segurança e Saúde no trabalho2022/3

111 111 Saúde2022/3

1/1/2211 111 Medicina no Trabalho 0102 020222    18.025 18.025 18.079 18.133 18.187 18.2422022/3 2002 01/2022 12/2026O 100 18.297 108.963

1/2/2211 111 Materiais - Conteúdos Caixas Primeiros Socorros 0102 020110    1.250 1.250 1.253 1.257 1.261 1.2652022/3 0002 01/2022 12/2026O 100 1.268 7.554

211 111 Segurança2022/3

2/1/2211 111 Serviços 0102 020225    12.529 12.529 12.566 12.604 12.642 12.6802022/3 0002 01/2022 12/2026O 100 12.718 75.739

2/2/2211 111 Manutenção de Extintores 0102 020220    1.687 1.687 1.692 1.697 1.702 1.7072022/3 0002 01/2022 12/2026O 100 1.712 10.197

2/4/2211 111 Equipamento Proteção Individual 0102 020107    47.300 47.300 47.441 47.584 47.726 47.8702022/3 0002 01/2022 12/2026O 100 48.013 285.934

11 111 Formação 0102 020215    8.000 8.000 8.024 8.048 8.072 8.0962022/4 0002 01/2022 12/2026O 100 8.120 48.360

11 111 Frota Automóvel2022/6

311 111 Aquisição de bens e serviços para reparações2022/6

3/1/2211 111 Material de transporte 0102 020212    39.800 39.800 39.919 40.039 40.159 40.2792022/6 0004 01/2022 12/2026A 100 40.400 240.596

3/2/2211 111 Outro Material Peças 0102 020214    6.750 6.750 6.770 6.790 6.810 6.8312022/6 0004 01/2022 12/2026A 100 6.851 40.802

3/3/2211 111 Conservação de Bens 0102 020203    24.439 24.439 24.512 24.585 24.659 24.7332022/6 0004 01/2022 12/2026A 100 24.807 147.735

3/4/2211 111 Inspeções 0102 020225    3.500 3.500 3.510 3.521 3.531 3.5422022/6 0004 01/2022 12/2026O 100 3.552 21.156

11 111 Elevadores2022/8

1/2211 111 Assistência técnica 0102 020219    18.450 18.450 18.505 18.560 18.606 18.6722022/8 0005 01/2022 12/2022O 100 18.728 111.521

2/2211 111 Manutenção e Reparação 0102 020203    6.317 6.3172022/8 0005 01/2022 12/2022O 100 6.317

3/2211 111 Serviço de Inspeção Periódica 0102 020220    20.234 20.234 20.294 20.355 20.416 20.4772022/8 0005 01/2022 12/2023O 100 20.539 122.315

11 111 Manutenção de AVAC2022/9

1/2211 111 Manutenção Preventiva dos Equipamentos de AVAC
do Municipio

0102 020219    27.860 10.086 17.774 17.774 17.7742022/9 0005 01/2022 12/2022O 100 63.408

2/2211 111 Reparação dos Equipamentos de AVAC do Municipio 0102 020219    35.710 35.7102022/9 0005 01/2022 12/2022O 100 35.710

3/2211 111 Reparação dos Equipamentos de AC's das Escolas
responsabilidade do Municipio

0102 020220    4.914 4.9142022/9 0005 01/2022 12/2022O 100 4.914
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11 Serviços Gerais da Administração

11 111 Administração Geral 

411 111 Sistemas de produção de águas quentes2022/9

4/1/2211 111 Assistência técnica 0102 020219    6.150 6.1502022/9 0005 01/2022 12/2022O 100 6.150

4/2/2211 111 Manutenção e Reparação 0102 020203    30.750 30.7502022/9 0005 01/2022 12/2022O 100 30.750

11 111 Programa de Apoio à Mobilidade eletrica na
Administração Publica

2022/10

1/2211 111 Aluguer de viaturas 0102 020206    19.108 19.108 19.108 19.108 19.108 19.1082022/10 0005 01/2022 12/2025O 50 50 95.540

11 111 Digital Innovation 4 Cities2022/11

1/2211 111 Prestação de Serviços 0102 020225    12.214 12.2142022/11 3001 01/2022 12/2022O 15 85 12.214

2/2211 111 Viagens, deslocações e Alojamento 0102 020225    10.790 10.7902022/11 3001 01/2022 12/2022O 15 85 10.790

414.332 17.774 480.181 248.772 231.596 232.219396.558Totais do Programa 111: 213.722 1.820.822

414.332 17.774 480.181 248.772 231.596 232.2190 396.558Totais do Objetivo 11: 213.722 1.820.822

12 Segurança e Ordem Públicas

12 121 Proteção civil luta contra incêndios

12 121 Transferência p/ Bombeiros Voluntários de
Portalegre para despesas de funcionamento

0102 040701    274.500 274.500 274.500 274.500 274.500 274.5002022/13 0001 01/2022 12/2022O 100 274.500 1.647.000

274.500 274.500 274.500 274.500 274.500274.500Totais do Programa 121: 274.500 1.647.000

274.500 0 274.500 274.500 274.500 274.5000 274.500Totais do Objetivo 12: 274.500 1.647.000

21 Educação

21 211 Ensino Não Superior

21 211 Expansão e Desenvolvimento da Educação -
Pré-Escolar

2022/14

1/2221 211 Material Didático 0102 020120    1.500 1.5002022/14 0003 01/2022 12/2022O 100 1.500

2/2221 211 Refeições 0102 020105    80.000 80.000 80.240 80.480 80.722 80.9642022/14 3003 01/2022 12/2025O 100 81.207 483.613

21 211 Apoio ao 1º Ciclo do Ensino Básico2022/15

1/2221 211 Refeições 0102 020105    136.000 136.000 136.408 136.817 137.277 137.7692022/15 3003 01/2022 12/2025O 100 138.052 822.323

21 211 Material de desgaste 0102 020120    4.500 4.5002022/17 0003 01/2022 12/2022O 100 4.500

21 211 Transportes Escolares 0102 020210    304.264 304.264 305.176 306.092 307.010 307.9312022/18 0003 01/2022 12/2025O 100 308.855 1.839.328

21 211 Dia da Criança 0102 06020305  5.000 5.0002022/19 0003 01/2022 12/2022O 100 5.000

21 211 Eventos comemorativos do calendário escolar 0102 06020305  3.000 3.0002022/20 0003 01/2022 12/2022O 100 3.000
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21 Educação

21 211 Ensino Não Superior

21 211 Transportes ocasionais 0102 020210    5.000 5.0002022/21 0003 01/2022 12/2022O 100 5.000

21 211 Cidades Educadoras 0102 040701    220 2202022/22 0003 01/2022 12/2022O 100 220

21 211 Eco-Escolas 0102 020225    300 3002022/23 0003 01/2022 12/2022O 100 300

21 211 Carta Educativa 0102 04050104  100 1002022/24 0003 01/2022 12/2022O 100 100

21 211 Fábrica de Historias 0102 020120    1.350 1.3502022/25 0003 01/2022 12/2022O 100 1.350

21 211 Acão Social Escolar2022/26

1/2221 211 Livros 0102 020120    28.000 28.000 28.084 28.168 28.252 28.3372022/26 0003 01/2022 12/2022O 100 28.422 169.263

2/2221 211 Material Escolar 0102 020120    7.500 7.500 7.522 7.545 7.567 7.5902022/26 0003 01/2022 12/2022O 100 7.613 45.337

21 211 Planos Integrados e inovadores de combate ao
insucesso escolar

0102 06020305  160.148 53.448 106.7002022/27 3003 01/2022 12/2022O 15 85 160.148

21 211 Projeto Rizoma 0102 020225    15.820 15.820 18.820 16.9152022/28 0003 01/2022 12/2024O 15 85 51.555

752.702 106.700 576.250 576.017 560.828 562.591646.002Totais do Programa 211: 564.149 3.592.537

752.702 106.700 576.250 576.017 560.828 562.5910 646.002Totais do Objetivo 21: 564.149 3.592.537

22 Saúde

22 221 Serviços Individuais de Saúde

22 221 Unidade de Saude Familiar Portus Alacer -
Transferência para a ULSNA

0102 08010102  79.150 79.1502020/140 0001 01/2020 12/2025O 100 79.150

79.150 79.150Totais do Programa 221: 79.150

79.150 0 0 0 0 00 79.150Totais do Objetivo 22: 0 79.150

23 Segurança e Ação Social

23 232 Ação Social

23 232 Transferência para a Santa Casa da Misericórdia de
Portalegre - Fábrica Inovação e Impacto Social do
Alto Alentejo

0102 040701    1 1 10.9052019/160 0001 01/2019 12/2022O 100 10.906

23 232 Transferência para o CCD do Municipio de
Portalegre - Projeto Escolhas

0102 040701    8.843 8.8432019/161 0001 01/2019 12/2025O 100 8.843

23 232 Cartão Municipal do Idoso2022/30

1/2223 232 Medicamentos 0102 050803    11.000 11.000 11.033 11.066 11.099 11.4652022/30 0001 01/2022 12/2022O 100 11.499 67.162

2/2223 232 Água 0102 050803    7.800 7.800 7.823 7.846 7.870 7.8942022/30 0001 01/2022 12/2022O 100 7.917 47.150

3/2223 232 Transportes 0102 050803    20.000 20.0002022/30 0001 01/2022 12/2022O 100 20.000
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23 Segurança e Ação Social

23 232 Ação Social

23 232 Cartão Social do Munícipe2022/31

1/2223 232 Medicamentos 0102 050803    1.000 1.000 1.003 1.006 1.009 1.0122022/31 0001 01/2022 12/2022O 100 1.015 6.045

2/2223 232 Água 0102 050803    3.000 3.000 3.009 3.018 3.027 3.0362022/31 0001 01/2022 12/2022O 100 3.045 18.135

3/2223 232 Transportes 0102 050803    14.500 14.500 14.543 14.587 14.630 14.6742022/31 0001 01/2022 12/2022O 100 14.718 87.652

23 232 Cartão Especial - Transportes 0102 020210    18.600 18.600 18.655 18.711 18.767 18.8242022/32 0001 01/2022 12/2022O 100 18.880 112.437

23 232 Protocolo para a Territorialização da Rede Nacional
de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica do Alto
Alentejo Este

0102 040701    2.000 2.0002022/33 0001 01/2022 12/2022O 100 2.000

23 232 Loja Social - Aquisição de Bens 0102 020121    3.500 3.5002022/34 0003 01/2022 12/2022O 100 3.500

23 232 Espetáculos solidários 0102 020225    500 5002022/35 0003 01/2022 12/2022O 100 500

23 232 Apoio a entidades de caracter social para
investimento

0102 080701    20.000 20.0002022/36 0001 01/2022 12/2022O 100 20.000

23 232 Medida Contrato Emprego Inserção / Inserção + 0102 040802    44.000 44.0002022/37 0002 01/2022 12/2022O 100 44.000

154.744 66.971 56.234 56.402 56.905154.744Totais do Programa 232: 57.074 448.330

154.744 0 66.971 56.234 56.402 56.9050 154.744Totais do Objetivo 23: 57.074 448.330

