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EDITAL 38/2022 
 

N.º de Registo 22935 Data 29/11/2022 Processo 2022/150.10.701.02/26 

 

-------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 05 de dezembro 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. – Diversos  

 

Ponto n.º 1.1.1. – Para conhecimento - Despachos de deferimento por delegação de competências 

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

 

Ponto n.º 1.1.2. – Para conhecimento - Despachos de deferimento por delegação de competências 

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

 

Ponto n.º 1.1.3. – Para conhecimento - Despachos de deferimento por delegação de competências 

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

 

 

 

1.2. – Serviços Municipalizados de Águas e Transportes  

 

Ponto n.º 1.2.1. – Para conhecimento - Resumo diário de Tesouraria retirado no dia 22 de novembro de 

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

Operações Orçamentais – 928.378.99€ (Novecentos e vinte e oito mil trezentos e setenta e oito euros e 

noventa e nove cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Operações de Tesouraria – 52 867.96€ (Cinquenta e dois mil, oitocentos e sessenta e sete euros e 

noventa e seis cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

 

Ponto n.º 1.2.2. – Para deliberar – Isenção do pagamento das tarifas previstas no Regulamento 

Municipal de Drenagem de Águas Residuais, solicitada por Ana Filipa Moreira Gandum.--------------------- 

 

Ponto n.º 1.2.3. – Para deliberar – Isenção do pagamento das tarifas previstas no Regulamento 

Municipal de Drenagem de Águas Residuais, solicitada por Manuel Joaquim Dias da Silva.------------------ 

 

Ponto n.º 1.2.4 – Para deliberar – Abertura de procedimento de Hasta Pública para alienação de 

viaturas inoperacionais/ sucata.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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 24 de novembro de 

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

Operações Orçamentais - 2.235.453,43€ (dois milhões duzentos e trinta e cinco mil quatrocentos e 

cinquenta e três euros e quarenta e três cêntimos.--------------------------------------------------------------------------- 

Operações de Tesouraria - 127.464,62€ (cento e vinte e sete mil quatrocentos e sessenta e quatro 

euros e sessenta e dois cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

       2.2. – Serviço de Taxas e Licenças  

 

Ponto n.º 2.2.1 – Para deliberar - Proposta para a cedência gratuita do Centro de Congressos ao 

Centro de Formação da GNR/Portalegre, para realização de palestras, nos dias 5, 8 e 19 de 

dezembro de 2022. Nos termos do disposto no n.º 14, do art.º 21.º, do Regulamento da Tabela de 

Taxas do Município de Portalegre.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto n.º 2.2.2 – Para deliberar – Proposta de isenção total (licença de ocupação de espaço público 

com corte de trânsito), do evento “Projeto Europeu ACRIC, com fogareiro de rua”, na Rua da 

Cooperativa, Portalegre, no dia 10 de novembro, requerido pela Cooperativa Operária de Portalegre.  

 

Ponto n.º 2.2.3 – Para deliberar – Proposta de isenção total, relativa às Licenças de Ruído do evento 

“Magusto”, que decorreu no Quintal da Igreja do Bonfim, em Portalegre, no dia 19 de novembro de 

2022, requerida pela Fábrica da Igreja Paroquial de São Lourenço. --------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.2.4 – Para deliberar – Proposta para redução de 60%, relativa às Licenças de Ruído e do 

evento “Bendita Festa de Natal”, que irá decorrer no NERPOR, em Portalegre, no dia 09 de dezembro 

de 2022, requerido pela Associação – Pedaços de Romaria. ------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.2.5 – Para deliberar – Proposta para deliberar o manifesto interesse municipal de acordo 

com o n.º 6 do referido artigo 7.º, relativo às Licenças de Ruído, Recinto e Terrado para a Instalação 

do “CIRCO ARENA”, que irá decorrer de 08 a 11 de dezembro no Parque de Feiras e Exposições, em 

Portalegre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.3 - Serviço de Candidaturas 

 

Ponto n.º 2.3.1 – Para deliberar: Proposta para deliberar a aprovação das versões finais das minutas de 

Protocolo de Colaboração, a celebrar com a ERT Alentejo, no âmbito da candidatura integrada 

referente às “Fortalezas de Fronteira do Alentejo”. As minutas em causa já tinham sido objeto de 

aprovação em Reunião da Câmara Municipal, realizada em 29/08/2022, contudo a ERT Alentejo 

procedeu à alteração das datas de execução inerentes a todo o processo (assinaladas a cor verde 

na versão final das duas minutas).---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

