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EDITAL 25/2022 
 

N.º de Registo 15190 Data 27/07/2022 Processo  

 

 

------- Fermelinda de Jesus Pombo Carvalho, Presidente da Câmara Municipal do Município de 

Portalegre:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Torna público nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 41.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, 

que a Câmara Municipal de Portalegre reunirá ordinariamente no próximo dia 01 de agosto de 2022, 

pelas 09.30 horas, a qual se realizará no Centro de Congressos do edifício dos Paços do Concelho, 

para análise dos seguintes assuntos:------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1 - GAP- GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO  

 

1.1. – Aprovação de atas 

 

Ponto n.º 1.1.1 – Aprovação de ata – Para discussão e aprovação, ata n.º 13 da reunião de 06 de 

junho de 2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

 

Ponto n.º 1.1.2 – Aprovação de ata – Para discussão e aprovação, ata n.º 14 da reunião de 20 de 

junho de 2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

 

 

1.2. – Diversos  

 

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

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

 

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

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

 

Ponto n.º 1.2.3. – Para conhecimento - Despachos de deferimento por delegação de competências 

da Câmara Municipal na Senhora Presidente - DOPGU.--------------------------------------------------------------------- 
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Ponto n.º 1.2.4 – Para deliberar - Designação dos representantes do Município para os corpos Sociais 

da Associação de Municípios da Serra de S. Mamede. --------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. – DAGF - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS 

 

 

      2.1 – Serviço Contabilidade  

 

Ponto n.º 2.1.1. – Para conhecimento - Resumo diário de Tesouraria retirado no dia 20 de julho de 

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

 Operações Orçamentais – 2.701,558,04€ (Dois milhões setecentos e um mil, quinhentos e cinquenta e 

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

Operações de Tesouraria – 126.574,04€ (Cento e vinte e seis mil, quinhentos e setenta e quatro euros e 

quatro cêntimos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

         

       2.2. – Serviço de Taxas e licenças 

          

Ponto n.º 2.2.1 – Para deliberar – Proposta para redução de 60%, relativa à Licença de Recinto do 

evento “Arraial dos Santos Populares”, que decorreu no polidesportivo dos Covões, nos dias 15 e 24 

de junho de 2022, requerido pela “Associação dos Covões”.------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.2.2 – Para deliberar - Proposta para redução de 60%, relativa à Licença de Recinto do 

evento “Santos Populares - Sardinhada”, que decorreu no Campo de Futebol de Fortios, no dia 25 de 

junho de 2022, requerido pelo “Grupo Desportivo de Fortios”.------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.2.3 – Para deliberar - Proposta para Redução de 60% das taxas de Licença de Ruído, 

Recinto e Ocupação de Espaço Público, com Tenda do evento "Dinamização do Bairro com DJ", que 

decorreu Junto ao Polidesportivo dos Assentos e parte envolvente, nos dias 29, 30 e 31 de julho de 

2022, requerido pela Casa do Benfica em Portalegre.-----------------------------------------------------------------
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Ponto n.º 2.2.4 – Para deliberar - Proposta para redução de 60% das taxas de Licença de Ruído e 

Recinto, do evento "Festas de Verão da Freguesia em Honra de S. Miguel", que decorreu no sítio: 

Largo do Rossio e Praça de Touros, nos dias 29, 30 e 31 de julho de 2022, requerido pela Junta de 

Freguesia de Alagoa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 2.2.5 – Para deliberar - Proposta para deliberar Isenção das taxas de Licença de Ruído e 

Recinto, dos eventos "Festa de Caia 2022 – Bailes e Lagadas que decorrem de 28 a 31 de julho de 

2022, requerido pelo Centro Popular de Trabalhadores Caiense. ------------------------------------------------------- 

Ponto n.º 2.2.6 – Para deliberar - Proposta para redução de 60%, relativa à Licença de Recinto do 

evento “Festas de Verão da Freguesia em Honra de S. Domingos”, irá decorrer nos dias 02 a 07 de 

agosto de 2022, requerido pelo “Grupo Desportivo de Fortios”.---------------------------------------------------------- 