24 Habitação e Serviços Coletivos

24 242 Ordenamento do Território

24 242 Plano Diretor Municipal de Portalegre 0102 020225    2.245 2.2452020/49 0001 01/2020 12/2025O 100 2.245

2.245 2.245Totais do Programa 242: 2.245

24 245 Resíduos Sólidos 

24 245 Aluguer de Equipamento de Recolha de Resíduos 0102 020208    69.150 69.1502018/18 4004 01/2018 12/2018O 100 69.150

24 245 Gestão de Resíduos - Prestação de Serviço 0102 020220    636.000 636.000 637.908 639.821 639.820 641.7402022/46 2004 01/2022 12/2022O 100 645.597 3.840.886

24 245 Serviço de Transporte de Monstros, Verdes e
Resíduos de Construção e Demolição

0102 020220    31.900 31.900 61.000 61.000 61.000 61.0002022/47 2004 01/2022 12/2022O 100 61.000 336.900

24 245 Portalegre e os Biorresíduos2022/48

1/2224 245 Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria 0102 020225    33.456 33.4562022/48 0004 01/2022 12/2023O 25 75 33.456

2/2224 245 Publicidade e Divulgação 0102 020217    35.074 35.074 35.0742022/48 0004 01/2022 12/2023O 25 75 70.148

24 245 Reparação de material recolha de resíduos 0102 020203    4.000 4.000 4.120 4.132 4.144 4.1572022/51 0004 01/2022 12/2022O 100 4.169 24.722

24 245 Vedação das Cubas nas freguesias Rurais 0102 020121    1.500 1.5002022/52 0004 01/2022 12/2022O 100 1.500

811.080 738.102 704.953 704.964 706.897811.080Totais do Programa 245: 710.766 4.376.762
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24 Habitação e Serviços Coletivos

24 246 Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza

24 246 Serviço de Jardins2022/55

2/2224 246 Aluguer de equipamento 0102 020208    3.500 3.5002022/55 0004 01/2022 12/2022O 100 3.500

3/2224 246 Estufa municipal - Aquisição de material 0102 020121    600 6002022/55 0004 01/2022 12/2022O 100 600

5/2224 246 Limpeza de vegetação em arruamentos 0102 020225    10.600 10.600 10.631 10.663 10.695 10.7272022/55 0004 01/2022 12/2022O 100 10.759 64.075

7/2224 246 Campanha de sensibilização ambiental / sinalética 0102 06020305  1.000 1.0002022/55 0004 01/2022 12/2022O 100 1.000

15.700 10.631 10.663 10.695 10.72715.700Totais do Programa 246: 10.759 69.175

829.025 0 748.733 715.616 715.659 717.6240 829.025Totais do Objetivo 24: 721.525 4.448.182

25 Serviços Culturais Recreativos e Religiosos

25 251 Cultura 

25 251 Rede de Património Histórico Cultural do Concelho 0102 020225    16.091 16.0912017/102 4003 01/2017 12/2022O 15 85 16.091

25 251 Tapeçaria de Portalegre – Valorização, Promoção,
Divulgação e Projeção

0102 020225    419.799 419.7992022/58 0003 01/2022 12/2023O 15 85 419.799

25 251 Transportes para Associações Culturais 0102 020210    5.000 5.000 5.015 5.030 5.045 5.0602022/59 0003 01/2022 12/2022O 100 5.075 30.225

25 251 Biblioteca Municipal2022/60

1/2225 251 Aquisição de Publicações Periódicas 0102 020121    1.827 1.827 1.832 1.837 1.843 1.8492022/60 0003 01/2022 12/2022O 100 1.854 11.042

2/2225 251 Aquisição de Fundo Documental 0102 020120    3.000 3.0002022/60 0003 01/2022 12/2022O 100 3.000

3/2225 251 Atividades na Biblioteca 0102 06020305  1.195 1.1952022/60 0003 01/2022 12/2022O 100 1.195

4/2225 251 Material de divulgação de eventos 0102 020121    1.500 1.5002022/60 0003 01/2022 12/2022O 100 1.500

25 251 Programação Cultural nos Museus Municipais2022/61

1/2225 251 Exposições e Eventos 0102 06020305  12.000 12.0002022/61 0003 01/2022 12/2022O 100 12.000

2/2225 251 Merchandising 0102 02011603  5.000 5.0002022/61 0003 01/2022 12/2022O 100 5.000

3/2225 251 Serviço Educativo 0102 06020305  1.000 1.0002022/61 0003 01/2022 12/2022O 100 1.000

25 251 Programação do CAEP2022/63

1/2225 251 Aquisição de Serviços Técnicos 0102 020225    294.915 144.915 150.0002022/63 0003 01/2022 12/2022O 100 294.915

2/2225 251 Divulgação 0102 020217    5.000 5.0002022/63 0003 01/2022 12/2022O 100 5.000

3/2225 251 Direitos de Autor 0102 060202    9.000 9.0002022/63 0003 01/2022 12/2022O 100 9.000

4/2225 251 Cinema 0102 020208    21.000 21.0002022/63 0003 01/2022 12/2022O 100 21.000

25 251 Concessão de Apoio a Atividades do Associativismo
Cultural

0102 040701    15.000 15.0002022/64 0003 01/2022 12/2022O 100 15.000
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25 Serviços Culturais Recreativos e Religiosos

25 251 Cultura 

25 251 Projetos/Ações Culturais no Concelho 0102 020225    30.000 30.0002022/65 0003 01/2022 12/2022O 100 30.000

841.327 150.000 6.847 6.867 6.888 6.909691.327Totais do Programa 251: 6.929 875.767

25 252 Desporto Recreio e Lazer

25 252 Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo 0102 040701    60.000 60.0002022/71 0003 01/2022 12/2022O 100 60.000

25 252 Volta ao Alentejo 0102 020225    1 12022/72 0003 01/2022 12/2022O 100 1

25 252 Transportes para Apoio às Atividades Desportivas 0102 020210    2.000 2.0002022/73 0003 01/2022 12/2022O 100 2.000

25 252 Torneio ATP Ténis 0102 040701    1.000 1.0002022/74 0003 01/2022 12/2022O 100 1.000

25 252 Apoio ao Associativismo Juvenil 0102 040701    2.500 2.5002022/75 0003 01/2022 12/2022O 100 2.500

25 252 Baja 500 Portalegre 0102 040701    100.000 100.0002022/76 0003 01/2022 12/2022O 100 100.000

25 252 Ultra Trail São Mamede 0102 040701    10.000 10.0002022/77 0003 01/2022 12/2022O 100 10.000

25 252 Trilhos dos Reis 0102 040701    6.000 6.0002022/78 0003 01/2022 12/2022O 100 6.000

25 252 Circuito BTT Pedalar em Portalegre 0102 040701    7.000 7.0002022/79 0003 01/2022 12/2022O 100 7.000

25 252 Aquisição de Bens para Atividades Desportivas 0102 020121    2.500 2.5002022/80 0003 01/2022 12/2022O 100 2.500

25 252 Projetos Desportivos Municipais 0102 06020305  5.000 5.0002022/81 0003 01/2022 12/2022O 100 5.000

25 252 Cidade Amiga do Desporto 0102 040701    1.000 1.0002022/82 0003 01/2022 12/2022O 100 1.000

197.001 197.001Totais do Programa 252: 197.001

1.038.328 150.000 6.847 6.867 6.888 6.9090 888.328Totais do Objetivo 25: 6.929 1.072.768

31 Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca

31 311 Prevenção e Combate a Incêndios Florestais

31 311 Programa de Apoio aos Gabinetes Técnicos
Florestais

2022/83

2/2231 311 Aquisição de Material Administrativo 0102 02010802  500 5002022/83 0006 01/2022 12/2022O 100 500

3/2231 311 Contratos de Manutenção de Hardware, Software, e
Cartografia

0102 020219    4.000 4.0002022/83 0006 01/2022 12/2022O 100 4.000

4/2231 311 Despesas de Comunicações 0102 020209    1 12022/83 0006 01/2022 12/2022O 100 1

31 311 Programa de Sapadores Florestais do ICNF2022/84

1/2231 311 Aquisição de EPI's 0102 020107    3.500 3.5002022/84 0006 01/2022 12/2022O 100 3.500

3/2231 311 Aquisição de Produtos (Combustíveis, Herbicidas,
Adubos, outros)

0102 020121    1.000 1.0002022/84 0006 01/2022 12/2022O 100 1.000
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31 Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca

31 311 Prevenção e Combate a Incêndios Florestais

4/2231 311 Reparação e Manutenção de Equipamentos e
Máquinas de Trabalho

0102 020203    24.500 24.5002022/84 0006 01/2022 12/2022O 100 24.500

5/2231 311 Aquisição de Serviços Florestais 0102 020225    25.000 5.000 20.0002022/84 0006 01/2022 12/2022O 100 25.000

31 311 FFP - Rede DFCI do Concelho de Portalegre2022/85

1/2231 311 Controlo da Vegetação Espontânea Moto-manual 0102 020225    25.000 5.000 20.0002022/85 0006 01/2022 12/2022O 100 25.000

2/2231 311 Redução de Densidades de combustíveis 0102 020225    25.000 5.000 20.0002022/85 0006 01/2022 12/2022A 100 25.000

3/2231 311 Controlo da Vegetação Espontânea/Meios
Mecânicos

0102 020225    20.000 4.000 16.0002022/85 0006 01/2022 12/2022O 100 20.000

5/2231 311 Controlo de Invasoras Lenhosas 0102 020225    5.000 1.000 4.0002022/85 0006 01/2022 12/2022O 100 5.000

31 311 PMDFCI - Faixas de Gestão de Combustível CMP2022/86

1/2231 311 Intervenções Silvícolas 0102 020225    15.000 3.000 12.0002022/86 0006 01/2022 12/2022O 100 15.000

2/2231 311 Tratamentos Químicos 0102 020225    6.000 1.200 4.8002022/86 0006 01/2022 12/2022O 100 6.000

3/2231 311 Podas ou Desramações nas Redes DFCI 0102 020225    5.000 1.000 4.0002022/86 0006 01/2022 12/2022O 100 5.000

159.501 100.80058.701Totais do Programa 311: 159.501

159.501 100.800 0 0 0 00 58.701Totais do Objetivo 31: 0 159.501

32 Indústria e Energia

32 322 Iluminação Pública

32 322 Consumos de Iluminação Publica 0102 020225    264.475 264.475 265.268 266.064 266.862 267.6632017/84 005 01/2017 12/2025O 100 268.465 1.598.797

32 322 Eficiência Energética2022/88

1/2232 322 Contrato de GEE - Implementação de Medidas IP 0102 020225    390.525 390.525 394.215 398.7662022/88 0005 01/2022 12/2022O 100 1.183.506

3/2232 322 Apoio Técnico 0102 020225    3.100 100 3.000 1.5382022/88 0005 01/2022 12/2022O 100 4.638

32 322 Projeto Portalegre SMART CITIE2022/89

1/2232 322 Sistema de Comando da Sirene BVP - Castelo 0102 020225    12.300 12.3002022/89 0005 01/2022 12/2022O 100 12.300

2/2232 322 Automatização dos Sistemas de comando Horário -
Integração Plataforma

0102 020225    1.230 1.2302022/89 0005 01/2022 12/2022O 100 1.230

671.630 3.000 661.021 664.830 266.862 267.663668.630Totais do Programa 322: 268.465 2.800.471