           2.4 – Património 
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Ponto n.º 2.4.1 – Para deliberar – Proposta de cedência através de Protocolo, à União de Freguesias 

da Sé e São Lourenço, do espaço de terreno que corresponde ao logradouro da antiga do 1º ciclo 

da Vila Nova, da União de Freguesias da Sé e São Lourenço através da celebração de um Protocolo 

de Apoio Não Financeiro, para armazenamento de material. ------------------------------------------------------------ 

 

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

 

        3.1- Serviço de Educação 

 

Ponto n.º 3.1.1- Para deliberar- Informação n.º 21830 do serviço de Educação de 15 de novembro de 

2022, a propor a atribuição gratuita do passe urbano estudante por parte da autarquia a 8 alunos do 

IPP, oriundos de Países de Língua Oficial Portuguesa.------------------------------------------------------------------------- 

 

           3.2 - Serviço de Assuntos Sociais 

 

Ponto n.º 3.2.1 – Para deliberar - Informação n.º 21872 do serviço de Assuntos Sociais (Habitação), de 

15 de novembro de 2022, relativo à proposta de alteração do prazo para pagamento do valor da 

renda da habitação, sita na Rua Coronel Jorge Velez Caroço – Bloco 16 – R/Chão Direito, até ao dia 

15 do mês a que diz respeito sem que haja lugar a indeminização.----------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.2.2 – Para ratificar - Oficio da Santa Casa da Misericórdia de Portalegre, a solicitar a 

cedência de transporte para deslocação da Universidade Sénior, a Tolosa, no dia 28 de novembro de 

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

 

Ponto n.º 3.2.3. – Para Deliberar - Atribuição de subsídio à Associação de Amigos da Terceira Idade 

das Carreiras, para construção de uma Residência de Apoio Moderado de Cuidados Continuados 

Integrados de Saúde Mental, na Freguesia das Carreiras, no valor de 20.000€.------------------------------------- 

 



 

Município de Portalegre 
www.cm-portalegre.pt 

Câmara Municipal  

 

5 

 

Ponto n.º 3.2.4. – Para Deliberar - Atribuição de subsídio ao Centro Social e Paroquial de S. Tiago Urra, 

para ampliação do Centro Social para uma Unidade de Cuidados Continuados, em Tapada de 

Freiras, no valor de 20.000€.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3.3 - Serviço de Desporto e Juventude 

 

Ponto n.º 3.3.1 - Para deliberar - Email da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, de 21 de 

setembro de 2022, a solicitar o pagamento da quotização de participação do Município de 

Portalegre na 20.ª Edição dos Jogos do Alto Alentejo no valor de 2500€.--------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.3.2 – Para deliberar - Email do Centro Popular de Trabalhadores dos Assentos, de 7 de 

novembro de 2022, a solicitar apoio financeiro, para realização do seu 42.º Aniversário, no valor de 

250€.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

            3.4 – Serviço do Turismo 

 

Ponto n.º 3.4.1 – Para deliberar - Informação n.º 21082 do serviço de Turismo de 7 de novembro de 

2022, a propor a aquisição de 10 exemplares do catálogo FLASHBACK, do Arquiteto João Luis Carrilho 

da Graça, para venda nos espaços culturais da cidade (Museu Municipal (2), Museu da Tapeçaria de 

Portalegre Guy Fino (2), Casa Museu José Régio (2) e Posto de Turismo (4)), pelo valor de 59.00€, cada, 

sendo 590.00€ o custo total e que a venda unitária dos mesmos seja efetuada pelo preço de 60.00€.--- 

 

Ponto n.º 3.4.2 – Para deliberar - Informação n.º 22296 da divisão da CJDAET de 24 de novembro de 

2022, a solicitar a fixação dos preços de material de merchandising, para os diversos espaços 

culturais: Lápis (300 unidades) – valor unitário – 1€; Esferográficas (100 unidades) – valor unitário – 1 €; 

Imans em azulejo (100 unidades) - (7cmx5cm) – valor unitário -2€.------------------------------------------------------ 

 

 

                 3.5 - Serviço de Cultura 
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Ponto n.º 3.5.1 – Para deliberar – Oficio do Grémio Transtagano, de 2 de novembro de 2022, a solicitar 

a apoio financeiro para realização das Comemorações do 46.º Aniversario da Primeira Eleição para 

as Autarquias Locais.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

4.- DIVISÃO DE OBRAS E AMBIENTE 

             

           4.1. - Serviço Obras 

 

Ponto n.º 4.1.1 - Para ratificar – Requerimento da Junta de Freguesia de Alegrete, a solicitar a 

cedência de equipamento (mesas, cadeiras e quadro elétrico), para o dia 4 de Dezembro, no valor 

estimado de 151,67€.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Ponto n.º 4.1.2 - Para ratificar – Requerimento da Associação de Atletismo de Portalegre, a solicitar a 

cedência de equipamento (estrados) para os dias 24, 25 e 26 de Novembro no valor estimado de 

