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EDITAL N.º 34/2022 
 

N.º de Registo 20007 Data 19/10/2022 Processo 2022/150.10.701.02/23 

 

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

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

------Torna público nos termos do disposto da alínea o) no n.º 1 do artigo 35.º do anexo I, da Lei 

75/2013 de 12 de setembro, que a Câmara Municipal de Portalegre reunirá ordinariamente no 

próximo dia 24 de outubro de 2022, pelas 14.30 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  Para deliberar  Ata n.º 20 da reunião de 29 de agosto de 2022, para discussão e 

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

 

Ponto n.º 1.1.2  Para deliberar  Ata n.º 21 da reunião de 12 de setembro de 2022, para discussão e 

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

 

Ponto n.º 1.1.3  Para deliberar  Ata n.º 22 da reunião de 26 de setembro 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 - DOPGU.--------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.2.2.  Para deliberar  Atribuição de Subsídio ao Automóvel Club de Portugal, para a 

comparticipação de 20% do valor da inscrição dos participantes, residentes no Concelho de 

Portalegre na 36.ª edição da Baja Portalegre 500.----------------------------------------------------------------------------- 

 

2.  DAGF - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS 
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     2.1.  Serviço Contabilidade  

 

Ponto n.º 2.1.1  Para conhecimento - Resumo diário de Tesouraria retirado no dia 13 de outubro de 

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

Operações Orçamentais   

e vinte e dois cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Operações de Tesouraria  to e vinte e sete mil quatrocentos e dez euros e 

cinquenta e três cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.2 - Taxas e Licenças 

 

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

decorreu no Jardim do Tarro, em Portalegre, nos dias 29, 30 de setembro e 01 de outubro de 2022, 

requerido pela União de Freguesias da Sé e São Lourenço. --------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.2.2  Para deliberar  Proposta à reunião de Câmara para deliberar o Licenciamento da 

 requerido pelo ACP  Automóvel Club de Portugal, que se 

irá realizar de 27 a 29 de outubro de 2022. É ainda proposto que ao abrigo do nº6  do artº 7º do 

Regulamento e Tabela de taxas do Município de Portalegre a prova desportiva seja considerada de 

manifesto e relevante interesse Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          2.3.  Serviço de Candidatura    

 

Ponto n.º 2.3.1  Para ratificar - Protocolos de Constituição de Consórcio, assinados no âmbito do Aviso 

Nº 14919/2022, de 29/07, do Fundo Ambiental, cujas candidaturas foram submetidas no passado dia 

14 de outubro, para efeitos de ratificação.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          2.4.  Serviço Jurídico 

 

Ponto n.º 2.4.1  Para conhecimento - Legislação de interesse autárquico, publicado em Diário da 

República, no mês de setembro de 2022.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Ponto n.º 2.4.2  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 2.4.3  Para deliberar - Proposta para submissão a consulta pública do Projeto de alteração 

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

 

Ponto n.º 2.4.4  Para deliberar  Proposta para submissão a consulta pública do Projeto de 

Regulamento das Feiras, Venda Ambulante e Atividades Diversas do Município de 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 18548 do serviço de Educação de 20/09/2022, a propor 

a aceitação do pedido dos alunos matriculados nos Agrupamentos de Escolas José Régio e 

Agrupamento de escolas do Bonfim e no âmbito da Ação Social Escolar para efeitos de subsídio de 

refeição e material escolar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 3.1.2  Para ratificar - Informação n.º 18619 do serviço de Educação de 28/09/2022 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 3.1.3  Para ratificar - Informação n.º 18974 do serviço de Educação de 3/10/2022, 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.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 3.1.4  Para ratificar - Informação n.º 18403 do serviço de Educação de 26/09/2022, 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.-------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.5 - Para ratificar - Informação n.º 18675 do serviço de Educação de 29/09/2022, 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. ---------------------------------- 
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Ponto n.º 3.1.6  Para ratificar - Informação n.º 18906 do serviço de Educação de 03/10/2022, 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 3.1.7  Para ratificar - Informação n.º 18788 do serviço de Educação de 30/09/2022, 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 3.1.8  Para ratificar - Informação n.º 19030 do serviço de Educação de 04/10/2022, a propor 

a aceitação do pedido dos alunos matriculados no Agrupamento de Escolas Bonfim, no âmbito da 

Ação Social Escolar para efeitos de subsídio de refeição e material escolar.---------------------------------------  

 