671.630 3.000 661.021 664.830 266.862 267.6630 668.630Totais do Objetivo 32: 268.465 2.800.471
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34 Comércio e Turismo

34 341 Mercados e Feiras

34 341 Dinamização do Mercado Municipal 0102 06020305  20.000 20.0002022/94 0003 01/2022 12/2022O 100 20.000

20.000 20.000Totais do Programa 341: 20.000

34 342 Turismo

34 342 Exposições 0102 06020305  5.000 5.0002022/97 0003 01/2022 12/2022O 100 5.000

34 342 Promoção Turística do Concelho de Portalegre 0102 020225    10.000 10.0002022/98 0003 01/2022 12/2022O 100 10.000

34 342 Sinalética Rua da Judiaria e interpretação do
Colégio de S. Sebastião / Real Fábrica de Lanifícios

0102 020225    5.000 5.0002022/99 0003 01/2022 12/2022O 100 5.000

34 342 Quinzenas Gastronómicas 2022 0102 06020305  500 5002022/100 0003 01/2022 12/2022O 100 500

34 342 Grandes Eventos 0102 06020305  79.500 79.5002022/101 0003 01/2022 12/2022O 100 79.500

34 342 Dia Europeu do Enoturismo 0102 06020305  500 5002022/102 0003 01/2022 12/2022O 100 500

100.500 100.500Totais do Programa 342: 100.500

120.500 0 0 0 0 00 120.500Totais do Objetivo 34: 0 120.500

35 Outras Funções Económicas

35 352 Defesa do Consumidor

35 352 Gabinete de Apoio ao Consumidor 0102 020225    3.600 3.6002017/108 2003 01/2017 12/2025O 100 3.600

3.600 3.600Totais do Programa 352: 3.600

3.600 0 0 0 0 00 3.600Totais do Objetivo 35: 0 3.600

41 Operações da Dívida Autárquica

41 411 Empréstimos 

41 411 Amortizações de Empréstimos 0103 100603    1.630.543 1.630.543 1.588.244 1.527.459 1.276.710 1.028.5652017/109 002 01/2017 12/2040O 100 3.154.183 10.205.704

41 411 Juros de Empréstimos 0103 03010302  86.468 86.468 100.133 80.188 68.268 40.9792017/110 002 01/2017 12/2040O 100 71.424 447.460

1.717.011 1.688.377 1.607.647 1.344.978 1.069.5441.717.011Totais do Programa 411: 3.225.607 10.653.164

1.717.011 0 1.688.377 1.607.647 1.344.978 1.069.5440 1.717.011Totais do Objetivo 41: 3.225.607 10.653.164

42 Transferências entre Administrações

42 421 Administração Autárquica

42 421 Protocolos de Delegação de Competências 0102 04050102  175.599 175.5992017/111 0001 01/2017 12/2025O 100 175.599
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Projeto Fonte Financiamento
(%)

Código
Classificação
Orçamental

Obj. DesignaçãoProg.

Ano / Nº Ação

Forma
de

Realiz. Financiam.
não definido

(d)
2023
(e)

2024
(f)

2025
(g)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Financiam.
definido

(c)

2022Datas
(Mês/Ano)

Fases
de

Exec.
Resp.

Inicio FimRP RG UE EM

Despesas

Anos seguintes

(valores em euros)

2026
(h)

Município de Portalegre

Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2022

2027 e seg.
(i)

Total previsto
(j) = (a)+(b)+

(e)+(f)+
(g)+(h)+(i)

42 Transferências entre Administrações

42 421 Administração Autárquica

42 421 Transferências para a Comunidade Intermunicipal do
Alto Alentejo

2022/103

1/2242 421 Transferências Correntes 0102 04050104  63.164 63.1642022/103 0001 01/2022 12/2025O 100 63.164

2/2242 421 Transferências de Capital 0102 08050104  62.336 62.3362022/103 0001 01/2022 12/2025O 100 62.336

301.099 301.099Totais do Programa 421: 301.099

301.099 0 0 0 0 00 301.099Totais do Objetivo 42: 0 301.099

6.516.122 378.274 4.502.880 4.150.483 3.457.713 3.187.9550 6.137.848Total Geral: 5.331.971 27.147.124

Pág. 9/9

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

Emitido em: 21-12-2021 15:05:28 Maria Ester Lobato de Faria de Matos Sequeira



 

 

 
 
 

Câmara Municipal de Portalegre 

Resumo Orçamental – Grandes 
Opções do Plano  

 



Classif. Orçamental Dotação

Município de Portalegre
Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2022

Projeto de GOP's

Alimentação-Refeições confeccionadas 0102 020105

Refeições2022/14211 221 80.000,00

Refeições2022/15211 121 136.000,00

216.000,00Total dos Projetos de GOP's:

216.000,00Total da Classificação Orçamental:

Vestuário e artigos pessoais 0102 020107

Equipamento Proteção Individual2022/3111 211 47.300,00

Aquisição de EPI's2022/84311 131 3.500,00

50.800,00Total dos Projetos de GOP's:

50.920,00Total da Classificação Orçamental:

Outros0102 02010802

Aquisição de Material Administrativo2022/83311 231 500,00

500,00Total dos Projetos de GOP's:

12.021,00Total da Classificação Orçamental:

Produtos vendidos nas farmácias 0102 020110

Materiais - Conteúdos Caixas Primeiros Socorros2022/3111 111 1.250,00

1.250,00Total dos Projetos de GOP's:

1.935,00Total da Classificação Orçamental:

Outras0102 02011603

Merchandising2022/61251 225 5.000,00

5.000,00Total dos Projetos de GOP's:

5.500,00Total da Classificação Orçamental:

Material de educação, cultura e recreio 0102 020120

Material Didático2022/14211 121 1.500,00

Material de desgaste2022/1721121 4.500,00

Fábrica de Historias2022/2521121 1.350,00

Livros2022/26211 121 28.000,00

Material Escolar2022/26211 221 7.500,00

Aquisição de Fundo Documental2022/60251 225 3.000,00

45.850,00Total dos Projetos de GOP's:

45.850,00Total da Classificação Orçamental:

Outros bens 0102 020121
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Classif. Orçamental Dotação

Município de Portalegre
Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2022

Projeto de GOP's

Loja Social - Aquisição de Bens2022/3423223 3.500,00

Vedação das Cubas nas freguesias Rurais2022/5224524 1.500,00

Estufa municipal - Aquisição de material2022/55246 324 600,00

Aquisição de Publicações Periódicas2022/60251 125 1.827,00

Material de divulgação de eventos2022/60251 425 1.500,00

Aquisição de Bens para Atividades Desportivas2022/8025225 2.500,00

Aquisição de Produtos (Combustíveis, Herbicidas,
Adubos, outros)

2022/84311 331 1.000,00

12.427,00Total dos Projetos de GOP's:

30.427,00Total da Classificação Orçamental:

Conservação de bens 0102 020203

Conservação de Bens2022/6111 311 24.439,00

Manutenção e Reparação2022/8111 211 6.317,00

Manutenção e Reparação2022/9111 411 30.750,00

Reparação de material recolha de resíduos2022/5124524 4.000,00

Reparação e Manutenção de Equipamentos e
Máquinas de Trabalho

2022/84311 431 24.500,00

90.006,00Total dos Projetos de GOP's:

130.567,00Total da Classificação Orçamental:

Locação de material de transporte 0102 020206

Aluguer de viaturas2022/10111 111 19.108,00

19.108,00Total dos Projetos de GOP's:

19.108,00Total da Classificação Orçamental:

Locação de outros bens 0102 020208

Aluguer de Equipamento de Recolha de Resíduos2018/1824524 69.150,00

Aluguer de equipamento2022/55246 224 3.500,00

Cinema2022/63251 425 21.000,00

93.650,00Total dos Projetos de GOP's:

118.650,00Total da Classificação Orçamental:

Comunicações 0102 020209

Despesas de Comunicações2022/83311 431 1,00

1,00Total dos Projetos de GOP's:

86.775,00Total da Classificação Orçamental:

Transportes 0102 020210
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Classif. Orçamental Dotação

Município de Portalegre
Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2022

Projeto de GOP's

Transportes Escolares2022/1821121 304.264,00

Transportes ocasionais2022/2121121 5.000,00

Cartão Especial - Transportes2022/3223223 18.600,00

Transportes para Associações Culturais2022/5925125 5.000,00

Transportes para Apoio às Atividades Desportivas2022/7325225 2.000,00

334.864,00Total dos Projetos de GOP's:

341.864,00Total da Classificação Orçamental:

Seguros 0102 020212

Material de transporte2022/6111 311 39.800,00

39.800,00Total dos Projetos de GOP's:

119.465,00Total da Classificação Orçamental:

Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0102 020214

Outro Material Peças2022/6111 311 6.750,00

6.750,00Total dos Projetos de GOP's:

6.750,00Total da Classificação Orçamental:

Formação 0102 020215

Formação2022/411111 8.000,00

8.000,00Total dos Projetos de GOP's:

9.500,00Total da Classificação Orçamental:

Publicidade 0102 020217

Publicidade e Divulgação2022/48245 224 35.074,00

Divulgação2022/63251 225 5.000,00

40.074,00Total dos Projetos de GOP's:

56.574,00Total da Classificação Orçamental:

Assistência técnica 0102 020219

Assistência técnica2022/8111 111 18.450,00

Manutenção Preventiva dos Equipamentos de
AVAC do Municipio

2022/9111 111 10.086,00

Reparação dos Equipamentos de AVAC do
Municipio

2022/9111 211 35.710,00

Assistência técnica2022/9111 411 6.150,00
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Classif. Orçamental Dotação

Município de Portalegre
Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2022

Projeto de GOP's

Contratos de Manutenção de Hardware, Software,
e Cartografia

2022/83311 331 4.000,00

74.396,00Total dos Projetos de GOP's:

118.322,00Total da Classificação Orçamental:

Outros trabalhos especializados 0102 020220

Manutenção de Extintores2022/3111 211 1.687,00

Serviço de Inspeção Periódica2022/8111 311 20.234,00

Reparação dos Equipamentos de AC's das
Escolas responsabilidade do Municipio

2022/9111 311 4.914,00

Gestão de Resíduos - Prestação de Serviço2022/4624524 636.000,00

Serviço de Transporte de Monstros, Verdes e
Resíduos de Construção e Demolição

2022/4724524 31.900,00

694.735,00Total dos Projetos de GOP's:

920.501,00Total da Classificação Orçamental:

Serviços de saúde 0102 020222

Medicina no Trabalho2022/3111 111 18.025,00

18.025,00Total dos Projetos de GOP's:

18.025,00Total da Classificação Orçamental:

