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EDITAL N.º 24/2022 
 

 

 

------- 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 18 de julho 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 - DOA.------------------------------------------------------------------------ 

 

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

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

 

 

1.2 – Serviços Municipalizados de Águas e Transportes  

 

Ponto n.º 1.2.1. – Para conhecimento - Resumo diário de Tesouraria retirado no dia 7 de julho de 2022:-- 

Operações Orçamentais – 512.394,44€ (Quinhentos e doze mil, trezentos e noventa e quatro euros e 

quarenta e quatro cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Operações de Tesouraria – 54.099,66€ (Cinquenta e quatro mil, noventa e nove euros e sessenta e seis 

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

  

Ponto n.º 1.2.2. – Para deliberar - Isenção do Pagamento da Tarifa de Saneamento, requerida por, 

Francisco B. Fino – Sociedade. Agrícola Lda. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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Ponto n.º 1.2.3. – Para deliberar - Isenção do Pagamento da Tarifa de Saneamento, requerida por, 

António Augusto Correia Barrento Sabbo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. – DAGF - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS 

 

         2.1 - Serviço Jurídico  

 

Ponto n.º 2.1.1. – Para deliberar - Designação do responsável pelo acesso nos termos do artigo 9.º da 

Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, na sua atual redação, que regula o acesso aos documentos 

administrativos e à informação administrativa.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.1.2. – Para conhecimento - Legislação de interesse autárquico publicado em Diário da 

República no mês de junho de 2022.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

         2.2 - Serviço de Património 

 

Ponto n.º 2.2.1 – Para ratificar - Exercício do direito de preferência do prédio sito na Rua Sousa Larcher, 

nºs 34 / 36, da União das freguesias da Sé e São Lourenço, concelho de Portalegre.---------------------------- 

 

Ponto n.º 2.2.2 - Para deliberar - Pedido da Associação Sete Montes – São Julião, para utilização da 

Tapada da Torre, a fim de realizar as Festas de São Julião. ---------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.2.3 - Para deliberar - Adenda ao contrato de arrendamento, para fim não habitacional do 

pavilhão n.º 2 do lote 24,da Rua Mestre José Carvalho. --------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.2.4 - Para ratificar - Cedência da Herdade da Coutada à GNR - Agrupamento Formação 

Portalegre / Centro Formação Portalegre, para a realização de exercícios de campo do Curso de 

Formação de Guardas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.2.5 - Para deliberar - Pedido para Utilização da Central de Camionagem de Portalegre, 

por parte da Rede Nacional de Expressos, efetuado pela Rodoviária do Alentejo, S.A.. ----------------------- 
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             2.3 – Serviço Contabilidade  

 

Ponto n.º 2.3.1. – Para ratificar - 3.ª Alteração Modificativa ao Orçamento de 2022.------------------------------ 

 

Ponto n.º 2.3.2. – Para ratificar - 3.ª Alteração Modificativa às Grandes Opções do Plano de 2022.-------- 

 

Ponto n.º 2.3.3. – Para conhecimento - Resumo Diário de Tesouraria retirado no dia 7 de julho de 2022:-- 

Operações Orçamentais - 1.923.035,06€ (um milhão novecentos e vinte e três mil e trinta e cinco euros 

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

Operações de Tesouraria – 126.449,65€ (cento e vinte e seis mil quatrocentos e quarenta e nove euros 

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

 

         2.4 - Serviço de Candidaturas 

 

Ponto n.º 2.4.1 – Para deliberar – Proposta de minuta de acordo de parceria e correspondentes 

anexos a celebrar com a ENGIM - Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo, referente ao “Projecto 

Rizoma”, financiado pela Comissão Europeia, através do Camões – Instituto da Cooperação e da 

Língua, I.P., no âmbito da Acção PROCULTURA – Promoção do Emprego nas Actividades Geradoras 

de Rendimento no Sector Cultural nos PALOP e Timor-Leste.--------------------------------------------------------------- 

 

       2.5. – Serviço de Taxas e licenças 

 

Ponto n.º 2.5.1 – Para deliberar – Isenção das taxas de Licença de Ruído e Recinto dos eventos 

"DESFILE DE MARCHA POPULAR PELO BAIRRO E FESTA DE FINAL DE ANO DO INFANTÁRIO que decorreu 

no sítio: Principais ruas do bairro do Atalaião e na Zona envolvente ao polidesportivo do Bairro do 

Atalaião no dia 24 de junho de 2022 requerido pelo Centro Social e Jardim Infantil de S. Cristóvão.------ 

 

Ponto n.º 2.5.2 – Para deliberar – Redução de 60% das taxas de Licença de Ruído e Recinto do evento 

"Sardinhada” dos Santos Populares com baile", que ocorreu no sítio: Polidesportivo de Urra, no dia 25 

de junho de 2022, requerido pela Freguesia de Urra.-------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.5.3 – Para deliberar – Isenção das taxas de Licença de Ruído e Recinto do evento "FESTA 



 

Município de Portalegre 
www.cm-portalegre.pt 

Câmara Municipal  

 

4 

 