Ponto n.º 3.1.9  Para ratificar - Informação n.º 18362 do serviço de Educação de 30/09/2022, 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.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 3.1.10  Para ratificar - Informação n.º 18332 do serviço de Educação de 30/09/2022, 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 3.1.11  Para ratificar - Informação n.º 19546 do serviço de Educação de 12/10/2022, 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 3.1.12  Para ratificar - Informação n.º 19135 do serviço de Educação de 06/10/2022, 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.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 3.1.13  Para ratificar - Informação n.º 19307 do serviço de Educação de 10/10/2022, 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 - JI.--------------------------------------------- 
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Ponto n.º 3.1.14  Para ratificar - Informação n.º 19762 do serviço de Educação de 17/10/2022, 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 - JI.--------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.15  Para ratificar - Informação n.º 19631 do serviço de Educação de 13/10/2022, a 

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

da Ação Social Escolar para efeitos de subsídio de refeição e material escolar.----------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.16  Para deliberar  Renovação da Parceria com entre a Escola José Régio e o 

Município de Portalegre no âmbito do Programa Eco  Escolas desenvolvido pela Associação 

Bandeira Azul da Europa  2022/2023.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.2 - Serviço de Assuntos Sociais 

 

Ponto n.º 3.2.1  Para ratificar - Proposta para apoio na continuidade de tratamentos estomatológicos, 

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

 

Ponto n.º 3.2.2  Para ratificar - Proposta para apoio em despesas de medicação por doença crónica, 

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

 

Ponto n.º 3.2.3  Para ratificar - 

acordo com a transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades 

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

 

Ponto n.º 3.2.4  Para deliberar  Projeto Universo de Oportunidades  ESCOLHAS 8º Geração  pedido 

de comparticipação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3.3 - Serviço de Turismo 

 

Ponto n.º 3.3.1  Para deliberar  Informação n.º 18254 do serviço de turismo de 21 de setembro de 

2022, a propor a isenção do pagamento de taxas nos Museus Municipais no dia 13 de Novembro de 

2022 - Dia Mundial do Enoturismo.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.4 - Serviço de Desporto e Juventude 

 

Ponto n.º 3.4.1  Para deliberar  Informação n.º 19617 do serviço de desporto e juventude de 13 de 

outubro de 2022 a propor a atribuição de um subsídio ao Centro Cultural e Desportivo Ases do Pedal, 

para a realização do 23.º Aniversário dos Ases do Pedal no ------------------------------------------ 

 

Ponto n.º 3.4.2  Para deliberar  Email do Ginásio Andebol de Portalegre de 29 de setembro de 2022 a 

participação no Torneio  de Andebol Cidade 

de Viseu 2022, com atletas dos escalões de formação do clube.-------------------------------------------------------- 

 

         3.5 - Serviço de Cultura 

 

Ponto n.º 3.5.1  Para deliberar  Informação n.º 19624 do serviço de cultura (Centro de Artes) de 13 de 

outubro de 2022 acompanhado do pedido da CIMAA a solicitar a cedência gratuita do auditório do 

Centro de Artes para realização de uma reunião entre associados no dia 24 de outubro de 2022.--- 

 

Ponto n.º 3.5.2  Para deliberar  Informação n.º 19517 do serviço de cultura (Centro de Artes) de 12 de 

outubro de 2022 acompanhado do pedido da União Distrital das Instituições Particulares de 

Solidariedade Social do Distrito de Portalegre (UDIPSS  Portalegre), conjuntamente com a Federação 

Nacional das Instituições de Solidariedade Social (CNIS) a solicitar a cedência gratuita do pequeno 

auditório do Centro de Artes para realização de uma reunião entre todas as IPSS do Distrito de 

Portalegre no dia 17 de outubro de 2022.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ponto n.º 3.5.3  Para deliberar  Informação n.º 18367 do serviço de cultura (Biblioteca Municipal) de 

23 de setembro de 2022 acompanhado do pedido da Associação dos Enfermeiros Obstetras (APEO) 

a solicitar a cedência gratuita dos claustros da Biblioteca para realização de um jantar /gala no 

âmbito do 25.º Aniversário da Associação dos Enfermeiros Obstetras (APEO) no dia 1 de outubro de 

2022.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.5.4  Para deliberar  Oficio n.º 30895 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 

22/10/2022, para a realização da conferência 

proferida pelo Professor Doutor António Ventura.------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.- DIVISÃO DE OBRAS E AMBIENTE 
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           4.1. - Serviço Obras 

 