Outros serviços 0102 020225

Prestação de Serviços2022/2111 111 49.837,00

Serviços2022/3111 211 12.529,00

Inspeções2022/6111 311 3.500,00

Prestação de Serviços2022/11111 111 12.214,00

Viagens, deslocações e Alojamento2022/11111 211 10.790,00

Eco-Escolas2022/2321121 300,00

Projeto Rizoma2022/2821121 15.820,00

Espetáculos solidários2022/3523223 500,00

Plano Diretor Municipal de Portalegre2020/4924224 2.245,00

Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria2022/48245 124 33.456,00

Limpeza de vegetação em arruamentos2022/55246 524 10.600,00

Rede de Património Histórico Cultural do
Concelho

2017/10225125 16.091,00

Tapeçaria de Portalegre – Valorização, Promoção,
Divulgação e Projeção

2022/5825125 419.799,00

Aquisição de Serviços Técnicos2022/63251 125 144.915,00

Projetos/Ações Culturais no Concelho2022/6525125 30.000,00

Volta ao Alentejo2022/7225225 1,00

Aquisição de Serviços Florestais2022/84311 531 5.000,00
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Classif. Orçamental Dotação

Município de Portalegre
Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2022

Projeto de GOP's

Controlo da Vegetação Espontânea Moto-manual2022/85311 131 5.000,00

Redução de Densidades de combustíveis2022/85311 231 5.000,00

Controlo da Vegetação Espontânea/Meios
Mecânicos

2022/85311 331 4.000,00

Controlo de Invasoras Lenhosas2022/85311 531 1.000,00

Intervenções Silvícolas2022/86311 131 3.000,00

Tratamentos Químicos2022/86311 231 1.200,00

Podas ou Desramações nas Redes DFCI2022/86311 331 1.000,00

Consumos de Iluminação Publica2017/8432232 264.475,00

Contrato de GEE - Implementação de Medidas IP2022/88322 132 390.525,00

Apoio Técnico2022/88322 332 100,00

Sistema de Comando da Sirene BVP - Castelo2022/89322 132 12.300,00

Automatização dos Sistemas de comando Horário
- Integração Plataforma

2022/89322 232 1.230,00

Promoção Turística do Concelho de Portalegre2022/9834234 10.000,00

Sinalética Rua da Judiaria e interpretação do
Colégio de S. Sebastião / Real Fábrica de
Lanifícios

2022/9934234 5.000,00

Gabinete de Apoio ao Consumidor2017/10835235 3.600,00

1.475.027,00Total dos Projetos de GOP's:

1.702.137,00Total da Classificação Orçamental:

Freguesias0102 04050102

Protocolos de Delegação de Competências2017/11142142 175.599,00

175.599,00Total dos Projetos de GOP's:

292.720,00Total da Classificação Orçamental:

Associações de munícipios0102 04050104

Carta Educativa2022/2421121 100,00

Transferências Correntes2022/103421 142 63.164,00

63.264,00Total dos Projetos de GOP's:

180.930,00Total da Classificação Orçamental:

Instituições sem fins lucrativos0102 040701

Transferência p/ Bombeiros Voluntários de
Portalegre para despesas de funcionamento

2022/1312112 274.500,00

Cidades Educadoras2022/2221121 220,00

Transferência para a Santa Casa da Misericórdia
de Portalegre - Fábrica Inovação e Impacto Social
do Alto Alentejo

2019/16023223 1,00

Transferência para o CCD do Municipio de
Portalegre - Projeto Escolhas

2019/16123223 8.843,00
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Classif. Orçamental Dotação

Município de Portalegre
Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2022

Projeto de GOP's

Protocolo para a Territorialização da Rede
Nacional de Apoio às Vítimas de Violência
Doméstica do Alto Alentejo Este

2022/3323223 2.000,00

Concessão de Apoio a Atividades do
Associativismo Cultural

2022/6425125 15.000,00

Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo2022/7125225 60.000,00

Torneio ATP Ténis2022/7425225 1.000,00

Apoio ao Associativismo Juvenil2022/7525225 2.500,00

Baja 500 Portalegre2022/7625225 100.000,00

Ultra Trail São Mamede2022/7725225 10.000,00

Trilhos dos Reis2022/7825225 6.000,00

Circuito BTT Pedalar em Portalegre2022/7925225 7.000,00

Cidade Amiga do Desporto2022/8225225 1.000,00

488.064,00Total dos Projetos de GOP's:

527.761,00Total da Classificação Orçamental:

Outras0102 040802

Medida Contrato Emprego Inserção / Inserção +2022/3723223 44.000,00

44.000,00Total dos Projetos de GOP's:

44.000,00Total da Classificação Orçamental:

Outras0102 050803

Medicamentos2022/30232 123 11.000,00

Água2022/30232 223 7.800,00

Transportes2022/30232 323 20.000,00

Medicamentos2022/31232 123 1.000,00

Água2022/31232 223 3.000,00

Transportes2022/31232 323 14.500,00

57.300,00Total dos Projetos de GOP's:

57.300,00Total da Classificação Orçamental:

Activos incorpóreos 0102 060202

Direitos de Autor2022/63251 325 9.000,00

9.000,00Total dos Projetos de GOP's:

11.125,00Total da Classificação Orçamental:

Outras  0102 06020305

Dia da Criança2022/1921121 5.000,00

Eventos comemorativos do calendário escolar2022/2021121 3.000,00
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Classif. Orçamental Dotação

Município de Portalegre
Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2022

Projeto de GOP's

Planos Integrados e inovadores de combate ao
insucesso escolar

2022/2721121 53.448,00

Campanha de sensibilização ambiental / sinalética2022/55246 724 1.000,00

Atividades na Biblioteca2022/60251 325 1.195,00

Exposições e Eventos2022/61251 125 12.000,00

Serviço Educativo2022/61251 325 1.000,00

Projetos Desportivos Municipais2022/8125225 5.000,00

Dinamização do Mercado Municipal2022/9434134 20.000,00

Exposições2022/9734234 5.000,00

Quinzenas Gastronómicas 20222022/10034234 500,00

Grandes Eventos2022/10134234 79.500,00

Dia Europeu do Enoturismo2022/10234234 500,00

187.143,00Total dos Projetos de GOP's:

259.143,00Total da Classificação Orçamental:

Terrenos 0102 070101

Aquisições Imobiliárias2020/211111 99.332,00

99.332,00Total dos Projetos de GOP's:

99.332,00Total da Classificação Orçamental:

Aquisição0102 07010202

Aquisição2022/40241 124 500.000,00

500.000,00Total dos Projetos de GOP's:

500.000,00Total da Classificação Orçamental:

Reparação e beneficiação0102 07010203

Outros2017/36241 324 179.497,00

Reparação e Manutenção de Habitações Sociais2022/3824124 10.000,00

Reabilitação de imóveis2022/40241 224 1,00

Reparação e Reabilitação de Piscinas Rurais e
Urbanas

2022/6625225 5.000,00

194.498,00Total dos Projetos de GOP's:

194.498,00Total da Classificação Orçamental:

Instalações de serviços0102 07010301

Incubadora de Empresas Não tecnologicas de
Portalegre

2019/611111 106.047,00

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

2017/3924224 954.732,00
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Classif. Orçamental Dotação

Município de Portalegre
Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2022

Projeto de GOP's

Loteamentos camarários2022/4524224 1,00

1.060.780,00Total dos Projetos de GOP's:

1.060.780,00Total da Classificação Orçamental:

Instalações desportivas e recreativas0102 07010302

Recuperação e reconversão da antiga Igreja do
Espírito Santo de Alegrete, para Centro Cultural e
Social

2018/2425125 190.200,00

Centro Cultural dos Fortios2021/325125 22.140,00

Reparação e Conservação de Equipamentos
Culturais

2022/6225125 5.000,00

Renovação dos Equipamentos dos Parques
Infantis do Concelho de Portalegre

2022/6825225 70.000,00

287.340,00Total dos Projetos de GOP's:

287.340,00Total da Classificação Orçamental:

Mercados e instalações de fiscalização sanitária0102 07010303

Requalificação do Mercado Municipal2017/9134134 350.000,00

Reparação e Requalificação do Mercado Municipal2022/9334134 10.000,00

360.000,00Total dos Projetos de GOP's:

360.000,00Total da Classificação Orçamental:

Escolas0102 07010305

Requalificação da Escola Básica Cristóvão Falcão2017/11421121 493.994,00

Centro Social e Jardim de Infância de São
Cristóvão

2020/13821121 262.100,00

Conservação e manutenção do parque escolar2022/2921121 175.361,00

931.455,00Total dos Projetos de GOP's:

931.455,00Total da Classificação Orçamental:

Outros  0102 07010307

Manutenção de Edifícios / Equipamentos
Municipais

2022/711111 15.000,00

Requalificação da Residência de Estudantes do
Ensino Secundário

2022/10423223 100,00

Remodelação de Sanitários Públicos2022/5624624 32.268,00

Recuperar a estrutura existente no Castelo de
Portalegre

2022/9634234 8.800,00

56.168,00Total dos Projetos de GOP's:

56.168,00Total da Classificação Orçamental:

Viadutos, arruamentos e obras complementares0102 07010401

Requalificação e Valorização de Espaços Públicos2017/4024224 316.724,00
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Classif. Orçamental Dotação

Município de Portalegre
Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2022

Projeto de GOP's

Construção de ciclovia em zona envolvente e
próxima da cidade

2022/4424224 151.187,00

Projeto para a construção de passeios pedonais
nas artérias do Bairro do Atalaião

2022/10524224 1,00

Requalificação e construção de passeios na Rua
da Fontinha

2022/10624224 1,00

Requalificação dos passeios pedonais do Bairro
dos Apóstolos em Urra e da Rua da Saudade em
Caia

2022/10724224 1,00

Expansão da Área de Acolhimento Empresarial de
Portalegre

2020/14432132 1.162.987,00

Execução de rotunda na EN 246 para acesso à
Zona Industrial de Portalegre

2022/8732132 469.427,00

2.100.328,00Total dos Projetos de GOP's:

2.100.328,00Total da Classificação Orçamental:

Parques e jardins 0102 07010405

Aquisição de material de redes de rega2022/55246 124 8.205,00

Manutenção e execução de fontes na cidade2022/55246 624 1.000,00

Recuperar o Parque de Campismo da Quinta da
Saúde

2022/9534234 1,00

9.206,00Total dos Projetos de GOP's:

9.206,00Total da Classificação Orçamental:

Instalações desportivas e recreativas 0102 07010406

Reabilitação das Áreas de Apoio Sócio-Cultural do
CPT do Bairro Social do Atalaião

2020/13923223 286.458,00

Requalificação da piscina municipal dos Assentos2019/11525225 581.204,00

Requalificação de Estádios2022/6725225 5.000,00

Recuperação do Complexo da Piscina Municipal2022/6925225 12.300,00

Renovação de Equipamentos Desportivos2022/7025225 1,00

Requalificação do piso sintético do campo de
treinos do Estádio Municipal

2022/10925225 1,00

Requalificação dos balneários do Estádio
Municipal de Portalegre

2022/11025225 1,00

Projeto para a requalificação integral da bancada
do Estádio Municipal Eduardo de Sousa Lima

2022/11125225 1,00

Projeto Piloto de CER - Pavilhão Gimnodesportivo2022/88322 232 100,00

885.066,00Total dos Projetos de GOP's:

885.066,00Total da Classificação Orçamental:

Viação rural0102 07010408

Obras por administração direta - remendagem e
sinalização

2022/5111 311 18.000,00

Beneficiação de Rede Viária Agroflorestal2022/86311 431 3.000,00
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Classif. Orçamental Dotação

Município de Portalegre
Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2022

Projeto de GOP's

Qualificação da área de acolhimento empresarial
de Portalegre / Av. Francisco Fino - 2.º fase

