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EDITAL N.º 4/2023 
 

N.º de Registo 3428 Data 08/02/2023 Processo 2023/150.10.701.02/3 

 

-------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 13 de fevereiro de 2023, pelas 09.30 horas, a qual se realizará no Centro do 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 26 da reunião de 21 de novembro de 2022, para discussão e 

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

 

Ponto n.º 1.1.2.  Para deliberar  Ata n.º 27 da reunião de 30 de novembro de 2022, para discussão e 

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

 

Ponto n.º 1.1.3.  Para deliberar  Ata n.º 28 da reunião de 05 de dezembro de 2022, para discussão e 

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

 

Ponto n.º 1.1.4.  Para deliberar  Ata n.º 29 da reunião de 19 de dezembro 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 - DAGF. ----------------------------------------------------------------------- 

 

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

da Câmara Municipal na Senhora Presidente - DOA. ------------------------------------------------------------------------ 
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Ponto n.º 1.2.3.  Para conhecimento - Desativação do Plano Municipal de Emergência do Concelho 

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

 

Ponto n.º 1.2.4.  Para deliberar  Nomeação de representantes do Município de Portalegre na 

EIE - ---------------------------------------------------------------------------- 

 

1.3.  Serviços Municipalizados de Águas e Transportes 

 

Ponto n.º 1.3.1.  Para conhecimento - Resumo diário de Tesouraria retirado no dia 02 de fevereiro de 

2023:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

Operações Orçamentais  

setenta e nove cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

Operações de Tesouraria  50.435,01 a mil, quatrocentos e trinta e cinco euros e um 

cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 

Ponto n.º 1.3.2.  Para deliberar  Declaração de compromissos plurianuais, pagamentos e 

recebimentos em atraso artigo 15.º da LCPA.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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 06 de fevereiro de 

2023:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

Operações Orçamentais - 2.511.482,87

dois euros e oitenta e sete cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Operações de Tesouraria -  mil quatrocentos e setenta e oito euros e 

vinte e quatro cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----- 

 

Ponto n.º 2.1.2.  Para deliberar  Mapa de «Demonstração do desempenho orçamental» do ano de 

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

 

Ponto n.º 2.1.3.  Para deliberar  1.ª Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa do Município de 

Portalegre do ano de 2023.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto n.º 2.1.4.  Para deliberar  1.ª Revisão às Grandes Opções do Plano do Município de Portalegre 

do ano de 2023.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

         2.2.  Serviço de Taxas e Licenças  

 

Ponto n.º 2.2.1.  Para deliberar  Pedido da Podium Events, SA, a solicitar parecer favorável sobre a 

passagem nos percursos sob jurisdição do Município de Portalegre, tendo em conta a realização da 

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

 

Ponto n.º 2.2.2.  Para deliberar  Isenção total, relativa às Licenças de Ruído e Prova Desportiva do 

de fevereiro de 2023, requerido pela Freguesia de Urra. -------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.2.3.  Para deliberar  Isenção total, relativa às Licenças de Ruído e Recinto do evento 

legre, em 

Portalegre, no dia 12 de fevereiro de 2023, requerido pela União de Freguesias da Sé e São Lourenço.- 

 

Ponto n.º 2.2.4.  Para deliberar  

, que irá decorrer pelas ruas do Atalaião, em Portalegre, 

no dia 17 de fevereiro de 2023, requerido pela Escola Básica de Atalaião.------------------------------------------ 

 

Ponto n.º 2.2.5.  Para deliberar  Isenção total, relativa à Licença de Ruído do 

no dia 17 de fevereiro de 2023, requerido pela Escola Básica 1 com Jardim de Infância de Assentos  

Agrupamento de Escolas José Régio.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.2.6.  Para deliberar  Isenção total, relativa às Licenças de Ruído e Recinto do evento 

o Municipal de Portalegre, em Portalegre, 

no dia 21 de fevereiro de 2023, requerido pela União de Freguesias da Sé e São Lourenço.------------------ 

 

Ponto n.º 2.2.7.  Para deliberar  Isenção total, relativa à licença para realização da prova desportiva 

 

Associação Desportiva ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 
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Ponto n.º 2.2.8.  Para deliberar  Isenção total das taxas, relativas à cedência do Centro de 

