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EDITAL 32/2022 
 

 

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

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

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

que a Câmara Municipal de Portalegre reunirá ordinariamente no próximo dia 10 de outubro 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 ata 

 

Ponto n.º 1.1.1. – Para deliberar – Ata n.º 19 da reunião de 24 de agosto de 2022, para discussão e 

aprovação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1.2. – Diversos  

 

Ponto n.º 1.2.1. – Para conhecimento - Relatório semestral (1.º semestre de 2022), do Auto de 

Transferência de Competências, enviado pela União de Freguesias de Reguengo e São Julião e 

remeter à Assembleia Municipal.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.2.2. – Para conhecimento – Relatório semestral (1.º semestre de 2022), interadministrativo 

enviado pela União de Freguesias de Reguengo e São Julião e remeter à Assembleia Municipal.-------- 

 

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

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

 

Ponto n.º 1.2.4. – Para conhecimento - Despachos de deferimento por delegação de competências 

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

 

Ponto n.º 1.2.5. – Para deliberar – Atribuição de subsídio à Liga Portuguesa Contra o Cancro – 

Delegação de Portalegre, para apoio ao evento “ Caminhada Outubro Rosa”. --------------------------------- 
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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 28 de setembro de 

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

Operações Orçamentais – 2.802.098,48 € (dois milhões, oitocentos e dois mil e noventa e oito euros e 

quarenta e oito cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Operações de Tesouraria – 127.382,63€ (cento e vinte e sete mil trezentos e oitenta e dois euros e 

sessenta e três cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

 

Ponto n.º 2.1.2.- Para deliberar – 6 Alteração ao Orçamento da despesa 2022.------------------------------------ 

 

Ponto n.º 2.1.3 – Para deliberar – 6 Alteração às Grandes Opções do Plano 2022.-------------------------------- 

           

           2.2. – Serviço de Candidaturas 

 

Ponto n.º 2.2.1. Para deliberar - Minuta do Contrato de Comparticipação a celebrar com o Instituto da 

Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P. referente à candidatura “Bolsa Nacional de Alojamento 

Temporário e Urgente - Apartamento de Transição”, aprovada no âmbito do Aviso Nº 2/C02-i02/2021 - 

Plano de Recuperação e Resiliência, a qual contempla a recuperação integral de um imóvel, de sua 

propriedade, sito na Rua Rosiel D’Assunção, Bloco 5, R/Chão Direito, União de Freguesias de Sé e São 

Lourenço, para criação de um Apartamento de Transição.--------------------------------------------------------------- 

        

         2.3 - Contratação Pública 

 

Ponto n.º 2.3.1. Para ratificar – Proposta de ratificação do despacho da Senhora Presidente que 

aprovou a prorrogação de prazo para apresentação dos documentos de habilitação da empreitada 

“Reabilitação das áreas de apoio sócio-cultural do CPT do Bairro Social do Atalaião”, adjudicada à 

empresa F. Gil – Construções, Ldª.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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            2.4 - Património 

 

Ponto n.º 2.4.1 – Para deliberar – Libertação de garantia bancária no montante de 141.554,47 €, 

referente ao lote 268/269/270/271/272/273 da Zona Industrial, propriedade da empresa Jerónimo 

Martins - Lacticínios de Portugal S. A. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ponto n.º 2.4.2 – Para deliberar – Cedência de espaço no Pavilhão Gimnodesportivo de Portalegre, à 

Associação de Futebol de Veteranos de Portalegre.-------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.4.3 – Para deliberar – Exercício do direito de preferência do prédio sito na Rua de Infantaria 

22, nº 18 e 22, e Rua Dr. José Maria Grande, nº 18 e 18-A, da União das freguesias da Sé e São 

Lourenço, concelho de Portalegre. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

2.5 - Taxas e Licenças 

 

Ponto n.º 2.5.1- Para deliberar - Proposta de redução de 60%, relativa às Licenças de Ruído e Recinto 

do evento “Festas em Honra da Nossa da Lapa”, que decorreu no Largo Folha do Meio, em Besteiros 

de Cima, nos dias 23, 24 e 25 de setembro de 2022, requerida pela Associação Amigos Nossa Senhora 

da Lapa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 2.5.2 – Para deliberar - Proposta para deliberar a redução de 60%, relativa à Licença de 