2019/12432132 937.207,00

Empreitadas2017/88331 133 196.515,00

1.154.722,00Total dos Projetos de GOP's:

1.154.722,00Total da Classificação Orçamental:

Sinalização e trânsito0102 07010409

Sinalização e Segurança Rodoviária2017/88331 233 20.000,00

Manutenção de Sistemas Semafóricos2022/9233133 7.995,00

27.995,00Total dos Projetos de GOP's:

27.995,00Total da Classificação Orçamental:

Infraestrut. para distribuição energia eléctrica0102 07010410

Iluminação Exterior Escolas2022/89322 332 615,00

Jardins e Fontes Decorativas2022/89322 432 615,00

Ampliação da Rede de IP2022/9032232 82.500,00

Conservação de Equipamentos Municipais -
instalações elétricas

2022/9132232 66.073,00

149.803,00Total dos Projetos de GOP's:

149.803,00Total da Classificação Orçamental:

Cemitérios0102 07010412

Aquisição de Material para Ossários2022/57246 124 13.075,00

Ampliação do Cemitério de Urra2022/10824624 1,00

13.076,00Total dos Projetos de GOP's:

13.076,00Total da Classificação Orçamental:

Outros0102 07010413

Execução de intervenções junto a contentores2022/5324524 5.000,00

Criação de Rotas, recuperação de caminhos
pedonais e sinaléctica

2018/26251 325 22.694,00

Centro de Interpretação do Complexo Turístico da
Quinta da Saúde

2019/14334234 426.275,00

453.969,00Total dos Projetos de GOP's:

453.969,00Total da Classificação Orçamental:

Recolha de resíduos0102 07010601

Reparação de Viaturas de Recolha de Resíduos2022/6111 211 68.755,00
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Classif. Orçamental Dotação

Município de Portalegre
Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2022

Projeto de GOP's

Aquisição de Equipamento de Recolha de
Resíduos

2022/5024524 24.085,00

92.840,00Total dos Projetos de GOP's:

92.840,00Total da Classificação Orçamental:

Outro0102 07010602

Aquisição de Viaturas2022/6111 111 30.000,00

Aquisição de Equipamentos Agrícolas e Viaturas2022/83311 531 10.000,00

40.000,00Total dos Projetos de GOP's:

40.000,00Total da Classificação Orçamental:

Equipamento de informática 0102 070107

SMART Cities - Urbansol Euroace2018/111111 3.835,00

Equipamento Informático2022/1111 111 10.000,00

Hardware2022/2111 311 4.305,00

Equipamento informático2022/11111 311 3.177,00

Implementação de rede Wifi nas Freguesias2022/1211111 100,00

Aquisição de Hardware, Software, e Cartografia2022/83311 131 500,00

21.917,00Total dos Projetos de GOP's:

21.917,00Total da Classificação Orçamental:

Software informático 0102 070108

Software Informático2022/1111 211 6.009,00

Software2022/2111 211 254.414,00

260.423,00Total dos Projetos de GOP's:

260.423,00Total da Classificação Orçamental:

Equipamento administrativo 0102 070109

Mobiliário2022/2111 411 100,00

Aquisição de mobiliário2022/3111 211 3.500,00

Mobiliário Escolar2022/1621121 2.000,00

Mobiliário2022/60251 525 540,00

6.140,00Total dos Projetos de GOP's:

6.140,00Total da Classificação Orçamental:

Equipamento de recolha de resíduos0102 07011001

Equipamento de Transporte2022/48245 324 258.485,00
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Classif. Orçamental Dotação

Município de Portalegre
Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2022

Projeto de GOP's

Aquisição de Equipamentos e Máquinas de
Trabalho

2022/84311 231 1.000,00

259.485,00Total dos Projetos de GOP's:

259.485,00Total da Classificação Orçamental:

Outro0102 07011002

Equipamento Básico2022/48245 424 1,00

Aquisição de equipamento para Eliminação dos
RCDS existentes no edifício das Oficinas
Municipais

2022/5424524 30.750,00

30.751,00Total dos Projetos de GOP's:

30.751,00Total da Classificação Orçamental:

Ferramentas e utensílios 0102 070111

Aquisição de Equipamento2022/5111 111 2.337,00

Aquisição de Ferramentas e Utensílios2022/4924524 900,00

Aquisição de Equipamentos2022/55246 424 2.350,00

5.587,00Total dos Projetos de GOP's:

5.587,00Total da Classificação Orçamental:

Outros investimentos 0102 070115

Aquisição e Reparação de Mobiliário e
Equipamento

2022/5111 211 27.000,00

Fornecimento e montagem de posto de
carregamento para veículos electricos

2022/10111 211 9.686,00

Elaboração de Projetos2022/3924124 2.000,00

Plano de Pormenor de Conservação,
Reconstrução e Reabilitação do Centro Histórico
de Portalegre

2017/3724224 29.490,00

Beneficiação/Construção de Pontos de água2022/85311 431 3.000,00

Instalação de Sistema Fotovoltaico - Projeto Piloto
ESSE contagem de Pessoas e Veículos na Zona
Industrial

2022/88322 432 6.304,00

Comunidade de Energia Renovável na Zona
Industrial

2022/88322 532 1,00

Criação e Dinamização da Rede de Infraestruturas
para o Autocaravanismo no Alentejo e Ribatejo -
Criação de Área de Serviço para Autocaravanas
na Ribeira de Nisa

2019/14634234 113.020,00

190.501,00Total dos Projetos de GOP's:

190.501,00Total da Classificação Orçamental:

Instalações desportivas e recreativas0102 07030202

Centro Cultural e Recreativo do Núcleo Histórico
de Portalegre

2022/4124224 60.912,00
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Classif. Orçamental Dotação

Município de Portalegre
Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2022

Projeto de GOP's

Centro de Convívio Social do Centro Histórico de
Portalegre

2022/4224224 376.155,00

437.067,00Total dos Projetos de GOP's:

437.067,00Total da Classificação Orçamental:

Viadutos, arruamentos e obras complementares0102 07030301

Acionamento de garantias bancárias -
Infraestruturas do Loteamento da Ratinha

2020/14124224 918.776,00

Infraestruturas do Loteamento da Amoreira - Urra2022/4324224 10.000,00

928.776,00Total dos Projetos de GOP's:

928.776,00Total da Classificação Orçamental:

Outras0102 08010102

Unidade de Saude Familiar Portus Alacer -
Transferência para a ULSNA

2020/14022122 79.150,00

79.150,00Total dos Projetos de GOP's:

79.150,00Total da Classificação Orçamental:

Associações de munícipios0102 08050104

Transferências de Capital2022/103421 242 62.336,00

62.336,00Total dos Projetos de GOP's:

67.789,00Total da Classificação Orçamental:

Instituições sem fins lucrativos0102 080701

Transferência para Despesas de Investimento
para Entidades sem Fins Lucrativos

2017/611111 8.717,00

Transferência para a Fundação Robinson2020/13611111 1,00

Apoio a entidades de caracter social para
investimento

2022/3623223 20.000,00

28.718,00Total dos Projetos de GOP's:

28.718,00Total da Classificação Orçamental:

Empréstimos de médio e longo prazos0103 03010302

Juros de Empréstimos2017/11041141 86.468,00

86.468,00Total dos Projetos de GOP's:

86.468,00Total da Classificação Orçamental:

Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras0103 100603
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Classif. Orçamental Dotação

Município de Portalegre
Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2022

Projeto de GOP's

Amortizações de Empréstimos2017/10941141 1.630.543,00

1.630.543,00Total dos Projetos de GOP's:

1.630.543,00Total da Classificação Orçamental:
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Mapa dos Empréstimos Ano 2022
(Unidade em Euros)
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Câmara Municipal de Portalegre

Encargos 
Capital

D
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rr
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o

s Visto do TC Taxa de Juro

Curto Prazo

Total
Médio e Longo 
Prazos

C.G.D. 11-12-93 28-12-93 20 28 3389 14-02-94

Construção de Habitações (I) Ao 
abrigo da Lei n.º 42/98, de 6 de 
Agosto, com as alterações que 

entretanto lhe foram introduzidas

1.326.467,17 1.326.467,17 8,20% 1,46% 49.469,36 117,07 49.586,43 0,00 74.239,05 24.769,69

C.G.D. 09-12-02 29-11-02 20 20 3402 12-12-02

Obras Financiadas (I) Ao abrigo 
do art.º 7.º da Lei n.º 16-A/2002, 
de 31 de Maio - 1.ª alteração à 

LOE/2002)

772.409,12 772.409,12 3,00% 1,22% 53.638,77 291,03 53.929,80 0,00 53.638,77 0,00

B.P.I 23-06-03 07-11-03 20 19 1816 15-09-03 Rateio 1 (N) 731.843,00 731.843,00 2,80% 0,13% 43.049,58 103,07 43.152,65 0,00 86.099,16 43.049,58

B.PI. 29-09-03 30-12-03 20 19 2712 27-11-03 Rateio 2 2003 (N) 123.083,00 123.083,00 2,90% 0,16% 8.016,24 30,52 8.046,76 0,00 22.075,54 14.059,30

B.P.I. 26-04-04 11-08-04 20 18 1152 08-07-04 Rateio 1 2004 (N) 792.686,00 792.686,00 2,60% 0,00% 50.660,66 0,00 50.660,66 0,00 151.982,01 101.321,35

C.G.D. 27-09-04 04-10-04 20 18 2456 22-12-04

Programa Operacional da Cultura 
(I) Ao abrigo do Despacho 

Conjunto n.º 177/2004, de S. 
Ex.as os Ministros das Finanças e 

das Cidades, Ordenamento do 
Território e Ambiente, publicado 

na II Série do D.R. n.º 71, de 
27.03.2004

1.173.800,00 1.173.800,00 2,60% 0,00% 74.414,88 0,00 74.414,88 0,00 223.244,63 148.829,75

C.G.D. 27-09-04 04-10-04 20 18 2454 23-12-04

Projectos integrados no PORA (I) 
Ao abrigo do Despacho Conjunto 

n.º 177/2004, de S. Ex.as os 
Ministros das Finanças e das 

Cidades, Ordenamento do 
Território e Ambiente, publicado 

na II Série do D.R. n.º 71, de 
27.03.2004

309.927,75 309.927,75 2,60% 0,00% 19.648,35 0,00 19.648,35 0,00 58.945,05 39.296,70

C.G.D. 27-09-04 04-10-04 20 18 2455 09-12-04

Projectos integrados no 
INTERREG III (I) Ao abrigo do 

Despacho Conjunto n.º 177/2004, 
de S. Ex.as os Ministros das 

Finanças e das Cidades, 
Ordenamento do Território e 

Ambiente, publicado na II Série 
do D.R. n.º 71, de 27.03.2004

200.000,00 200.000,00 2,60% 0,00% 12.679,31 0,00 12.679,31 0,00 38.037,93 25.358,62

B.E.S. 27-09-04 11-10-04 20 18 2573 09-12-04 Rateio 2 - 2004 (N) 58.042,00 58.042,00 2,55% 0,34% 3.414,00 32,37 3.446,37 0,00 10.246,00 6.832,00