 

2.3 - Serviço de Património 

 

Ponto n.º 2.3.1 – Para deliberar – Constituição do Direito de Superfície sobre o prédio urbano, 

designado por lote 1-B do Loteamento Municipal do Campo da Feira a favor da Federação 

Portuguesa de Ténis. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------  

 

Ponto n.º 2.3.2 – Para deliberar – Abertura de procedimento tendo em vista o concurso público para 

venda de uma parcela de terreno com 81,99 m2, sita na Rua 1º de Maio em Portalegre. -------------------- 

 

Ponto n.º 2.3.3 – Para deliberar – Adenda ao Protocolo de Deslocalização da Unidade de Saúde 

Familiar Portus Alacer.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 2.3.4 – Para deliberar – Cancelamento da cláusula de reversão, do ónus de inalienabilidade 

e do direito de preferência referente ao imóvel sito na Rua Coronel Jorge Velez Caroço, bloco 37 – 1º 

esquerdo, em Portalegre.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

Município de Portalegre 
www.cm-portalegre.pt 

Câmara Municipal  

 

4 

 

Ponto n.º 2.3.5 – Para deliberar – Alienação do fogo sito no Largo da Fontedeira, bloco 1 – primeiro 

andar direito em Portalegre.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.3.6 – Para deliberar – Alienação do fogo sito na Rua Coronel Jorge Velez Caroço, bloco 1 – 

rés-do-chão esquerdo em Portalegre.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.3.7. – Para deliberar – Prorrogação de prazo para entrega da comunicação prévia dos 

lotes 291 e 292 da Zona Industrial de Portalegre pertença da empresa Reerguer – Reconstrução e 

Construção, Ldª.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

      2.4 - Serviço de Contratação Pública  

 

Ponto n.º 2.4.1 – Para deliberar – Concurso público da empreitada de “Expansão da área de 

acolhimento empresarial de Portalegre” – Proposta de aprovação do relatório final, de adjudicação 

à empresa Urbigav – Construções e Engenharia, SA, pelo valor de 2 990 000,00 € + IVA, da minuta do 

contrato e de delegação de poderes na Senhora Presidente para marcação do contrato.----------------- 

 

Ponto n.º 2.4.2 – Para deliberar – Concurso público da empreitada de “Requalificação da Rua da 

Fontinha – Alagoa” – Proposta de aprovação do relatório final, de adjudicação à empresa Senpapor 

– Construções e Obras Publicas, Ldª, pelo valor de 153 106,49 € + IVA, da minuta do contrato e de 

delegação de poderes na Senhora Presidente para marcação do contrato.-------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.4.3 – Para deliberar - Aquisição de viatura de recolha de Resíduos Orgânicos – proposta de 

adjudicação à empresa Simopeças – Viaturas de Limpeza Urbana, Ld.ª, aprovação da minuta do 

contrato e delegação de poderes na Senhora Presidente para marcação da data de assinatura do 

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

 

      2. 5 – Serviço de Recursos Humanos  
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Ponto n.º 2.5.1 – Para deliberar- Abertura de procedimento concursal comum para 1 posto de 

trabalho vago da carreira de Assistente Operacional, categoria de Encarregado operacional para o 

Serviço de Obras da Divisão de Obras e Ambiente.--------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

 

          3.1 - Serviço de Assuntos Sociais 

Ponto n.º 3.1.1 - Para ratificar: Proposta para apoio na medicação por doença crónica, no valor de 

172,98€, de acordo com a transferência de competências para os órgãos municipais e para as 

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

 

Ponto n.º 3.1.2 – Para ratificar - Proposta para apoio na aquisição de lentes e armação, no valor de 

311,70€, de acordo com a transferência de competências para os órgãos municipais e para as 

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

 

Ponto n.º 3.1.3 – Para ratificar - Proposta para apoio na continuidade de tratamentos de 

estomatologia, no valor de 695,00€, de acordo com a transferência de competências para os órgãos 

municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da ação social.----------------------------------------  

 

