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EDITAL 30/2022 
 

N.º de Registo 'entrada n.º' Data 'data de entrada' Processo 2022/150.10.700.01/2 

 

 

------- 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 26 de setembro 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 17 da reunião de 01 de agosto de 2022, para discussão e 

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

 

Ponto n.º 1.1.2.  Para deliberar  Ata n.º 18 da reunião de 16 de agosto de 2022, para discussão e 

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

 

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. -------------------------------------------------------------------- 

 

2.  DAGF - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS 

 



 

Município de Portalegre 
www.cm-portalegre.pt 

Câmara Municipal  

 

2 

 

     2.1.  Serviço Contabilidade  

 

Ponto n.º 2.1.1.  Para conhecimento - Resumo diário de Tesouraria retirado no dia 15 de setembro de 

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

Operações Orçamentais  3.128.361,64 

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

Operações de Tesouraria   (cento e vinte e seis mil seiscentos e oitenta e três euros e 

sessenta e cinco cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Ponto n.º 2.1.2.  Para deliberar  Proposta 5.ª Alteração ao Orçamento de 2022 (Permutativa).----------- 

 

Ponto n.º 2.1.3. Para deliberar- Proposta 5ª alteração às Grandes Opções do Plano/2022 

(Modificativa).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

        2.2.  Serviço de Taxas e licenças 

 

Ponto n.º 2.2.1.  Para deliberar - Proposta de redução de 60%, relativa às Licenças de Ruído e Recinto 

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

 

Ponto n.º 2.2.2. - Para deliberar  Proposta de redução de 60%, relativa às Licenças de Ruído e Prova 

  

da Penha, em Portalegre, no dia 17 de setembro de 2022, requerida pela Associação de Atletismo do 

Distrito de Portalegre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.2.3. - Para deliberar - Proposta de redução de 60%, relativa às Licenças de Ruído e de 

que 

decorreu na Sede do Grupo Motard Cidade de Portalegre e NERPOR - AE, em Portalegre, nos dias 16 

e 17 de setembro de 2022, requerida pelo Grupo Motard Cidade de Portalegre. -------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.2.4. - Para deliberar  Proposta de redução de 60%, relativa à Licença de Ruído e Recinto 

Carreiras, no dia 17 de setembro de 2022, requerida pela União de Freguesias de Ribeira de Nisa e 

Carreiras.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto n.º 2.2.5. - Para deliberar  Proposta de Isenção das taxas e Licença de Ruído e Recinto do 

evento "Festejos em Honra do Senhor Jesus do Bonfim

Senhor Jesus do Bonfim, no dia 24 de setembro de 2022, requerida pela Confraria do Senhor Jesus do 

Bonfim. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ponto n.º 2.2.6. - Para ratificar  Requerimento da ELCOS - Sociedade Portuguesa de Feridas, a 

solicitar a cedência do Centro de Congressos da Câmara Municipal, para conferência sobre 

cuidados paliativos, no dia 24 de setembro, das 09h às 18h e autorizar a ratificação do despacho da 

Senhora Presidente, que autorizou o pedido. ------------------------------------------------------------------------------------   

  

2.3. - Serviço de Património 

 

Ponto n.º 2.3.1- Para deliberar  Alienação de uma parcela de terreno com a área de 81,99 m2, sita 

na Rua 1º de Maio em Portalegre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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 17692 do serviço de Educação, de 09/9/2022, a propor a 

aceitação do pedido dos alunos matriculados no Agrupamento de Escolas José Régio e do 

Agrupamento de Escolas do Bonfim, no âmbito da Ação Social Escolar para efeitos de subsídio de 

refeição e material escolar  1.º e 3.º ano. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.2 - Para ratificar - Informação n.º 17796 do serviço de Educação, de 16/9/2022, a propor 

a aceitação do pedido do aluno matriculado no Agrupamento de Escolas do Bonfim no âmbito da 

Ação Social Escolar para efeitos de subsídio de refeição e material escolar  escalão A  EB Monte 

Carvalho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 3.1.3 - Para ratificar - Informação n.º 17771 do serviço de Educação, de 14/9/2022, a propor 

a aceitação do pedido dos alunos matriculados no Agrupamento de Escolas José Régio e 