C.G.D. 26-04-05 13-04-05 20 17 1041 12-05-05 Rateio 1 2005 (N) 866.451,00 866.451,00 2,44% 0,00% 53.597,87 0,00 53.597,87 0,00 187.592,51 133.994,64

C.G.D. 26-04-05 13-04-05 20 17 1042 05-12-05

Financiamentos integrados no 
Interreg III - 2 (I) Ao abrigo do n.º 

6 do artigo 19.º da Lei n.º 55-
B/2004, de 30.12 – LOE/2005, na 
redacção da Lei n.º 39-A/2005, de 

29.7 (1ª alteração à LOE/2005)

582.136,50 582.136,50 2,44% 0,00% 36.010,44 0,00 36.010,44 0,00 126.036,48 90.026,04

C.G.D. 26-04-05 13-04-05 20 17 1040 05-05-05

Financiamentos integrados no 
PORA - 2 (I) Ao abrigo do n.º 6 do 
artigo 19.º da Lei n.º 55-B/2004, 

de 30.12-LOE/2005

939.974,83 939.974,83 2,44% 0,00% 58.145,99 0,00 58.145,99 0,00 203.510,93 145.364,94
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Mapa dos Empréstimos Ano 2022
(Unidade em Euros)
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C.G.D. 26-09-05 16-09-05 20 17 2757 23-12-05

Investimentos Financiados 
FEDER - 2005 (I) Ao abrigo do n.º 

6 do artigo 19.º da Lei n.º 55-
B/2004, de 30.12 – LOE/2005, na 
redacção da Lei n.º 39-A/2005, de 

29.7 (1ª alteração à LOE/2005)

942.526,49 942.526,49 2,32% 0,00% 65.031,48 0,00 65.031,48 0,00 243.867,98 178.836,50

C.G.D. 26-09-05 16-09-05 20 17 2509 06-12-05 Rateio 2 - 2005 (N) 190.593,00 190.593,00 2,32% 0,00% 11.644,56 0,00 11.644,56 0,00 43.667,03 32.022,47

C.G.D. 28-04-06 04-05-06 20 16 984 21-07-06 Rateio 1 - 2006 (N) 1.096.429,00 1.096.429,00 3,18% 0,00% 66.479,70 0,00 66.479,70 0,00 299.158,62 232.678,92

C.G.D. 29-09-06 20-10-06 20 16 1884 16-11-06 Rateio 2 - 2006 (N) 203.020,00 203.020,00 3,74% 0,00% 12.255,01 0,00 12.255,01 0,00 61.275,05 49.020,04

C.G.D. 28-04-06 04-05-06 25 16 1860 30-11-06

INH - Construção de 52 Fogos (I) 
Ao abrigo do n.º 9 do artigo 33.º 

da LOE/2006 (Despacho 22 
262/2006, de 3/11)

1.296.349,00 1.296.349,00 1,26% 0,00% 57.577,31 0,00 57.577,31 0,00 546.984,45 489.407,14

C.G.D. 28-04-06 04-05-06 25 16 1859 30-11-06

INH - Construção de 8 fogos (I) 
Ao abrigo do n.º 9 do artigo 33.º 

da LOE/2006 (Despacho 22 
262/2006, de 3/11)

126.301,80 126.301,80 1,26% 0,02% 5.609,69 0,00 5.609,69 0,00 53.292,06 47.682,37

B.E.S. 29-09-06 31-10-06 20 16 1907 23-11-06
Investimentos Financiados 

FEDER 3 - 2006 (I) Ao abrigo do 
n.º 7 do artigo 33.º da LOE/2006

292.732,50 292.732,50 3,77% 0,09% 17.219,56 73,61 17.293,17 0,00 86.097,78 68.878,22

Santander / Totta 24-02-06 15-03-06 20 16 758 14-06-06
Investimentos Financiados 

FEDER 2 - 2006 (I) Ao abrigo do 
n.º 7 do artigo 33.º da LOE/2006

385.495,85 385.495,85 2,85% 0,00% 22.676,22 0,00 22.676,22 0,00 102.043,10 79.366,88

Santander / Totta 25-06-07 03-07-07 20 15 921 27-09-07

Emprestimo Não excepcionado - 
Investimentos Inscritos no Plano 
Plurianual de Actividades 2007 

(N)

1.200.000,00 1.199.987,17 4,24% 0,00% 61.538,48 0,00 61.538,48 0,00 353.833,07 292.294,59

B.P.I. 26-02-07 13-03-07 20 15 960 16-11-07

Emprestimo Excepcionado 2007 - 
Remodelação de EN246-2 e 

EM517 (I) Ao abrigo do n.º 6 do 
artigo 33.º da LOE/2007

372.696,45 372.696,45 4,01% 0,00% 19.385,28 0,00 19.385,28 0,00 114.696,04 95.310,76

B.P.I. 26-02-07 13-07-07 20 15 961 16-11-07

Emprestimo Excepcionado 2007 - 
Z.Industrial 1.ª fase e Lote 24 (I) 
Ao abrigo do n.º 6 do artigo 33.º 

da LOE/2007

992.433,30 992.433,30 4,00% 0,00% 51.624,60 0,00 51.624,60 0,00 305.445,96 253.821,36

B.P.I. 26-02-07 13-07-07 20 15 962 16-11-07

Empréstimo Excepcionado 2007 - 
Req. Da Zona de intervenção do 
Portalegre Pólis, Jardim e Parque 
de Estacionamento (I) Ao abrigo 

do n.º 6 do artigo 33.º da 
LOE/2007

162.919,77 162.919,77 4,00% 0,00% 8.474,04 0,00 8.474,04 0,00 50.138,00 41.663,96

B.P.I. 24-07-17 10-08-17 12 3 2984 28-02-18
Operação de Substituição da 

Divida
7.443.133,47 7.443.133,47 1,35% 1,35% 603.142,14 70.802,54 673.944,68 0,00 5.394.910,66 4.791.768,52

C.G.D. 30-06-08 22-12-08 20 14 1512 12-11-08

Concepção e Execução de 
Infraestruturas na Área de 

Expansão do Parque Industrial - 
2.ª fase

704.191,31 704.191,31 5,91% 0,13% 37.146,79 296,45 37.443,24 0,00 260.966,01 223.819,22
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Observações

Instituto da 
Habitação e da 

Reabilitação Urbana
30-06-08 13-03-09 25 14 1591 26-11-08

Financiamento Complementar da 
aquisição de 33 fogos devolutos 

(11 T0+14 T1+7 T2 + 1T3) no 
âmbito do Dec. Lei 135/2004, de 
3 de Junho (PROHABITA), em 

Portalegre

155.652,00 144.245,15 6,12% 0,65% 6.342,63 425,25 6.767,88 0,00 80.137,34 73.794,71

C.G.D. 29-12-08 07-04-09 20 13 1685 07-10-09

Financiamento Complementar 
dos seguintes projectos de 

Investimento: 
Ampliação/Requalificação das 

EB1/JI de Assentos, 
Ampliação/Requalificação das 

EB1/JI de Corredoura e Rede de 
Património de Portalegre - 

Edificado, Móvel e Imaterial

829.320,52 829.320,52 3,48% 1,19% 46.598,80 4.132,89 50.731,69 0,00 363.175,45 316.576,65

Instituto da 
Habitação e da 

Reabilitação Urbana
14-09-09 25 12 764 22-07-10

Financiamento da parte não 
comparticipada do custo das 

obras de reabilitação de 9 dos 13 
prédios devolutos adquiridos pelo 

Municipio

460.901,76 460.895,11 3,00% 0,65% 20.707,27 1.681,56 22.388,83 0,00 311.649,09 290.941,82

Banco BPI 23-10-19 20-01-20 20 0 665 22-10-20
Requalificação da Piscina 
Municipal dos Assentos

987.628,00 414.902,97 0,62% 0,42% 25.690,06 4.066,28 29.756,34 0,00 987.628,00 961.937,94

CGD 01-04-20 02-10-20 20 0 2490 14-01-21

Qualificação da área de 
acolhimento empresarial de 

portalegre / Av. Francisco Fino - 
2.ª fase

583.225,00 0,00 0,76% 0,76% 28.653,53 4.415,02 33.068,55 0,00 0,00 554.571,47

Total 26.302.369,59 25.134.993,23 1.630.542,60 86.467,66 1.717.010,26 0,00 10.894.613,75 9.847.296,15

No pressuposto que 
vamos utilizar na 

totalidade em 2022

No pressuposto que 
vamos utilizar na 

totalidade em 2022

Órgão executivo

Em ____ de__________ de 20___

Órgão deliberativo

Em ____ de__________ de 20___
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Câmara Municipal de Portalegre 

Cálculo das Amortizações Médias de 
Empréstimos 

 



C.G.D. 31-10-97 25 16 3389 15-12-97

Construção de Habitações (I) Ao 
abrigo da Lei n.º 42/98, de 6 de 
Agosto, com as alterações que 

entretanto lhe foram introduzidas

1.326.467,17 1.326.467,17 463.499,78 9 51.499,98 51.499,98 51.499,98 51.499,98 51.499,98

C.G.D. 20-04-99 25 14 9878 18-03-99
Investimentos Previstos no Plano 

de Actividades (N)
2.992.787,38 2.992.787,38 1.214.640,97 11 110.421,91

C.G.D. 29-11-02 20 11 3402 12-12-02

Obras Financiadas (I) Ao abrigo 
do art.º 7.º da Lei n.º 16-A/2002, 
de 31 de Maio - 1.ª alteração à 

LOE/2002)

772.409,12 772.409,12 461.975,81 9 51.330,65 51.330,65 51.330,65 51.330,65 51.330,65

B.P.I 07-11-03 20 10 1816 15-09-03 Rateio 1 (N) 731.843,00 731.843,00 430.495,80 10 43.049,58 43.049,58 43.049,58 43.049,58 43.049,58

B.PI. 30-12-03 20 10 2712 27-11-03 Rateio 2 2003 (N) 123.083,00 123.083,00 84.184,98 10 8.418,50 8.418,50 8.418,50 8.418,50 8.418,50

B.P.I. 11-08-04 20 9 1152 08-07-04 Rateio 1 2004 (N) 792.686,00 792.686,00 549.551,53 11 49.959,23 49.959,23 49.959,23 49.959,23 49.959,23

C.G.D. 04-10-04 20 9 2456 22-12-04

Programa Operacional da Cultura (I) 
Ao abrigo do Despacho Conjunto n.º 

177/2004, de S. Ex.as os Ministros das 
Finanças e das Cidades, Ordenamento 
do Território e Ambiente, publicado na 
II Série do D.R. n.º 71, de 27.03.2004

1.173.800,00 1.173.800,00 810.834,58 11 73.712,23 73.712,23 73.712,23 73.712,23 73.712,23

C.G.D. 04-10-04 20 9 2454 23-12-04

Projectos integrados no PORA (I) Ao 
abrigo do Despacho Conjunto n.º 

177/2004, de S. Ex.as os Ministros das 
Finanças e das Cidades, Ordenamento 
do Território e Ambiente, publicado na 
II Série do D.R. n.º 71, de 27.03.2004

309.927,75 309.927,75 214.091,11 11 19.462,83 19.462,83 19.462,83 19.462,83 19.462,83