Congressos da Câmara Municipal à DGESTE  Alentejo, para realização da sessão distrital do 

o.-------------- 

 

          2.3.  Património 

 

Ponto n.º 2.3.1.  Para deliberar  Exercício do direito de preferência do prédio sito na Rua 5 de 

Outubro, nº 16  2º Drtº, União de Freguesias da Sé e São Lourenço, concelho de Portalegre. -------------- 

 

Ponto n.º 2.3.2.  Para deliberar  Arrendamento / venda da pastagem da Herdade da Coutada, 

propriedade do Município de Portalegre. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.3.3.  Para deliberar  Alienação do lote nº 13 do Loteamento Municipal do Macheiro II em 

Caia - Urra.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

 

Ponto n.º 2.3.4.  Para deliberar  Alienação dos lotes 319 e 320 da Zona Industrial a Fernando Manuel 

Machado Pinto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 

          2.4.  Serviço Jurídico  

 

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

República no mês de janeiro de 2023.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.5.  Serviço de Recursos Humanos 

 

Ponto n.º 2.5.1.  Para deliberar  Proposta à reunião de Câmara para deliberar a 1ª Alteração ao 

Mapa de Pessoal 2023.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- 

 

2.6.  Serviço de Candidaturas  

 

Ponto n.º 2.6.1.  Para deliberar  Proposta para deliberar a aprovação e outorga da minuta do 

Contrato de Financiamento a celebrar com a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo (CIMAA), 

referente à candidatura RecolhaBio  Município de Portaleg , aprovada no âmbito do Programa 

 

Ambiental, a qual contempla a aquisição de uma viatura elétrica, de 20 contentores de 240 litros e 
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de 150 contentores de 360 litro, com 

cofinanciamento de 100% a fundo perdido.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 1721 do serviço de educação de 19 de janeiro de 2023 

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.  EB Fortios.------ 

 

        3.2 - Serviço de Assuntos Sociais 

 

Ponto n.º 3.2.1.  Para conhecimento - Relatório de Atividades do Serviço de Atendimento e 

Acompanhamento Social do Município de Portalegre, no período de Maio a Dezembro 2022, relativos 

aos primeiros 8 meses de funcionamento, após a concretização da transferência de competências 

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

 

       3.3  Serviço da Cultura 

 

Ponto n.º 3.3.1.  Para deliberar  Informação n.º 3025 do serviço de cultura (Museu das Tapeçarias) de 

05 de janeiro de 2023 acompanhado do pedido do Instituto para o Desenvolvimento, Cultura e 

Ciência, a solicitar a isenção do pagamento das taxas aquando da utilização do auditório para 

2023.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.3.2.  Para deliberar  Informação n.º 2169 do serviço de cultura (Museu das Tapeçarias) de 

25 de janeiro de 2023 acompanhado do pedido da Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, a 

solicitar a isenção do pagamento das taxas aquando da visita de estudo para um grupo de 35 

pessoas no dia 19 de abril de 2023.------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 

Ponto n.º 3.3.3.  Para deliberar  Informação n.º 2408 do serviço de cultura (Museu das Tapeçarias) de 

27 de janeiro de 2023 acompanhado do pedido da Liga Portuguesa Contra o Cancro, a solicitar a 

isenção do pagamento das taxas aquando da utilização do auditório do museu no dia 4 de fevereiro 

2023.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 
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Ponto n.º 3.3.4.  Para deliberar  Informação n.º 1603 do serviço de cultura (Museu das Tapeçarias) de 

18 de janeiro de 2023 acompanhado do pedido da Agrupamento de Escolas Bissaya Barreto, a 

solicitar a isenção do pagamento das taxas aquando da visita de estudo para um grupo de 38 

pessoas no dia 18 de abril de 2023.------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 

Ponto n.º 3.3.5.  Para deliberar  Aprovação da minuta de colaboração para constituição de uma 

Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Alto Alentejo entre a Câmara Municipal de Portalegre, a 

Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo (CIMAA) e a Direção Geral do Livro, Arquivos e 

Bibliotecas (DGLAB).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

 

Ponto n.º 3.3.6.  Para deliberar  Informação n.º 1624 do serviço de cultura (Biblioteca Municipal) de 