Agrupamento de Escolas do Bonfim, no âmbito da Ação Social Escolar, para efeitos de subsídio de 

refeição e material escolar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto n.º 3.1.4  Para ratificar - Informação n.º 17847 do serviço de Educação de 15/9/2022, 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 17245 do serviço de Educação de 06/9/2022, a propor a 

aceitação do pedido dos alunos matriculados no Agrupamento de Escolas José Régio e do 

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 ratificar - Informação n.º 17930 do serviço de Educação de 16/9/ 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.--------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.7 - Para ratificar - Informação n.º 17856 do serviço de Educação de 15/9/2022, 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.--------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.8 - Para ratificar - Informação n.º 17880 do serviço de Educação de 15/9/2022, 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.-------------------------------------- 

 

         3.2 Serviço de Cultura 

 

 

Ponto n.º 3.2.1  Para deliberar - Informação n.º 15049 do serviço de Cultura (Museu das Tapeçarias) 

de 26/7/2022, acompanhada do pedido do Comissão Organizadora do III Congresso Nacional dos 

Médicos de Saúde pública, a solicitar a cedência gratuita do auditório do Museu, para realização do 

Congresso, no dia 4 de novembro de 2022.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.2.2 - Para deliberar - Informação n.º 16973 do serviço de Cultura (Biblioteca Municipal) de 

01/9/2022, acompanhada do pedido da Cooperativa Operária Portalegrense, a solicitar a cedência 

gratuita da sala Comendadora Domingas Valente, para realização de reuniões de trabalho no 

âmbito do Projeto Internacional ACE CULTURE, entre 10 a 14 de outubro.-------------------------------------------- 
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Ponto n.º 3.2.3  Para deliberar - Oficio n.º 26441 do Instituto para o Desenvolvimento, Cultura e 

Ciência de 08/9/ 2022, a solicitar a cedência gratuita do auditório do Museu das Tapeçarias, no dia 

24/9/2022, 

Ex- Ministra da Saúde, Dra. Maria de Belém Roseira.--------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.2.4  Para deliberar - Proposta de atribuição de apoio financeiro à Cooperativa Operária 

Portalegrense e respetiva Minuta de contrato-programa, no âmbito do Regulamento para Concessão 

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

 

Ponto n.º 3.2.5  Para deliberar - Informação n.º 18099 do serviço de Cultura (Museu das Tapeçarias) 

de 20/9/2022, acompanhada do pedido do Instituto Politécnico de Portalegre, a solicitar a cedência 

gratuita do audit

dia de 23 de setembro de 2022.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.2.6  Para deliberar - Informação n.º 17886 do serviço de Cultura (Museu das Tapeçarias) 

de 15/9/2022, acompanhada do pedido do Associação Desportiva Recreativa e Cultural de Cebolais 

de Baixo, a solicitar a visita gratuita ao Museu no dia de 22 de outubro de 2022.---------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.2.7  Para deliberar - Informação n.º 18082 do serviço de Cultura (Centro de Artes) de 

20/9/2022, acompanhada do pedido do Agrupamento de Escolas José Régio a solicitar a cedência 

do Grande Auditório, nos dias 12 de outubro, entre as 18h e as 29h00 e dia 27 de outubro entre as 18h 

e as 20h00, para a realização da «Gala Erasmus + E Shools for the future» e «Entrega de Diplomas».------ 

 

Ponto n.º 3.2.8  Para deliberar - Informação n.º 17888 do serviço de Cultura (Museu das Tapeçarias) 

de 15/9/ 2022, acompanhada do pedido do Agrupamento de Escolas José Régio, a solicitar a visita 

gratuita ao Museu, no dia de 12 de outubro de 2022. ------------------------------------------------------------------------ 

 

            3.3 - Serviço de Habitação 

 

Ponto n.º 3.3.1  Para deliberar - Informação 18092 do serviço de Habitação de 20/9/2022, a solicitar 

autorização para pagamento da dívida de rendas em prestações, aprovando a Minuta de Acordo 

de Liquidação de Dívida, que consta em anexo e faz parte integrante desta proposta.----------------------- 
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4.- DIVISÃO DE OBRAS E AMBIENTE 

            

         4.1. - Serviço Obras 

 

Ponto n.º 4.1.1.  Para ratificar  Requerimento da União das Freguesias de Ribeira de Nisa e Carreiras, 

a solicitar a cedência de equipamento (palco, grinaldas, caixotes de lixo e Stands), para o dia 17 de 