C.G.D. 04-10-04 20 9 2455 09-12-04

Projectos integrados no INTERREG III 
(I) Ao abrigo do Despacho Conjunto n.º 
177/2004, de S. Ex.as os Ministros das 
Finanças e das Cidades, Ordenamento 
do Território e Ambiente, publicado na 
II Série do D.R. n.º 71, de 27.03.2004

200.000,00 200.000,00 138.155,50 11 12.559,59 12.559,59 12.559,59 12.559,59 12.559,59

B.E.S. 11-10-04 20 9 2573 09-12-04 Rateio 2 - 2004 (N) 58.042,00 58.042,00 37.558,00 11 3.414,36 3.414,36 3.414,36 3.414,36 3.414,36

C.G.D. 31-01-05 20 8
Incêndios (I) Ao abrigo do artigo 
3.º da Lei nº 107/2003, de 10.12

150.529,00 138.893,09 75.233,78 12 6.269,48 6.269,48 6.269,48 6.269,48 6.269,48

C.G.D. 13-04-05 20 8 1041 12-05-05 Rateio 1 2005 (N) 866.451,00 866.451,00 613.376,61 12 51.114,72 51.114,72 51.114,72 51.114,72 51.114,72

C.G.D. 13-04-05 20 8 1042 05-12-05

Financiamentos integrados no Interreg 
III - 2 (I) Ao abrigo do n.º 6 do artigo 
19.º da Lei n.º 55-B/2004, de 30.12 – 
LOE/2005, na redacção da Lei n.º 39-

A/2005, de 29.7 (1ª alteração à 
LOE/2005)

582.136,50 582.136,50 412.105,16 12 34.342,10 34.342,10 34.342,10 34.342,10 34.342,10

C.G.D. 13-04-05 20 8 1040 05-05-05

Financiamentos integrados no 
PORA - 2 (I) Ao abrigo do n.º 6 do 
artigo 19.º da Lei n.º 55-B/2004, 

de 30.12-LOE/2005

939.974,83 939.974,83 665.425,48 12 55.452,12 55.452,12 55.452,12 55.452,12 55.452,12

CALCULO DAS AMORTIZAÇÕES MÉDIAS DOS EMPRESTIMOS MÉDIO E LONGO PRAZO PARA O ORÇAMENTO DE 2022

Anos 
remanescentes

Amortizações 
médias dos 

emprestimos 
2019

Amortizações 
médias dos 

emprestimos 
2020

Amortizações 
médias dos 

emprestimos 
2021

Amortizações 
médias dos 

emprestimos 
2022

Amortizações 
médias dos 

emprestimos 
2023

Capital
Divida a 31 de 
Dezembro de 

2013Contratado Utilizado

Caracterização do 
Empréstimo

EMPRÉSTIMOS EXISTENTES À DATA DE ENTRADA EM VIGOR DO RFLEI - 01/01/2014 (Art. 83.º do RFALEI)
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do 
Empréstimo

Página 1 de 3



Anos 
remanescentes

Amortizações 
médias dos 

emprestimos 
2019

Amortizações 
médias dos 

emprestimos 
2020
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emprestimos 
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Capital
Divida a 31 de 
Dezembro de 

2013Contratado Utilizado

Caracterização do 
Empréstimo

EMPRÉSTIMOS EXISTENTES À DATA DE ENTRADA EM VIGOR DO RFLEI - 01/01/2014 (Art. 83.º do RFALEI)
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Finalidade do EmpréstimoNúmero 
de 

Registo D
a

ta

Data da 
Contratação 

do 
Empréstimo

C.G.D. 16-09-05 20 8 2757 23-12-05

Investimentos Financiados 
FEDER - 2005 (I) Ao abrigo do n.º 

6 do artigo 19.º da Lei n.º 55-
B/2004, de 30.12 – LOE/2005, na 
redacção da Lei n.º 39-A/2005, de 

29.7 (1ª alteração à LOE/2005)

942.526,49 942.526,49 761.566,41 12 63.463,87 63.463,87 63.463,87 63.463,87 63.463,87

C.G.D. 16-09-05 20 8 2509 06-12-05 Rateio 2 - 2005 (N) 190.593,00 190.593,00 136.366,02 12 11.363,84 11.363,84 11.363,84 11.363,84 11.363,84

C.G.D. 04-05-06 20 7 984 21-07-06 Rateio 1 - 2006 (N) 1.096.429,00 1.096.429,00 827.728,53 13 63.671,43 63.671,43 63.671,43 63.671,43 63.671,43

C.G.D. 20-10-06 20 7 1884 16-11-06 Rateio 2 - 2006 (N) 203.020,00 203.020,00 158.696,70 13 12.207,44 12.207,44 12.207,44 12.207,44 12.207,44

C.G.D. 04-05-06 25 7 1860 30-11-06

INH - Construção de 52 Fogos (I) 
Ao abrigo do n.º 9 do artigo 33.º 

da LOE/2006 (Despacho 22 
262/2006, de 3/11)

1.296.349,00 1.296.349,00 1.006.087,31 18 55.893,74 55.893,74 55.893,74 55.893,74 55.893,74

C.G.D. 04-05-06 25 7 1859 30-11-06

INH - Construção de 8 fogos (I) Ao 
abrigo do n.º 9 do artigo 33.º da 

LOE/2006 (Despacho 22 
262/2006, de 3/11)

126.301,80 126.301,80 98.021,93 18 5.445,66 5.445,66 5.445,66 5.445,66 5.445,66

B.E.S. 31-10-06 20 7 1907 23-11-06
Investimentos Financiados 

FEDER 3 - 2006 (I) Ao abrigo do 
n.º 7 do artigo 33.º da LOE/2006

292.732,50 292.732,50 223.854,26 13 17.219,56 17.219,56 17.219,56 17.219,56 17.219,56

Santander / Totta 15-03-06 20 7 758 14-06-06
Investimentos Financiados 

FEDER 2 - 2006 (I) Ao abrigo do 
n.º 7 do artigo 33.º da LOE/2006

385.495,85 385.495,85 283.452,86 13 21.804,07 21.804,07 21.804,07 21.804,07 21.804,07

Santander / Totta 03-07-07 20 6 921 27-09-07
Emprestimo Não excepcionado - 
Investimentos Inscritos no Plano 

Plurianual de Actividades 2007 (N)
1.200.000,00 1.199.987,17 846.140,91 14 60.438,64 60.438,64 60.438,64 60.438,64 60.438,64

B.P.I. 13-03-07 20 6 960 15-11-07

Emprestimo Excepcionado 2007 - 
Remodelação de EN246-2 e 

EM517 (I) Ao abrigo do n.º 6 do 
artigo 33.º da LOE/2007

372.696,45 372.696,45 269.423,66 14 19.244,55 19.244,55 19.244,55 19.244,55 19.244,55

B.P.I. 13-07-07 20 6 961 15-11-07

Emprestimo Excepcionado 2007 - 
Z.Industrial 1.ª fase e Lote 24 (I) 
Ao abrigo do n.º 6 do artigo 33.º 

da LOE/2007

992.433,30 992.433,30 717.483,78 14 51.248,84 51.248,84 51.248,84 51.248,84 51.248,84

B.P.I. 13-07-07 20 6 962 15-11-07

Empréstimo Excepcionado 2007 - 
Req. Da Zona de intervenção do 
Portalegre Pólis, Jardim e Parque 
de Estacionamento (I) Ao abrigo 

do n.º 6 do artigo 33.º da 
LOE/2007

162.919,77 162.919,77 117.775,30 14 8.412,52 8.412,52 8.412,52 8.412,52 8.412,52

C.G.D. 22-12-08 20 5 1512 12-11-08

Concepção e Execução de 
Infraestruturas na Área de 

Expansão do Parque Industrial - 
2.ª fase (I)

704.191,31 704.191,31 549.588,31 15 36.639,22 36.639,22 36.639,22 36.639,22 36.639,22
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de 
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a

ta

Data da 
Contratação 

do 
Empréstimo

Instituto da 
Habitação e da 

Reabilitação Urbana
13-03-09 25 5 1591 26-11-08

Financiamento Complementar da 
aquisição de 33 fogos devolutos 

(11 T0+14 T1+7 T2 + 1T3) no 
âmbito do Dec. Lei 135/2004, de 3 

de Junho (PROHABITA), em 
Portalegre (I)

155.652,00 155.652,00 128.926,23 20 6.446,31 6.446,31 6.446,31 6.446,31 6.446,31

C.G.D. 07-04-09 20 4 1685 07-10-09

Financiamento Complementar dos 
seguintes projectos de 

Investimento: 
Ampliação/Requalificação das 

EB1/JI de Assentos, 
Ampliação/Requalificação das 

EB1/JI de Corredoura e Rede de 
Património de Portalegre - 

Edificado, Móvel e Imaterial (I)

829.320,52 829.320,52 706.825,07 16 44.176,57 44.176,57 44.176,57 44.176,57 44.176,57

Estado Português 27-09-09 10 4 1571 17-09-09
Programa de Regularização 
Extraordinária de Dividas do 

Estado (N)
632.595,00 632.595,00 632.595,00 6 52.716,25

Instituto da 
Habitação e da 

Reabilitação Urbana
02-06-10 25 3 764 22-07-10

Financiamento da parte não 
comparticipada do custo das 

obras de reabilitação de 9 dos 13 
prédios devolutos adquiridos pelo 

Municipio (I)

460.901,76 460.901,76 460.901,76 22 20.950,08 20.950,08 20.950,08 20.950,08 20.950,08

Total 21.064.294,50 21.052.645,76 14.096.563,13 1.122.349,84 959.211,68 959.211,68 959.211,68 959.211,68

B.P.I. 29-09-08 12 0,5 2984 28-02-18
 Substituição Saneamento 

Financeiro (N)
7.443.133,47 7.443.133,47 7.443.133,47 12 620.261,12 620.261,12 620.261,12 620.261,12 620.261,12

Banco BPI 23-10-19 20 0 665 26-10-01
Requalificação da Piscina 
Municipal dos Assentos

987.628,00 414.902,97 414.902,97 20 49.381,40 49.381,40 49.381,40

CGD 01-04-20 20 0 2490 14-01-21

Qualificação da área de 
acolhimento empresarial de 

portalegre / Av. Francisco Fino - 
2.ª fase

583.225,00 0,00 0,00 20 29.161,25 29.161,25

Total 9.013.986,47 7.858.036,44 7.858.036,44 52,00 620.261,12 620.261,12 669.642,52 698.803,77 698.803,77

Total Geral 30.078.280,97 28.910.682,20 21.954.599,57 1.742.610,96 1.579.472,81 1.628.854,21 1.658.015,46 1.658.015,46

EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS A PARTIR DE 01/01/2014 (Art. 83.º do RFALEI)

Capital inicialNúmero 
de 

Registo

Caracterização do 
Empréstimo
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Contratação 

do 
Empréstimo P
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a
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Capital
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Câmara Municipal de Portalegre 

Anexo IV - Demonstrações financeiras 
previsionais 2022 do Município 

 



Unidade Monetária [Euro]

31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020(SNC)
previsional previsional