DE S.PEDRO" que decorreu no sítio: Av. do Liberdade, 24 -26 (Pátio) no dia 28 de junho de 2022 

requerido por Santa Casa da Misericórdia de Portalegre.---------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.5.4 – Para deliberar – Redução de 60% das taxas de Licença de Ruído e Recinto do evento 

"Festa de Final de Ano Letivo /2022", que ocorrerá no sítio: Mercado Municipal de Portalegre, no dia 30 

de junho de 2022, requerido pela Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento 

de Escolas do Bonfim.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 2.5.5 – Para deliberar – Isenção das taxas de Licença de Ruído e Recinto do evento "FESTAS 

EM HONRA DE NOSSA SENHORA DE FÁ T IMA que decorreu no sítio; Rotunda Luís Camões, em Vale de 

Cavalos nos dias 01, 02 e 03 de julho de 2022 requerido pela entidade Centro Comunitário Nossa 

Senhora de Fátima de Vale de Cavalos.-------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 2.5.6 – Para deliberar – Redução de 60% das taxas de Licença de Ruído e Recinto do evento 

"Arraial dos Santos Populares" que ocorre u no sítio: frente à antiga Escola Primária da Vila Nova, no 

dia 2 de julho de 2022, requerido pela União de Freguesias da Sé e São Lourenço.------------------------------ 

 

Ponto n.º 2.5.7 – Para deliberar – Redução de 60% das taxas de Licença de Ruído e Recinto do evento 

"Dia da Freguesia" que ocorreu no sítio: Polidesportivo de Urra, nos dias 1 e 2 de julho de 2022, 

requerido pela Freguesia de Urra.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 2.5.8 – Para deliberar – Redução de 60% das taxas de Licença de Ruído e Recinto do evento 

"Largadas com DJ" que ocorrerá no sítio: Largo do Mercado Municipal, nos dias 14, 15, 16 e 17 de julho 

de 2022, requerido pela Associação do Grupo de Forcados de Portalegre.----------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.5.9 – Para deliberar – Redução de 60% das taxas de Licença de Ruído e Recinto do evento 

"Festas de Verão em Honra do Mártir S. Sebastião" que ocorrerá nos sítios: Polidesportivo de Carreiras e 

Redondel de Carreiras, nos dias 15 e 16 de julho de 2022, requerido pela União de Freguesias de 

Ribeira de Nisa e Carreiras.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.5.10 – Para deliberar – Redução de 60% das taxas de Licença de Ruído e Recinto do 

evento "ENCONTRO DE CANTE ALENTEJANO" que ocorrerá no sítio: Praça d a República, no dia 16 de 

julho de 2022 requerido por União de Freguesias da Sé e São Lourenço.---------------------------------------------- 
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Ponto n.º 2.5.11 – Para deliberar – Isenção das taxas de Licença de Ruído e Recinto do evento 

"ARRAIAL DO CARACOL" que o correrá no sítio Lugar da Monta,º 19, em Portalegre, no dia 22 de julho 

requerido por APPACDM.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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

 

          3.1 - Serviço de Cultura 

 

Ponto n.º 3.1.1 - Para deliberar - Informação n.º 10562 do serviço de cultura, (Centro de Artes) de 24 

de maio de 2022, acompanhada do pedido da Enftuna, a solicitar a cedência gratuita do grande e 

pequeno auditório, para realização da 14.ª Edição do Portus Alacer, no dia 25 e 26 de novembro de 

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

 

Ponto n.º 3.1.2 – Para deliberar – Informação n.º 12761 do serviço de cultura, (Museu das Tapeçarias) 

de 24 de junho de 2022, acompanhado do pedido do Instituto para o Desenvolvimento, Cultura e 

Ciência, a solicitar a cedência gratuita do auditório aquando da realização de uma conferência 

subordinada ao tema “ Entre Deus e o diabo” no dia 2 de julho de 2022.-------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.3 – Para deliberar - Informação n.º 19741 do serviço de cultura, (Museu das Tapeçarias) 

de 6 de julho de 2022, acompanhado do pedido da CERCI, a solicitar a cedência gratuita do 

auditório, aquando da realização de uma sessão dedicada aos desafios que as IPSS têm no presente 

e no futuro próximo, sessão que contou com a presença da Senhora Secretária de Estado para a 

Inclusão.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.4 – Para deliberar - Plano Nacional de Leitura – Acordo de Parceria.-------------------------------- 

 

        3.2 - Serviço de Turismo 

 

Ponto n.º 3.2.1 – Para deliberar - Informação n.º 13890 do serviço de turismo, datada de 08 de julho de 

2022, relativo à doação de 2 obras de arte oferecidos pelo Prof. Aurélio Bentes Bravo.------------------------ 
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4.- DIVISÃO DE OBRAS E AMBIENTE 

            

         4.1. - Serviço Obras 

 

Ponto n.º 4.1.1 - Para deliberar – Requerimento da APPACDM (Associação Portuguesa de Pais e 

Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Portalegre), a solicitar a cedência de equipamento 