Ruído e Recinto do evento “Cultura nas Freguesias – Feira de São Miguel”, que decorreu no Largo do 

Rossio e na Praça de Touros em Alagoa, no dia 01 de setembro de 2022, requerida pela Junta de 

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

 

Ponto n.º 2.5.3 – Para deliberar – Proposta para deliberar a redução de 60%, relativa às Licenças de 

Ruído, Recinto e Ocupação de Espaço Público do evento “Receção ao Caloiro”, que decorreu na 

Praça da República, em Portalegre, nos dias 26 a 29 de setembro e de 03 a 06 de outubro de 2022, 

requerida pela Associação Académica do Instituto Politécnico de Portalegre. ----------------------------------- 
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Ponto n.º 2.5.4 – Para deliberar - Proposta para deliberar a redução de 60%, relativa às Licenças de 

Ruído, de Recinto e Ocupação de Espaço Público do evento “Comemoração do Dia da Freguesia”, 

que decorreu no Jardim do Tarro, em Portalegre, nos dias 29, 30 de setembro e 01 de outubro de 

2022, requerida pela União de Freguesias da Sé e São Lourenço. ------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º – 2.5.5 – Para deliberar - Proposta para deliberar a isenção das taxas e cedência da sala 

do capitulo e foyer, requerida pela AREANATEJO, para realizar a 5.ª reunião de coordenação 

do Projeto EUROPA, nos dias 18 e 19 de outubro, com isenção ao pagamento das taxas. ------ 

 

Ponto n.º 2.5.6 – Proposta para deliberar a isenção das taxas, referente à cedência do 

Centro de Congressos, requerida pelo Orfeão de Portalegre, para realizar um encontro de 

coros, no dia 22 de outubro, pelas 16H00. --------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.5.7 - Para deliberar – Proposta para deliberar a intenção de caducidade das licenças de 

ocupação das lojas 101 e 120/121 do Mercado Municipal de Portalegre, pela persistência na falta de 

pagamento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

 

Ponto n.º 2.5.8 - Para deliberar – Proposta para deliberar a intenção de caducidade da licença de 

ocupação da loja 9 do Mercado Municipal de Portalegre, pela falta de pagamento das rendas.-------- 

         

         2.6 – Recursos humanos  

 

Ponto n.º 2.6.1 - Para deliberar - Autorizar a abertura de Procedimento concursal comum na 

modalidade de contrato por tempo indeterminado, para 1 posto de trabalho vago da 

carreira/categoria de Assistente Técnico –  Escola Secundária  de São Lourenço.--------------------------------  

 

         2.7 – Serviço Jurídico 
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Ponto n.º 2.7.1 - Para deliberar - Proposta para submissão a consulta pública do Projeto de alteração 

do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação e de Taxas e Compensações de Taxas 

Urbanísticas para o Concelho de Portalegre.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.7.2- Para deliberar - Proposta para submissão a consulta pública do Projeto de alteração 

do Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Portalegre (taxas gerais). ---------------------------------- 

 

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

 

          3.1 - Serviço de Educação 
 

 

Ponto n.º 3.1.1- Para ratificar - Informação n.º 18527 do serviço de Educação, de 29 de setembro de 

2022, a propor a aceitação do pedido dos alunos matriculados no Agrupamento de Escolas do 

Bonfim, no âmbito da Ação Social Escolar, para efeitos de subsídio de refeição e material escolar- 

escalão A – 3.º ano EB da Corredoura e jardim-de-infância da Corredoura.--------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.2 - Para ratificar - Informação n.º 18115 do serviço de Educação, de 20 de setembro de 

2022, a propor a aceitação do pedido do aluno matriculado no Agrupamento de Escolas José Régio, 

no âmbito da Ação Social Escolar para efeitos de subsídio de refeição e material escolar – escalão A 

– EB Reguengo. –-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Ponto n.º 3.1.3 - Para ratificar - Informação n.º 17959 do serviço de Educação, de 19 de setembro de 

2022, a propor a aceitação do pedido dos alunos matriculados no Agrupamento de Escolas José 

Régio, no âmbito da Ação Social Escolar para efeitos de subsídio de refeição e material escolar.–-------  

 