Ponto n.º 3.1.4 – Para ratificar - Proposta para apoio na continuidade de tratamentos de 

estomatologia, no valor de 884,00€, de acordo com a transferência de competências para os órgãos 

municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da ação social.---------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.5 – Para ratificar - Proposta para apoio na medicação por doença crónica, no valor de 

149,79€, de acordo com a transferência de competências para os órgãos municipais e para as 

entidades intermunicipais no domínio da ação social.----------------------------------------------------------------------- 
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Ponto n.º 3.1.6 – Para ratificar - Proposta para apoio na continuidade de tratamentos de 

estomatologia, no valor de 1100,00€, de acordo com a transferência de competências para os 

órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da ação social.----------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.7 – Para ratificar - Proposta para apoio na medicação por doença crónica, no valor de 

76,15€, de acordo com a transferência de competências para os órgãos municipais e para as 

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

 

Ponto n.º 3.1.8 – Para ratificar - Proposta para apoio na aquisição de lentes e armações, no valor de 

233,00€, de acordo com a transferência de competências para os órgãos municipais e para as 

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

 

Ponto n.º 3.1.9 – Para ratificar - Proposta para apoio na medicação por doença crónica, no valor de 

147,56€, de acordo com a transferência de competências para os órgãos municipais e para as 

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

     

 3.2 - Serviço de Desporto e Juventude 

 

Ponto n.º 3.2.1 – Para deliberar – Informação n.º 14192 do DCJDAET de 13 de julho de 2022, a remeter 

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

                

3.3 – Serviço Cultura 

 

Ponto n.º 3.3.1 – Para deliberar - Informação n.º 14670 do serviço de cultura (Museu das Tapeçarias), 

de 20 de julho de 2022, acompanhado do pedido da Santa Casa da Misericórdia de Portalegre, a 

solicitar a cedência gratuita do auditório do Museu para realização de um encontro de tunas no dia 

30 de julho de 2022.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto n.º 3.3.2 – Para deliberar - Informação n.º 13102 do serviço de cultura, de 29 de junho de 2022 

relativo à aprovação do valor de venda do livro denominado “Manufatura Tapeçarias de Portalegre” 

pelo montante de 10€ e posterior colocação à venda no Museu das Tapeçarias.------------------------------- 

 

 3.4 - Serviço de Turismo  

 

Ponto n.º 3.4.1 – Para deliberar - Informação n.º 15172 do serviço de cultura de 27 de julho de 2022 a 

solicitar a aprovação das normas de participação na Feira das Cebolas 2022.------------------------------------ 

    

4.- DIVISÃO DE OBRAS E AMBIENTE 

            

         4.1. - Serviço Obras 

 

Ponto n.º 4.1.1 - Para deliberar – Requerimento da União de Freguesias de Ribeira de Nisa e Carreiras, 

a solicitar a cedência de equipamento para freguesia de Ribeira de Nisa (Stands, quadro de luz, 

cabo com 50 m e palco com cobertura), para os dias 27, 28 e 29 de Agosto, no valor estimado de 

1.088,88€.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.2 - Para ratificar – Requerimento da Confraria da Senhora da Sant’Ana, a solicitar a 

cedência de equipamento (stands), para o dia 26 julho, no valor estimado de 153,30€.----------------------- 

  

Ponto n.º 4.1.3 - Para ratificar – Requerimento do Grupo Desportivo Fortios, a solicitar a cedência de 

equipamento (mesas, cadeiras, stands, palco e iluminação), de 30 julho a 8 agosto, no valor estimado 

de 1708,32€.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

  

Ponto n.º 4.1.4 - Para ratificar – Requerimento da Junta de Freguesia de Alagoa, a solicitar a cedência 

de equipamento (mesas, cadeiras, stands, palco e iluminação), de 29 a 31 julho, no valor estimado 

de 1 619,10€.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.5 - Para ratificar – Requerimento da Casa do Benfica de Portalegre, a solicitar a 

cedência de equipamento (grades, mesas, cadeiras, stands, palco), de 29 a 31 julho, no valor 

estimado de 204,40€.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto n.º 4.1.6 - Para deliberar – Requerimento da Comissão Organizadora das Festas em Honra de 