(assadores, focos de luz, grinaldas de lâmpadas, balcão e stand, para o dia 22 de Julho, no valor 

estimado de 371,24€.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 4.1.2 - Para deliberar - Requerimento da Associação Sete Montes de São Julião, a solicitar a 

cedência de equipamento (palco e stands), para os dias de 2 a 5 de Setembro, no valor estimado de 

982,40€.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

Ponto n.º 4.1.3 - Para ratificar – Requerimento do Orfeão de Portalegre, a solicitar a cedência de 

equipamento (ponto de luz, som e luzes), para o dia 16 de Julho, no valor estimado de 150,66€.---------- 

 

Ponto n.º 4.1.4 – Para ratificar – Requerimento da Associação do Grupo de Forcados de Portalegre, a 

solicitar a cedência de equipamento (ligação de luz, focos, saibro, grades, stands, mesas e cadeiras), 

para os dias 14, 15 e 16 de Julho, no valor estimado de 2.358,42€.------------------------------------------------------- 

 

 

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 13296 de 1/7/2022, a remeter a solicitação da 

Empresa DGPW S.A no âmbito do procedimento nº 48/2022, referente à empreitada de “EXPANSÃO 

DA ÁREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DE PORTALEGRE”, publicado em 20 de Junho de 2022 e 

com prazo de entrega de propostas para 5 de Julho, vem a, concorrente deste procedimento 

solicitar a prorrogação do prazo para apresentação das propostas, para efeitos de ratificação do 
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indeferimento do pedido, pelo motivo de cumprimento de prazos. Este investimento será financiado 

por fundos comunitários, a sua execução física e financeira terá que estar obrigatoriamente 

concluída a 31 de dezembro de 2023. O mesmo carece de visto prévio do Tribunal de Contas, pelo 

que é imperioso o cumprimento de todos os prazos pré-estabelecidos.----------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.2 – Para deliberar - Informação DOPGU n.º 13424 de 4/7/2022, propor a aprovação do 

Auto de Medição nº 11, da Empreitada de Qualificação da área de Acolhimento Empresarial de 

Portalegre Avenida Francisco Fino 2ª fase, no valor de 473 320,90 Euros + IVA. ------------------------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.3 – Para deliberar - Informação DOPGU n.º 8543 de 22/04/2022, a propor a aprovação do 

3º.cálculo de revisão de preços provisório, datado de 23/03/2022, referente à empreitada de 

Requalificação da Piscina Municipal dos Assentos, adjudicada à empresa Wikibuild, S.A., no valor de 4 

291,30 € + IVA.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

 

Ponto n.º 5.1.4 – Para deliberar- Informação DOPGU n.º 13426 de 04/07/2022, a propor a aprovação 

do 4.º cálculo de revisão de preços definitivo, datado de 23/03/2022, referente à empreitada de 

Requalificação da Piscina Municipal dos Assentos, adjudicada à empresa Wikibuild, S.A., no valor de 

18 615,59 € + IVA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n,º 5.1.5 – Para deliberar - Informação DOPGU n.º 13428 de 04/07/2022, a propor a aprovação 

da Conta Final. Também se anexa cópia do Livro de Obra, para conhecimento da forma como 

decorreram os trabalhos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 5.1.6 – Para deliberar - Informação DOPGU n.º 13773 de 07/07/202, a propor a aprovação do 

auto do Medição nº 9, da Empreitada de Reabilitação e Reconversão de Edifícios dos Antigos Paços 

do Concelho para Centro Documental do Património, no valor de 27 023,58€ +IVA.---------------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.7 – Para deliberar - Informação DOPGU n.º 13672, de 06/07/2022, a propor a aprovação 

do auto de medição n.º4, da empreitada Execução das Infraestruturas do Loteamento da Ratinha, 

adjudicada à empresa Urbigav Construções e Engenharia S.A., no valor de 58 719,01€ +IVA.--------------- 

 

Ponto n.º 5.1.8 – Para deliberar - Informação DOPGU n.º 13836 de 08/07/2022, a propor a aprovação 

do auto de medição n.º 5, da empreitada de "Recuperação e Valorização dos Espaços Públicos do 
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Bairro Social dos Assentos Fase 1 Zonas A e B", adjudicada à empresa Senpapor Construções Obras 

Publicas, Lda., no valor de 81.725,96€ +IVA.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.9 – Para deliberar - Informação DOPGU n.º 13718, de 07/07/2022, a propor a aprovação 

do auto de medição n º6, da empreitada de " “Requalificação e ampliação da Escola Cristóvão 

Falcão", no valor de 62.623,95€ +IVA.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ponto nº 5.1.10- Para deliberar - Informação DOPGU n.º 13929 de 11/07/2022, a propor a recusa da 

proposta de revisão de preços do consórcio RIAL/DGPW, com audiência prévia do interessado bem 

como a notificação da empresa para que proceda à demonstração de qual o peso real do ferro e 

dos outros materiais, também superiores a 20% em toda a composição do betão armado, conforme 

foi descrito no ponto 4.2. da pág. 4 da presente informação, nos termos da alínea b) do n.º1 do artigo 

3º do Decreto-lei 36/2022 relativamente à empreitada de “Requalificação e Ampliação da Escola 

Cristóvão Falcão”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      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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