378,98€.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

Ponto n.º 4.1.3 - Para deliberar – Requerimento da Junta de Freguesia de Fortios, a solicitar a cedência 

de equipamento (stands e gambiarras), para o dia 10 de Dezembro, no valor estimado de 650,98€.----- 

  

 

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 20771, de 02.11.2022, a propor a aprovação 

do cálculo da Revisão de Preços Provisória da empreitada de Execução das Infraestruturas do 

Loteamento da Ratinha, adjudicada à empresa Urbigav - Construções e Engenharia, S.A., no valor de 

47.204,56 € + IVA.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto nº. 5.1.2 – Para deliberar - Informação DOPGU nº 20805 de 02.11.2022, a propor a aprovação do 

1.º cálculo de Revisão de Preços Provisório da empreitada de Execução de Rotunda na EN246 para 

Acesso à Zona Industrial de Portalegre, adjudicada à empresa Construções Pragosa, S.A., no valor de 

19.481,63 €+ IVA.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.3 – Para deliberar - Informação DOPGU n.º 22060, de 16.11.2022, a remeter, para efeitos 

de homologação, o Auto de Vistoria para efeitos de Receção Definitiva da empreitada de 

Reabilitação de 1 Imóvel, 2 Fogos, na Rua 5 de Outubro, n.º 88 e 90, em Portalegre, adjudicada à 

empresa Senpapor - Construções Obras Públicas, Lda., datado de 04.11.2022.---------------------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.4 – Para deliberar - Informação DOPGU n.º 22383, de 23.11.2022, a propor a aprovação 

do Auto de Medição n.º 9 da empreitada de Remodelação do Centro Social e Jardim Infantil de São 

Cristóvão, adjudicada à empresa F. Gil – Construções, Lda., no valor de 10.386,42 € + IVA.------------------- 

 

 

5.2 - DIVERSOS: 

 

 

Ponto n.º 5.2.1 – Para deliberar - Informação DOPGU n.º 21821, de 15.11.2022 e parecer jurídico de 

17.11.2022, relativo ao pedido formulado pelos Sócios Gerentes da Mercearia “A Catedral”, referindo 

que a matéria contida na exposição do requerente tem a ver com a caracterização do veículo de 

transporte, o qual é considerado veículo pesado, existindo sinalização a proibir o trânsito a estes 

veículos, na Av. da Estremadura Espanhola, Rua 1º de Maio e Rua de Elvas, podendo ser considerado 

o art.º 34 do Regulamento Municipal de Trânsito, Circulação e Estacionamento que a Câmara poderá 

conceder autorizações especiais.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No presente caso, o Município poderá permitir o trânsito dos veículos que fazem diariamente o 

abastecimento dos estabelecimentos, com a emissão de documento a requerer pela empresa 

abastecedora.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Poderá também equacionar-se a solução de colocação no sinal de trânsito de proibição, elemento 

adicional com exceções para os veículos de abastecimento das empresas.--------------------------------------- 

 

Ponto n.º 5.2.2 – Para deliberar - Informação DOPGU n.º 21878, de 15.11.2022 e parecer jurídico de 

17.11.2022, relativo ao pedido formulado pela Firma Novadis, referindo que a matéria contida na 
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exposição do requerente tem a ver com a caracterização do veículo de transporte, o qual é 

considerado veículo pesado, existindo sinalização a proibir o trânsito a estes veículos, na Av. da 

Estremadura Espanhola e Rua 1º de Maio, podendo ser considerado o art.º 34 do Regulamento 

Municipal de Trânsito, Circulação e Estacionamento que a Câmara poderá conceder autorizações 

especiais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No presente caso, o Município poderá permitir o trânsito dos veículos que fazem diariamente o 

abastecimento dos estabelecimentos, com a emissão de documento a requerer pela empresa 

abastecedora. Poderá também equacionar-se a solução de colocação no sinal de trânsito de 

proibição, elemento adicional com exceções para os veículos de abastecimento das empresas.-------- 

 

Ponto n.º 5.2.3 – Para deliberar - Informação DOPGU de 17.10.2022 e parecer jurídico de 17.10.2022, 

relativa o documento registado sob o n.º 31651, de 12.10.2022, da firma Meigal/Alimentação, S.A. a 

solicitar autorização especial para circular em ruas da cidade de Portalegre, condicionadas ao 

trânsito de veículos pesados, por forma a servir diversos estabelecimentos comerciais, com produtos 

alimentares.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Portalegre, 29 de novembro 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) 
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