Nossa Senhora da Alegria a solicitar a cedência de equipamento (Stands, palco, cadeiras, mesas, 

quadro de luz) para o dia 15 agosto de Agosto, no valor estimado de 1562,93€.---------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.7 - Para ratificar – Presente requerimento da Junta da Fábrica da Igreja Paroquial da Sé, 

Portalegre – Capelania de São Cristóvão a solicitar a cedência de um ponto de luz, no valor estimado 

de 294,16€.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

  

 

5. - DIVISÃO DE ORDENAMENTO, PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 

 

5.1. - SERVIÇO DE ESTUDOS E PROJETOS: 

 

INICIATIVA MUNICIPAL  

 

Ponto nº 5.1.1 – Para deliberar - Informação interna DOPGU n.º 14407 de 14/07/2022, propor a 

aprovação do Auto de Medição n.º 4 da empreitada de “Remodelação do Centro Social e Jardim 

Infantil de S. Cristóvão”, correspondente aos trabalhos realizados entre 1 e 30 de Junho de 2022, no 

valor de 6.674,60 €.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto nº 5.1.2 – Para deliberar - Informação DOPGU n.º 14684, de 20/07/2022, a propor a aprovação 

do Auto de Medição n.º 17, da empreitada do Centro de Interpretação do Complexo Turístico da 

Quinta da Saúde, adjudicada à empresa REERGUER - Reconstrução e Construção de Imóveis, Lda., 

no valor de 56.348,43€ + IVA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 

Ponto nº 5.1.3 – Para deliberar - Informação interna DOPGU n.º 14667 de 20/07/2022, a propor a 

homologação do Auto de vistoria para efeitos de Receção provisória, a aprovação da Conta final e 

a aprovação da Revisão de preços relativa à empreitada de REABILITAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 

EDIFICIOS/FRAÇÕES, PROPRIEDADE DO MUNICIPIO - III FASE. Mais se informa que foram entregues as 

guias de R.C.D’s.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto nº 5.1.4 – Para deliberar - Informação DOPGU n.º 15103 de 26/07/2022, a propor a emissão de 

licença de exploração a título provisório, pelo período de 2 anos, de forma a permitir descentralizar e 

facilitar o acesso aos combustíveis essenciais aos residentes na freguesia de Alegrete e zonas 
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limítrofes, viabilizando a subsistência e o desenvolvimento económico de pequenas explorações 

agrícolas, essencialmente de cariz familiar, indispensáveis á fixação de população nas freguesias 

rurais, bem como a sua importâncias para as demais atividades económicas e sociais locais, 

solicitando ao requerente que proceda, no mais curto espaço de tempo, à formalização de pedido 

de licenciamento do presente PAC, assegurando a realização das alterações necessárias e 

obrigatórias para a manutenção em exploração do mesmo.------------------------------------------------------------- 

 

Operação de loteamento 

Aprovar: 

 

Ponto nº 5.1.5 - Para deliberar - Informação n.º 14831 de 21/07/2022, da DOPGU, referente ao 

processo n. 49/2021 – Alteração ao alvará de loteamento n. 4/98, localizado em Santana, união das 

freguesias da Sé e S. Lourenço, apresentado por Martins & Irmão, Lda, a propor a aprovação da 

alteração ao alvará de loteamento.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

OBRAS DE URBANIZAÇÃO 

Aprovar 

 

Ponto nº 5.1.6 - Para deliberar - Informações n.ºs 10237 e 13154 de 17/05/2022 e 29/06/2022, da 

DOPGU, referentes ao processo n.º 09/2020 – Comunicação prévia de obras de urbanização relativo 

a divisão do lote 2A em 2 lotes, em Pedra Basta, União das Freguesias da Sé e S. Lourenço, a propor a 

aprovação do processo em sede de deliberação final.--------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

A Presidente da Câmara 

 

 

 

 

Fermelinda de Jesus Pombo Carvalho* 

(*Por competência própria, Edital n.º 54/2021, de 26 de outubro e Despacho n.º 23740 de 6 de dezembro de 2021) 
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