18 de janeiro de 2023 acompanhado do pedido da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais 

do Instituto Politécnico de Portalegre a solicitar a isenção do pagamento das taxas aquando da 

utilização dos Claustros do antigo Convento de Santa Clara para realização de um jantar no âmbito 

das XVII Jornadas da Comunicação no dia 30 de março de 2023.----------------------------------------------------- 

 

       3.4  Serviço de Desporto e Juventude 

 

Ponto n.º 3.4.1.  Para deliberar  Email da CIMAA de 24 de janeiro de 2023 a solicitar informação 

relativo à adesão do Município de Portalegre à 21.ª Edição dos Jogos do Alto Alentejo de 2023, com o 

pagamento da ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.- DIVISÃO DE OBRAS E AMBIENTE 

        

 4.1  Serviço Ambiente 

 

Ponto n.º 4.1.1.  Para deliberar  Requerimento de José Carlos Prates Bruno, a solicitar autorização 

para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2023, instruído com informação da DOA 

nº 2398/23 de 27.01.2023, a propor a atribuição do lugar.------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.2.  Para deliberar  Requerimento de Odete Basso Lourenço Lopes, a solicitar 

autorização para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2023, instruído com 

informação da DOA nº 1994/23 de 23.01.2023, a propor a atribuição do lugar.------------------------------------ 
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Ponto n.º 4.1.3.  Para deliberar  Requerimento de Maria Olinda Gonçalves dos Santos, a solicitar 

autorização para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2023, instruído com 

informação da DOA nº 2329/23 de 26.01.2023, a propor a atribuição do lugar.------------------------------------ 

 

Ponto n.º 4.1.4.  Para deliberar  Requerimento de José Manuel dos Reis Cardas, a solicitar 

autorização para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2023, instruído com 

informação da DOA nº 2371/23 de 26.01.2023, a propor a atribuição do lugar.------------------------------------ 

 

Ponto n.º 4.1.5.  Para deliberar  Requerimento de Milene de Jesus Aleixo, a solicitar autorização para 

ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2023, instruído com informação da DOA nº 

2340/23 de 26.01.2023, a propor a atribuição do lugar.-----------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 4.1.6.  Para deliberar  Requerimento de Ademicio Flores Neres, a solicitar autorização para 

ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2023, instruído com informação da DOA nº 

2050/23 de 24.01.2023, a propor a atribuição do lugar.----------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.7.  Para deliberar  Requerimento de José Vasco Prudêncio, a solicitar autorização para 

ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2023, instruído com informação da DOA nº 

2369/23 de 26.01.2023, a propor a atribuição do lugar.----------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.8.  Para deliberar  Requerimento de Maria de Jesus Rosa de Oliveira, a solicitar 

autorização para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2023, instruído com 

informação da DOA nº 2320/23 de 26.01.2023, a propor a atribuição do lugar.------------------------------------ 

 

Ponto n.º 4.1.9.  Para deliberar  Requerimento de MOR NGOM, a solicitar autorização para 

ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2023, instruído com informação da DOA nº 

2344/23 de 26.01.2023, a propor a atribuição do lugar.----------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.10.  Para deliberar  Requerimento de Maria José Caldeira Campos, a solicitar 

autorização para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2023, instruído com 

informação da DOA nº 2322/23 de 26.01.2023, a propor a atribuição do lugar.------------------------------------ 

 

Ponto n.º 4.1.11.  Para deliberar  Requerimento de Maria José da Conceição Monteiro, a solicitar 

autorização para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2023, instruído com 

informação da DOA nº 2323/23 de 26.01.2023, a propor a atribuição do lugar.------------------------------------ 
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Ponto n.º 4.1.12.  Para deliberar  Requerimento de Estela da Conceição Gouveia Carmelo, a solicitar 

autorização para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2023, instruído com 

informação da DOA nº 2415/23 de 27.01.2023, a propor a atribuição do lugar.------------------------------------ 

 

Ponto n.º 4.1.13.  Para deliberar  Requerimento de João Miguel Prates Dias, a solicitar autorização 

para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2023, instruído com informação da DOA 

nº 2428/23 de 27.01.2023, a propor a atribuição do lugar.------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.14.  Para deliberar  Requerimento de Joaquim Manuel Carapinha Picanço, a solicitar 

autorização para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2023, instruído com 

informação da DOA nº 2430/23 de 27.01.2023, a propor a atribuição do lugar.------------------------------------ 