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

  

Ponto n.º 4.1.2 - Para ratificar  Requerimento do Grupo Motard Novo Milénio Cidade Portalegre, a 

solicitar a cedência de equipamento (palco, cadeiras e mesas), para o dia 17 de Setembro no valor 

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

  

Ponto n.º 4.1.3 - Para ratificar  Requerimento da Associação de Atletismo do Distrito de Portalegre, a 

solicitar a cedência de equipamento (ponto de luz, grades, cadeiras e mesas), para o dia 17 de 

Setembro no valo -------------------------------------------------------------------------------------------

  

Ponto n.º 4.1.4 - Para deliberar  Requerimento da Cooperativa Operária Portalegrense, a solicitar a 

cedência de equipamento (Cadeiras e placards), para o dia 21 de Outubro, no valor estimado de 

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

          

4.2.  Serviço Ambiente 

 

Ponto n.º 4.2.1- Para deliberar - Requerimento de Alexandre Eduardo Nunes Prudêncio, a solicitar 

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

informação da DOA, a propor a atribuição do lugar. ------------------------------------------------------------------------ 

 

Ponto n.º 4.2.2 - Para deliberar - Requerimento de Érica Alexandra Realinho Cilheiro Marques, a 

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

informação da DOA, a propor a atribuição do lugar.------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.2.3 - Para deliberar - Requerimento de João Miguel Prates Dias, a solicitar autorização para 

ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2022, instruído com informação da DOA, a 

propor a atribuição do lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto n.º 4.2.4 - Para deliberar - Requerimento de Jonas Fialho Cardas, a solicitar autorização para 

ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2022, instruído com informação da DOA, a 

propor a atribuição do lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. - DIVISÃO DE ORDENAMENTO, PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 

 

5.1. - SERVIÇO DE ESTUDOS E PROJETOS: 

 

INICIATIVA MUNICIPAL  

 

Ponto n.º 5.1.1  Para deliberar - Informação DOPGU n.º 17898 de 16/09/2022, a propor a aprovação 

do 3.º pedido de Prorrogação de Prazo da empreitada de Qualificação da Área de Acolhimento 

Empresarial de Portalegre - Avenida Francisco Fino - 2ª fase, adjudicada à empresa Senpapor  

Construções e Obras Públicas, Lda., até ao dia 30 de setembro de 2022.-------------------------------------------- 

 
Ponto n.º 5.1.2  Para deliberar - Informação DOPGU n.º 17832, de 15/9/2022, a propor a aprovação 

do auto de medição n.º 6 da empreitada Execução das Infraestruturas do Loteamento da Ratinha, 

adjudicada à empresa Urbigav Construções e Engenh  

 
Ponto n.º 5.1.3  Para deliberar - Informação DOPGU n.º 17923 de 16/9/2022, relativamente à 

empreitada de Execução das Infraestruturas do Loteamento da Ratinha, nos termos dos artigos 366º e 

369º do CCP, na sua atual redação, a propor o envio à reunião de Câmara a aprovação do auto de 

suspensão dos trabalhos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Ponto n.º 5.1.4  Para deliberar - Informação DOPGU n.º 18158, de 20/09/2022, a propor a aprovação 

do auto de medição n.º 11 da empreitada Reabilitação e Reconversão dos Edifícios dos Antigos 

Paços do Concelho para Centro Documental do Património, adjudicada à empresa Índice da Razão 

Engenha ------------------------------------------------------------- 

 

5.2 - SERVIÇO DE ORDENAMENTO, PLANEAMENTO, GESTÃO URBANÍSTICA E LICENCIAMENTO  

 

SERVIÇOS DE ESTUDOS E PROJETOS: 

 

Junção de lotes 
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Aprovar: 

 

Ponto n.º 5.2.1  Para deliberar- Informação interna da DOPGU n.º 17220 de 05/09/2022, relativo ao 

pedido de junção de 2 lotes (PPEZI) e 1 prédio urbano (PPZI), requerida pela Empresa Hutchinson 

Borrachas de Portalegre, Soc. Unipessoal, Lda., com proposta de aprovação da alteração ao 

loteamento municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Portalegre, 21 de setembro de 2022 

 

 

 

 
A Presidente da Câmara 

 

 

 

Fermelinda de Jesus Pombo Carvalho* 

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

 