Ponto n.º 3.1.4 - Para ratificar - Informação n.º 18054 do serviço de Educação, de 20 de setembro de 

2022, a propor a aceitação do pedido dos alunos matriculados no Agrupamento de Escolas José 

Régio, no âmbito da Ação Social Escolar para efeitos de subsídio de refeição e material escolar. –------ 

 

Ponto n.º 3.1.5 - Para ratificar - Informação n.º 18294 do serviço de Educação de 22 de setembro de 

2022, a propor a aceitação do pedido dos alunos matriculados no Agrupamento de Escolas José 
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Régio e Agrupamento de Escolas do Bonfim, no âmbito da Ação Social Escolar para efeitos de 

subsídio de refeição e material escolar – ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ponto n.º 3.1.6 - Para conhecimento - Informação n.º 24468 do serviço de Educação de 27 de 

setembro de 2022, a enviar comunicação da DGESTE, relativamente à abertura do ensino pré-escolar 

na freguesia da Alagoa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.7 - Para deliberar - Informação n.º 18726 do serviço de Educação, de 29 de setembro de 

2022, a propor a atribuição de subsídio no valor de 1.587€ para o Agrupamento de Escolas José Régio 

e de 1.839€ para o Agrupamento de Escolas do Bonfim, para material de desgaste no valor de 3€ por 

aluno do 1º ciclo e pré-escolar, a frequentar as escolas básicas do 1º ciclo e dos jardins-de-infância.--- 

 

3.2 - Serviço de Assuntos Sociais 

 

Ponto n.º 3.2.1- Para ratificar - Informação n.º 17801 – Apoios Eventuais – Proposta para apoio em 

despesas de medicação por doença crónica, no valor de 40,39€, de acordo com a transferência de 

competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da ação 

social.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.2.2 - Para ratificar - Informação nº 17833 – Apoios Eventuais - Proposta para apoio em 

despesas de medicação por doença crónica, no valor de 104,07€, de acordo com a transferência de 

competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da ação 

social.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

             3.3 - Serviço de Turismo 

 

Ponto n.º 3.3.1 - Para deliberar - Informação n.º 18786 do serviço de Turismo, de 27 de setembro de 

2022, a propor a isenção do pagamento de taxas nos Museus Municipais, no dia 27 de setembro, Dia 

Mundial do Turismo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

            3.4 - Serviço de Desporto e Juventude 
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Ponto n.º 3.4.1 – Para deliberar - Informação n.º 18928 do serviço de desporto e juventude de 3 de 

outubro de 2022 a propor a atribuição de subsídio à Adrenalinastuta – Escola de Ciclismo de 

Portalegre, para a realização do Campeonato Regional de BTT XCO.------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.4.2 – Para deliberar - Informação n.º 18934 do serviço de Desporto e Juventude, de 3 de 

outubro de 2022, a propor a atribuição de subsídio ao Automóvel Clube de Portugal, para a 

realização da 36ª Baja Portalegre 500.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.4.3 – Para deliberar - Informação n.º 18954 do serviço de Desporto e Juventude, de 3 de 

outubro de 2022, a propor a atribuição de subsídio à Associação Pedaços de Romaria.---------------------- 

Ponto n.º 3.4.4 – Para deliberar - Informação n.º 18962 do serviço de Desporto e Juventude, de 3 de 

outubro de 2022, a propor a atribuição de subsídio à Casa do Benfica – Equipa de Futsal para 

participação num torneio em Portimão. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.4.5 – Para deliberar - Informação n.º 18676 do serviço de Desporto e Juventude de 29 de 

setembro de 2022, a propor a isenção do pagamento de taxas dos pedidos apresentados por uma 

instituição particular de solidariedade social e por clubes/associações com atividade federada, pela 

cedência de utilização anual da pista de atletismo do Estádio Eduardo Sousa Lima.--------------------------- 

 

Ponto n.º 3.4.6 – Para deliberar - Informação n.º 18694 do serviço de Desporto e Juventude de 29, de 

setembro de 2022, a propor a isenção do pagamento de taxas dos pedidos apresentados por clubes 

e associações com atividade de lazer, pela cedência de utilização anual do Estádio Municipal 

relvado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

 