 

Ponto n.º 4.1.15.  Para deliberar  Requerimento de Jónatas Miguel Reis Silva, a solicitar autorização 

para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2023, instruído com informação da DOA 

nº 2365/23 de 26.01.2023, a propor a atribuição do lugar.-------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 4.1.16.  Para deliberar  Requerimento de Hélder Francisco Pereira Encarnação, a solicitar 

autorização para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2023, instruído com 

informação da DOA nº 2409/23 de 27.01.2023, a propor a atribuição do lugar.------------------------------------ 

 

Ponto n.º 4.1.17.  Para deliberar  Requerimento de Gil Antunes Cunha, a solicitar autorização para 

ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2023, instruído com informação da DOA nº 

2411/23 de 27.01.2023, a propor a atribuição do lugar.---------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.18.  Para deliberar  Requerimento de João Fernando da Conceição Parreira, a solicitar 

autorização para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2023, instruído com 

informação da DOA nº 2405/23 de 27.01.2023, a propor a atribuição do lugar.------------------------------------ 

 

Ponto n.º 4.1.19.  Para deliberar  Requerimento de JOTAPLANTA, Lda., a solicitar autorização para 

ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2023, instruído com informação da DOA nº 

2399/23 de 27.01.2023, a propor a atribuição do lugar.---------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.20.  Para deliberar  Requerimento de Idalino Alves Máximo, a solicitar autorização para 

ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2023, instruído com informação da DOA nº 

2407/23 de 27.01.2023, a propor a atribuição do lugar.----------------------------------------------------------------------- 
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Ponto n.º 4.1.21.  Para deliberar  Requerimento de Joaquim Vasques Prudêncio, a solicitar 

autorização para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2023, instruído com 

informação da DOA nº 2404/23 de 27.01.2023, a propor a atribuição do lugar.------------------------------------ 

 

Ponto n.º 4.1.22.  Para deliberar  Requerimento de Jonas Fialho Cardas, a solicitar autorização para 

ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2023, instruído com informação da DOA nº 

2401/23 de 27.01.2023, a propor a atribuição do lugar.----------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.23.  Para deliberar  Requerimento de Maria Antónia da Conceição Monteiro, a solicitar 

autorização para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2023, instruído com 

informação da DOA nº 2107/23 de 24.01.2023, a propor a atribuição do lugar.------------------------------------ 

 

Ponto n.º 4.1.24.  Para deliberar  Requerimento de Maria Fernanda Gomes Alves Martins, a solicitar 

autorização para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2023, instruído com 

informação da DOA nº 2316/23 de 26.01.2023, a propor a atribuição do lugar.------------------------------------ 

 

4.2.  Serviço Obras  

 

Ponto n.º 4.2.1.  Para ratificar  Requerimento da União de Freguesias de Sé e São Lourenço a solicitar 

a cedência de equipamento (cadeiras, mesas, palco e contentores de lixo) para o dia 12 Fevereiro, 

no valor estimado de 176,08 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.2.2.  Para deliberar  Requerimento da Associação de Modelismo de Portalegre a solicitar 

a cedência de equipamento (máquinas), no val ------------------------------------------- 

  

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. 2414, de 27.01.2023, a propor a aprovação 

do Auto de Medição nº. 11 da empreitada de Remodelação do Centro Social e Jardim Infantil de 

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

 



 

Município de Portalegre 
www.cm-portalegre.pt 

Câmara Municipal  

 

10 

Ponto n.º 5.1.2.  Para deliberar  Informação DOPGU nº. 3299, de 08.02.2023, a propor a aprovação 

do Auto de Medição nº. 12 da empreitada de Remodelação do Centro Social e Jardim Infantil de 

São Cristóvão, adjudicada à empresa F. Gil  Construções, Lda., no valor de 4.757, -------------- 

 

Ponto n.º 5.1.3.  Para deliberar  Informação DOPGU nº. 2904, de 02.02.2023, a propor a aprovação 

do Auto de Medição nº. 13 da empreitada de Requalificação e Ampliação da Escola Cristóvão 