Ponto n.º 4.1.1  Para ratificar  Requerimento do Grupo Motard Novo Milénio Cidade Portalegre a 

solicitar a cedência de equipamento (máquinas, Luz) para os dias 15 e 16 de Outubro no valor 

estimad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Ponto n.º 4.1.2  Para ratificar  Requerimento da Adrenalinastuta  Escola Ciclismo Portalegre a 

solicitar a cedência de equipamento (grades, estacas, Standes e Luz) para o dia 16 de Outubro no 

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

 

Ponto n.º 4.1.3  Para deliberar  Requerimento do ACP  Automóvel Club Portugal  Baja Portalegre a 

solicitar a cedência de equipamento (Cadeiras, mesas, iluminação, caixotes de lixo, pontos de água 

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

  

Ponto n.º 4.1.4  Para deliberar  Requerimento da EnfTuna Portalegre a solicitar a cedência de 

equipamento (Cadeiras, mesas, grades e caixotes de lixo, pontos de água e rampa) para os dias 26 a 

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

 

4.2.  Serviço Ambiente 

 

Ponto n.º 4.2.1- Para deliberar  Requerimento de Miguel Ângelo Gaiato Silva, a solicitar autorização 

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

nº 19621/22 de 13.10.2022, 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 nº. 15496, de 03.08.2022, a propor a aprovação 

do 3º. cálculo da revisão de preços provisório da empreitada de Recuperação e Reconversão da 

antiga Igreja do Espirito Santo de Alegrete para Centro Cultural e Social, adjudicada à empresa 

Reerguer - 

que anteriormente já foram aprovados 2 cálculos de Revisão de Preços Provisórios, no valor total de 
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iquidar ao empreiteiro corresponde à diferença entre ambos, o qual 

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

Anexa-se igualmente, para efeitos de aprovação, a Conta Final da empreitada, a qual já se encontra 

devidamente assinada pelo empreiteiro.---------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.2 - Para deliberar  Informação DOPGU nº. 19144, de 06.10.2022, a propor a aprovação 

do Auto de Medição n.º 1, da empreitada de Execução de Rotunda na EN246 para Acesso à Zona 

IVA.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.3 - Para deliberar  Informação DOPGU nº. 19456, de 11.10.2022, a propor a aprovação 

do Auto de Medição nº. 9 da empreitada de Requalificação e Ampliação da Escola Cristóvão 

Falcão, adjudicada ao consórcio DGPW/Rial Engenharia, no val ---------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.4 - Para deliberar  Informação DOPGU nº. 19732, de 17.10.2022, a propor a aprovação 

do Auto de Medição nº. 19 da empreitada de Centro de Interpretação do Complexo Turístico da 

Quinta da Saúde, adjudicada à empresa Reerguer  Reconstrução e Construção de Imóveis, Lda., no 

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

 

Ponto n.º 5.1.5 - Para deliberar  Informação DOPGU nº. 19924, de 19.10.2022, a propor a aprovação 

do Auto de Medição nº. 8 da empreitada de Remodelação do Centro Social e Jardim Infantil de São 

Cristóvão, adjudicada à empresa F. Gil   ------------------ 

 

5. 2 - SERVIÇO DE ORDENAMENTO, PLANEAMENTO, GESTÃO URBANÍSTICA E LICENCIAMENTO  

 

DIVERSOS: 

 

Ponto n.º 5.2.1 - Para deliberar  Conclusão do procedimento de classificação de doze imóveis como 

Monumento de Interesse Municipal (MIM), com informação da DOPGU nº 18651 de 29.09.2022, a 

propor que a Câmara tome conhecimento da publicação do Aviso nº 18686/2022, relativo à 

conclusão do procedimento de classificação dos seguintes imóveis: ANTIGO EDIFÍCIO DOS CORREIOS, 

TELÉGRAFOS E TELEFONES; TRIBUNAL DE PORTALEGRE; PRAÇA DE TOUROS; CAPELA DE SÃO MATEUS; 

EDIFÍCIO DA FÁBRICA REAL; ESCOLA SECUNDÁRIA DE SÃO LOURENÇO; EDIFÍCIO DA SEGURANÇA 

SOCIAL; TORRE DO RELÓGIO; SANATÓRIO DE PORTALEGRE; QUINTA DA LAMEIRA; CONVENTO DE 

SANTO ANTÓNIO; ESCOLA DE HOTELARIA, como monumentos de interesse municipal (MIM), ao abrigo 
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do ponto 1 do artigo 94º da Lei 107/2001 de 8 de setembro e do ponto 1 do artigo 57º do DL 309/2009 

de 23 de outubro.------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 

 

Portalegre, 19 de outubro 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) 

 