Ponto n.º 3.4.7 – Para deliberar - Informação n.º 18670 do serviço de Desporto e Juventude, de 29 de 

setembro de 2022, a propor a isenção do pagamento de taxas dos pedidos apresentados por 

pessoas coletivas de utilidade pública, por clubes/entidades com atividade federada e por 

clubes/associações com atividades de lazer, pela cedência de utilização anual do Estádio Eduardo 

Sousa Lima.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.4.8 – Para deliberar - Informação n.º 18919 do serviço de desporto e juventude de 3 de 

outubro de 2022 a propor a isenção do pagamento de taxas dos pedidos apresentados por 

instituições particulares de solidariedade social e pessoas coletivas de utilidade pública, por 
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clubes/associações com atividade federada e por clubes/associações com atividades de lazer, pela 

cedência de utilização anual do Pavilhão Municipal.------------------------------------------------------------------------ 

 

Ponto n.º 3.4.9 – Para deliberar - Informação n.º 18910 do serviço de desporto e juventude de 3 de 

outubro de 2022 a propor a isenção do pagamento de taxas dos pedidos apresentados por 

instituições particulares de solidariedade social e pessoas coletivas de utilidade pública, por 

clubes/entidades com atividade federada e por clubes/associações com atividades de lazer, pela 

cedência de utilização anual da Piscina Municipal Coberta.-------------------------------------------------------------- 

 

         3.5 - Serviço de Cultura 

 

Ponto n.º 3.5.1 – Para deliberar - Informação n.º 18280 do serviço de cultura de 22 de setembro de 

2022 a propor a isenção do pagamento de taxas para visita ao Museu da Tapeçaria de Portalegre – 

Guy Fino, de acordo com o pedido apresentado pela Cooperativa Operária Portalegrense.--------------- 

 

Ponto n.º 3.5.2 – Para deliberar - Informação n.º 18635 do serviço de cultura de 28 de setembro de 

2022 a propor a isenção do pagamento de taxas para cedência gratuita do Auditório do Museu da 

Tapeçaria – Guy Fino, pedido apresentado pela Escola José Régio para o dia 26 de outubro, para 

entrega dos prémios “Ser leitor Cool”.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.5.3 – Para deliberar - Informação n.º 18502 do serviço de Cultura de 27 de setembro de 

2022 a propor a isenção do pagamento de taxas para visita ao Museu da Tapeçaria de Portalegre – 

Guy Fino, de acordo com o pedido apresentado pela Associação Portuguesa dos Enfermeiros 

Obstetras.------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.5.4 – Para deliberar - Informação n.º 18682 do serviço de Cultura de 29 de setembro de 2022 a 

propor a isenção do pagamento de taxas para visita ao Museu Municipal de Portalegre, de acordo com o 

pedido apresentado pela União de Freguesias de Ribeira de Nisa e Carreiras.----------------------------------------------------- 

 

 

4.- DIVISÃO DE OBRAS E AMBIENTE 

            

           4.1. - Serviço Obras 
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Ponto n.º 4.1.1- Para ratificar – Requerimento da Associação de Estudantes, a solicitar a cedência de 

equipamento (palco, quadro elétrico e grades), para o dia 26 de Setembro, no valor estimado de 

260,13 €.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Ponto n.º 4.1.2- Para ratificar – Requerimento da Junta de Freguesia de Alagoa, a solicitar a cedência 

de equipamento (palco, quadro elétrico, grinaldas, stands e grades), para o dia 1 de Outubro, no 

valor estimado de 1.578,60€.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

       

4.2. – Serviço Ambiente 

 

Ponto n.º 4.2.1- Para deliberar – Pedido de ocupação de lugar de venda, a título ocasional nas feiras 

mensais 2022 – Regresso salgado – Restaurante.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

5. - DIVISÃO DE ORDENAMENTO, PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 

 

5.1. - SERVIÇO DE ESTUDOS E PROJETOS: 

 

INICIATIVA MUNICIPAL  

 

Ponto n.º 5.1.1 – Para ratificar- Informação DOPGU n.º 18298, de 22/09/2022, a remeter o Auto de 

Medição n.º 7 da empreitada de Remodelação do Centro Social e Jardim Infantil de São Cristóvão, 

adjudicada à empresa F. Gil – Construções, Lda., no valor de 24.806,55 € + IVA.---------------------------------- 

 

 

 

 

 

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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