Falcão, adjudicada ao consórcio DGPW/Ria ---------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.4.  Para deliberar  Informação DOPGU nº. 3323, de 08.02.2023, a propor a aprovação 

do Auto de Medição nº. 3 da empreitada de Reabilitação das Áreas de Apoio Sociocultural do CPT 

do Bairro Social do Atalaião, adjudicada à empresa F. Gil  

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

 

Ponto n.º 5.1.5.  Para deliberar  Informação DOPGU nº. 3305, de 08.02.2023, a remeter, para efeitos 

de aprovação, o Plano de Trabalhos, Cronograma Financeiro, Gráfico Financeiro e Plano de 

Pagamentos para conclusão da empreitada de Reabilitação e Reconversão do Edifício dos Antigos 

Paços do Concelho para Centro Documental de Património, adjudicada à empresa Índice R  

Engenharia e Construção, Lda., até 30 de Junho de 2023, de acordo com o ponto 3 da deliberação 

referente ao número 5.1.4 da Reunião Ordinária de 30 de janeiro de 2023, e notificação do 

empreiteiro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

 

DIVERSOS: 

 

Ponto n.º 5.1.6.  Para deliberar  No âmbito da iniciativa promovida pelo Expresso que, por ocasião 

da celebração dos 50 anos de existência, será colocado num espaço público emblemático de cada 

uma das dezoito capitais de distrito, o banco , considerado pelos seus autores 

(Antarte Design Center), uma peça de arte urbana que se expressará como a tradução criativa dos 

primeiros 50 anos do jornal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim sendo e no seguimento do convite dirigido ao Município de Portalegre, escolheu-se o espaço 

envolvente à cisterna e junto à entrada da Biblioteca Municipal, como o local mais adequado para a 

colocação do referido banco, que terá, para além da possibilidade de se sentarem seis pessoas, 

cobertura wifi.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

Mais se informa que, em virtude de o local estar inserido na Zona de Proteção Patrimonial do 

Convento de Santa Clara, Monumento Nacional, foi solicitado parecer à Direção Regional de Cultura 

do Alentejo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 
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5.2. - SERVIÇO DE REABILITAÇÃO URBANA:  

 

Ponto n.º 5.2.1.  Para deliberar  Informação DOPGU n.º 3208, de 07.02.2023 que, no seguimento da 

constituição da ARU de Carreiras, publicada em Diário da República através do Aviso n.º 2402/2021, 

DR, 2.ª Série, n.º25, de 05.02.2021, e em conformidade com o definido no artigo n.º 16.º da Lei n.º 

32/2012, de 14 de agosto, submete para deliberação o Projeto de "Estratégia de Reabilitação Urbana 

para a Execução da Operação de Reabilitação Urbana - ORU Simples, referente à ARU de Carreiras.-- 

Posteriormente, o projeto de operação de reabilitação urbana deverá ser remetido ao Instituto da 

Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P., por meios eletrónicos, para emissão de parecer não 

vinculativo no prazo de 15 dias (n.º3 do artigo 17.º da Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto).---------------------- 

Simultaneamente, o referido projeto é submetido a discussão pública, a promover nos termos 

previstos no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado pelo decreto-lei 

n.º380/99, de 22 de setembro, na sua atual redação (n.º4 do artigo 17.º da Lei n.º 32/2012, de 14 de 

agosto).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

De seguida e sob proposta da câmara municipal, a aprovação do presente instrumento próprio 

referente à execução da operação de reabilitação urbana a levar a cabo na ARU de Carreiras, é da 

competência da Assembleia Municipal (n.º1 do artigo 17.º da Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto).---------- 

Informa-se ainda que o ato de aprovação da operação de reabilitação urbana em questão fica 

concluído com a sua publicação através de aviso na 2.ª Série do Diário da República e divulgação 

na página eletrónica do município (n.º5 do artigo 17.º da Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto).----------------- 

Por último, o município, que se propõe ser a entidade gestora, é obrigada a promover a estratégia de 

reabilitação urbana para a execução da ORU (artigo 19.º da Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto).----------- 

 

 

Portalegre, 08 de fevereiro de 2023 

 

 

 
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) 

 