Activo
Activo não corrente

Activos fixos tangíveis 102.792.581,40 100.792.581,40 96.899.189,59
Propriedades de investimento 15.898,60 15.898,60 1.924.296,47
Activos intangíveis 370.220,46 109.797,46 95.031,31
Ativos biológicos 0,00
Participações financeiras 3.017.372,48 3.017.372,48 3.017.372,48
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis 0,00 0,00 0,00
Acionistas/sócios/associado 0,00 0,00 0,00
Outros activos financeiros 0,00 0,00 0,00
Activos por impostos diferidos 0,00 0,00 0,00
Clientes, Contribuinte e Utentes
Outras contas a receber 1.979.893,39 2.229.893,39 2.509.893,39

106.196.072,94 103.935.649,94 104.445.783,24
Activo corrente

Inventários 274.949,54 289.420,57 304.653,23
Activos Biológicos 0,00 0,00 0,00
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis 938.789,10 312.929,70 208.619,80
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis 0,00 0,00 0,00
Clientes, contribuintes e utentes 52.116,10 49.634,38 44.917,99
Estado e outros entes públicos 98.000,00 158.900,00 22.063,42
Acionistas/sócios/associado 0,00 0,00 0,00
Outras contas a receber 414.940,70 223.086,40 560.408,23
Diferimentos 290.490,17 276.657,31 263.483,15
Ativos financeiros detidos para negociação
Outros activos financeiros 0,00 0,00 0,00
Caixa e depósitos 495.348,04 1.151.936,14 144.750,12

2.564.633,65 2.462.564,49 1.548.895,94

Total do Activo 108.760.706,59 106.398.214,43 105.994.679,18

Património Líquido
Capital Próprio

Património/Capital 71.487.911,51 71.487.911,51 71.487.911,51
Ações (quotas próprias) 0,00 0,00 0,00
Outros instrumentos de capital próprio 0,00 0,00 0,00
Prémios de emissão 0,00 0,00 0,00
Reservas 2.560.654,30 2.560.654,30 2.560.654,30
Resultados Transitados -25.886.528,96 -28.500.800,23 -27.920.871,56
Ajustamentos em ativos financeiros 570.118,07 570.118,07 0,00
Excedentes de revalorização 0,00 0,00
Outras variações no Património Líquido 43.509.792,79 40.740.484,01 41.440.484,01
Resultado liquido do período 600.148,86 2.614.271,27 -579.928,67
Dividendos antecipados 0,00 0,00 0,00
Interesses que não controlam 0,00 0,00 0,00

Total do Património Liquido 92.842.096,57 89.472.638,93 86.988.249,59

Passivo
Passivo não  corrente

Provisões 892.273,98 922.273,98 902.273,98
Financiamentos Obtidos 7.763.122,84 8.665.217,84 10.728.766,87
Fornecedores de investimentos 886.619,64 1.101.241,39 1.143.819,65
Responsabilidades por benifícios pós-emprego 0,00 0,00 0,00
Diferimentos 2.619.127,31 2.182.606,09 1.682.606,10
Passivos por impostos diferidos 0,00 0,00 0,00
Fornecedores 0,00 0,00 974,73
Outras contas a pagar 129.859,98

12.161.143,77 12.871.339,30 14.588.301,31
Passivo Corrente

Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos 232.017,00 232.223,47 244.445,76
Fornecedores 800.004,80 1.000.006,00 678.492,91
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes 0,00 51.570,47 93.764,49
Estado e outros entes públicos 29.625,59 28.762,71 27.924,96
Acionistas/sócios/associado 0,00 0,00 0,00
Financiamentos Obtidos 1.549.015,85 1.630.543,00 1.608.452,00
Fornecedores de investimentos 248.806,33 165.870,88 414.677,21
Outras contas a Pagar 897.996,68 945.259,67 1.350.370,95
Diferimentos
Passivos financeiros detidos para negociação 0,00 0,00 0,00
Outros Passivos financeiros 0,00 0,00 0,00

3.757.466,25 4.054.236,20 4.418.128,28

Total do Passivo 15.918.610,02 16.925.575,50 19.006.429,59

Total do Capital Próprio e do Passivo 108.760.706,59 106.398.214,43 105.994.679,18

Rubricas Notas

Balanço Previsional 2022

Entidade: Municipio de Portalegre

Datas



Unidade Monetária [Euro]

2022 
Previsional

2021
Previsional

2020

Impostos, contribuições e taxas 4.974.858,13 5.385.794,17 4.726.042,46

Vendas 134.146,34 142.000,00 110.122,17

Prestações de Serviços 1.068.321,45 1.017.449,00 1.025.969,38

Transferências correntes e subsídios à Exploração obtidos 11.370.214,52 10.377.336,25 8.536.324,35

Variações nos inventários da produção 0,00 0,00 0,00

Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00 0,00

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -524.700,00 -477.000,00 -473.120,35

Fornecimentos e serviços externos -4.730.016,50 -4.300.015,00 -3.993.478,94

Gastos com pessoal -8.981.059,28 -6.871.004,15 -6.625.152,19

Transferências e subsídios concedidos -1.328.821,00 -900.000,00 -1.155.511,89

Prestações sociais -100.021,25

Imparidade de inventarios (perdas/reversões) 0,00 0,00 79.452,46

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 30.000,00 -20.000,00 -475.520,25

Provisões (aumentos/reduções) 0,00 0,00 0,00

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 4.430.162,00 4.027.420,00 3.467.430,72

Outros gastos e perdas -376.824,80 -342.568,00 -748.184,58

Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento 6.066.280,86 8.039.412,27 4.374.352,09

Gastos/reversões de depreciação e amortização -5.552.600,00 -5.301.500,00 -5.252.781,01

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 0,00 0,00 0,00

Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento) 513.680,86 2.737.912,27 -878.428,92

Juros e rendimentos similares obtidos 0,00

Juros e gastos similares suportados 86.468,00 -123.641,00 -129.499,75

Resultado antes de impostos 600.148,86 2.614.271,27 -1.007.928,67

Imposto sobre rendimento do período 0,00 0,00 0,00

Resultado liquido do período 600.148,86 2.614.271,27 -1.007.928,67

0,00 0,00 0,00

Resultado liquiído do período atribuível a: (2)
Detentores de Capital da empresa-mãe
Interesses que não controlam

0 0 0

Entidade: municipio de Portalegre
Demonstração individual dos Resultados por Naturezas

Previsional 2022

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS

Períodos



2022 2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimentos de clientes 127.134,60 114.816,43
Recebimentos de contribuintes 4.758.582,00 5.144.307,84
Recebimento de transferências e subsídios correntes 11.579.895,90 10.589.118,62
Recebimentos de utentes 1.195.557,40 981.428,14
Pagamentos a fornecedores -6.488.199,00 -5.323.761,13
Pagamentos ao pessoal -9.258.824,00 -7.083.509,43
Pagamentos a contribuintes/utentes
Pagamentos de transferências e subsídios -1.425.428,00 -1.013.130,00
Pagamento de prestações sociais

Caixa gerada pelas operações 488.718,90 3.409.270,47
Pagamento/recebimento do Imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos -106.315,00 841.568,18

Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) 382.403,90 4.250.838,65
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis -9.572.647,50 -5.751.210,12
Activos intangíveis -212.725,50 -117.371,64
Propriedades de Investimento
Investimentos financeiros 0,00
Outros ativos
Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis 288.532,00 406.558,63
Ativos intangíveis
Propriedades de Investimento 1.220.000,00 1.200.084,00
Investimentos financeiros
Outros ativos
Subsídios ao investimento
Transferências de capital 8.226.412,00 3.175.280,52
Juros e rendimentos similares
Dividendos 0,00 0,00

Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) -50.429,00 -1.086.658,60
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos 728.448,00 414.902,97
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital
Cobertura de prejuízos
Doações
Outras operações de financiamento
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos -1.630.543,00 -2.448.256,00
Juros e gastos similares -86.468,00 -123.641,00
Dividendos
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital
Outras operações de financiamento

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c) -988.563,00 -2.156.994,03

Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) -656.588,10 1.007.186,02
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período 1.151.936,14 144.750,12
Caixa e seus equivalentes no fim do período 495.348,04 1.151.936,14

RUBRICAS NOTAS PERÍODOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL
SNC-AP - Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas
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Câmara Municipal de Portalegre 

Anexo V - Mapa das Entidades 
Participadas pelo Município 

 



Entidades Participadas pelo Município de Portalegre

(unidade monetária: Euro)

Denominação NIF Natureza CAE Percentagem (%)
Valor Nominal 

( €)

APDD - Associação para o 

Desenvolvimento de Portalegre 

Distrito Digital

505234580 Associação 94110 17 500,00 12,29% 2 150,00 N.º2 do artigo 54.º

AREANATEJO - Agência Regional de 

Energia e Ambiente do Norte 

Alentejano e Tejo

505839067 Associação 91333 62 822,40 6,25% 3 926,40 N.º2 do artigo 54.º

Associação Portuguesa dos 

Municípios do Vinho
508038430

Associação de 

Municípios Fins 

Específicos

91331 110 700,00 1,17% 1 300,00
Alínea b) do n.º1 do 

artigo 54.º

CIMAA - Comunidade 

Intermunicipal do Alto Alentejo
509020690

Comunidade 

Intermunicipal
84113 726 510,53 10,39% 75 484,44

Alínea b) do n.º1 do 

artigo 54.º

Fundação Robinson 510220746 Fundação 94991 2 182 495,00 57,59% 1 256 995,00
Alínea d) do n.º1 do 

artigo 54.º

MUNICÍPIA - Empresa de 

Cartografia e Sistemas de 

Informação, EM, SA

504475606
Sociadede Anónima - 

Empresa Municipal 
71120 3 236 678,67 0,15% 4 985,01 €

Alínea c) do n.º1 do 

artigo 54.º 

QUALIFICA - Associação Nacional de 

Municípios e de Produtores para a 

Valorização e Qualificação dos 

Produtos Tradicionais Portugueses

508574170 Associação 94995 228 744,00 2,18% 4 986,62 N.º2 do artigo 54.º

Serviços Municipalizados de Águas 

e Transportes de Portalegre
680031065

Serviços 

Municipalizados
36002 1 400 000,00 100,00% 1 400 000,00

Alínea a) do n.º1 do 

artigo 54.º

TRIURBIR - Triângulo Urbano 

Ibérico Raiano, AEIE
504594788 Associação 70220 0,00 25,00% 0,00 N.º2 do artigo 54.º

VALNOR - Valorização e 

Tratamento de Resíduos Sólidos, 

SA

505255090

Sociadede Anónima - 

Concessão de Serviço 

Público 

38212 10 000 000,00 4,82% 482 288,00 €
Alínea c) do n.º1 do 

artigo 54.º 

AdVT - Águas do Vale do Tejo, SA 513606130
Sociadede Anónima - 

SEE
37002 83 759 578,00 0,87% 726 050,00 €

Alínea c) do n.º1 do 

artigo 54.º 

ANMP - Associação Nacional de 

Municípios Portugueses
501627413

Associação de 

Municípios 
94110 1 543 431,42 0,32% 4 930,10 € ----------------

Entidades que não relevaram para a dívida total do Município em 2020

Enquadramento no 

artigo 54.º da Lei 

73/2013, de 3 de 

setembro

Capital / Fundo 

Patrimonial / 

Quotização

Participação / Quotização

 do Município
Identificação Entidade Participada

Entidades que relevaram para a dívida total do Município em 2020


