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EDITAL 57/2021 
 

N.º de Registo 23375 Data 17/11/2021 Processo 2021/150.10.700.02/19 

 

------- 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 22 de novembro de 

2021, 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 

 

1.1.  Aprovação de atas  

 

Ponto n.º 1.1.1.  Aprovação de ata  Para discussão e aprovação, a ata n.º 26 da reunião de 30 junho 

de 2021, nos termos do n. 3 do artigo 34 do CPA.------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.1.2.  Aprovação de ata  Para discussão e aprovação, a ata n.º 27 da reunião de 07 julho 

de 2021, nos termos do n. 3 do artigo 34 do CPA.------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.1.3.  Aprovação de ata  Para discussão e aprovação, a ata n.º 28 da reunião de 14 julho 

de 2021, nos termos do n. 3 do artigo 34 do CPA.------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.1.4.  Aprovação de ata  Para discussão e aprovação, a ata n.º 29 da reunião de 21 julho 

de 2021, nos termos do n. 3 do artigo 34 do CPA.------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.1.5.  Aprovação de ata  Para discussão e aprovação, a ata n.º 30 da reunião de 28 julho 

de 2021, nos termos do n. 3 do artigo 34 do CPA.------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.1.6.  Aprovação de ata  Para discussão e aprovação, a ata n.º 31 da reunião de 04 

agosto de 2021, nos termos do n. 3 do artigo 34 do CPA.-------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.1.7.  Aprovação de ata  Para discussão e aprovação, a ata n.º 32 da reunião de 11 

agosto de 2021, nos termos do n. 3 do artigo 34 do CPA.-------------------------------------------------------------------- 
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Ponto n.º 1.1.8.  Aprovação de ata  Para discussão e aprovação, a ata n.º 33 da reunião de 18 

agosto de 2021, nos termos do n. 3 do artigo 34 do CPA.-------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.1.9.  Aprovação de ata  Para discussão e aprovação, a ata n.º 34 da reunião de 25 

agosto de 2021, nos termos do n. 3 do artigo 34 do CPA.-------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.1.10.  Aprovação de ata  Para discussão e aprovação, a ata n.º 35 da reunião de 01 

setembro de 2021, nos termos do n. 3 do artigo 34 do CPA.---------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.1.11.  Aprovação de ata  Para discussão e aprovação, a ata n.º 36 da reunião de 08 

setembro de 2021, nos termos do n. 3 do artigo 34 do CPA.---------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.1.12.  Aprovação de ata  Para discussão e aprovação, a ata n.º 37 da reunião de 15 

setembro de 2021, nos termos do n. 3 do artigo 34 do CPA.---------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.1.13.  Aprovação de ata  Para discussão e aprovação, a ata n.º 38 da reunião de 22 

setembro de 2021, nos termos do n. 3 do artigo 34 do CPA.---------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.1.14.  Aprovação de ata  Para discussão e aprovação, a ata n.º 39 da reunião de 29 

setembro de 2021, nos termos do n. 3 do artigo 34 do CPA.---------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.1.15.  Aprovação de ata  Para discussão e aprovação, a ata n.º 40 da reunião de 06 

outubro de 2021, nos termos do n. 3 do artigo 34 do CPA.------------------------------------------------------------------ 

 

Ponto n.º 1.1.16.  Aprovação de ata  Para discussão e aprovação, a ata n.º 43 da reunião de 08 de 

novembro de 2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.2.  Diversos  

 

Ponto nº. 1.2.1  Para conhecimento - Despachos de deferimento por delegação de competências 

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

 

Ponto nº. 1.2.2  Para conhecimento - Despachos de deferimento por delegação de competências 

da Câmara Municipal na Senhora Presidente - DOA.------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto nº. 1.2.3  Para conhecimento - Despachos de deferimento por delegação de competências 

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

 

Ponto n.º 1.2.4.  Para deliberar - Protocolo de Cooperação entre o Município de Portalegre, o IPP e a 

Kynteck Services.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.2.5.  Para deliberar - Representantes do Município de Portalegre na  

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

 

Ponto n.º 1.2.6.  Para deliberar - Representantes do Município de Portalegre nas Assembleias de 

Condóminos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.3.  SMAT  Serviços Municipalizados de Águas e Transportes 

 

Ponto n.º 1.3.1.  Para conhecimento - Resumo Diário de Tesouraria retirado no dia 08 de novembro de 

2021: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Operações Orçamentais  

Três Cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Operações de Tesouraria  59.38

Cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.3.2.  Para deliberar - 7ª Alteração Orçamental de 2021 dos Serviços Municipalizados de 

Águas e Transportes da Câmara Municipal de Portalegre. ----------------------------------------------------------------- 

 

2.  DAGF - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS 

 

         2.1. - Serviço de Finanças  Contabilidade 

 

Ponto n.º 2.1.1.  Para conhecimento - Resumo Diário de Tesouraria retirado no dia 05 de novembro de 

2021:-------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 

Operações Orçamentais - 

e três euros e sessenta e nove cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------ 

Operações de Tesouraria - 

cinquenta e um cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto n.º 2.1.2.  Para conhecimento - Atualização do tarifário para o ano de 2022  Sistema Municipal 

de Abastecimento de Água e de Saneamento do Vale do Tejo.-------------------------------------------------------- 

 

2.2.  Serviço de Taxas e Licenças 

 

Ponto n.º 2.2.1.  Para deliberar  

Portalegre nos termos do disposto no nº1, do artº7º, do Regulamento da Tabela de Taxas do Município 

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

 

Ponto n.º 2.2.2.  Para deliberar  Isenção total da taxa referente 

pela União de Freguesias da Sé e São Lourenço nos termos do disposto no nº1, do artº7º, do 

Regulamento da Tabela de Taxas do Município de Portalegre. ---------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.2.3.  Para deliberar  Isenção total da taxa referente 

Pedro Salvador Trindade Azinhaga nos termos do disposto no nº1, do artº7º, do Regulamento da 

Tabela de Taxas do Município de Portalegre.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.2.4.  Para deliberar  Informação n.º 30518, de 08/11, do Serviço de Taxas e Licenças, 

datada de 07 de novembro de 2021, remetida pelo Politécnico de Leiria, a solicitar o centro de 

congressos para realizar um congresso  

17H00, com isenção ao pagamento das taxas.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.3. - Serviço de Património 

 

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

Salgueiro, nº 46  1º, da União das freguesias da Sé e São Lourenço, concelho de Portalegre.--------------- 

 

Ponto n.º 2.3.2.  Para deliberar  Cancelamento da reserva de propriedade referente ao imóvel sito 

na Rua Coronel Jorge Velez Caroço, bloco 37  rés-do-chão direito em Portalegre.----------------------------- 

 

2.4. - Serviço de Contratação Pública 
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Ponto n.º 2.4.1.  Para deliberar  Apreciação de minuta do contrato Remodelação do Centro Social 

e Jardim Infantil S. Cristóvão.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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 21981 do serviço de educação de 29 de outubro de 

2021 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  escalão A.------------------ 

 

Ponto n.º 3.1.2.  Para deliberar  Informação n.º 22251 do serviço de educação de 03 de novembro 

de 2021 a propor a aceitação do pedido dos alunos matriculados nos Agrupamentos 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  escalão A.-------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.3.  Para deliberar  Informação n.º 21601 do serviço de educação de 26 de outubro de 

2021 a propor a cedência gratuita de transporte para as crianças do JI Monte Carvalho se 

deslocarem ao Monte Carvalho para participação numa atividade conjunta no dia 11 de novembro 

de 2021.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.4.  Para deliberar  Informação n.º 22859 do serviço de educação de 10 de novembro 

de 2021 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  escalão A.  JI.------------ 

 

Ponto n.º 3.1.5.  Para deliberar  Informação n.º 22853 do serviço de educação de 10 de novembro 

de 2021 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  escalão A.  2 ano.------ 

 

Ponto n.º 3.1.6.  Para deliberar  Informação n.º 22359 do serviço de educação de 04 de novembro 

de 2021 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  escalão A.  4 ano.------ 
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Ponto n.º 3.1.7.  Para deliberar  Informação n.º 19431 do serviço de educação de 22 de novembro 

de 2021 a propor a t

para o Agrupamento de Escolas do Bonfim. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.8.  Para deliberar  Informação n.º 22573 do serviço de educação de 08 de novembro 

de 2021 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  escalão A.  4 ano.------ 

 

Ponto n.º 3.1.9.  Para deliberar  Informação n.º 22339 do serviço de educação de 4 de novembro de 

2021 a propor a renovação de Parceria Eco Escolas desenvolvido pela Associação Bandeira Azul da 

Europa entre o Município de Portalegre e a Escola e Hotelaria de Portalegre.-------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.10.  Para deliberar  aprovação de protocolos de colaboração com o Agrupamento de 

Escolas do Bonfim, Agrupamento de Escolas José Régio e Associação Tempos Brilhantes no âmbito 

específico das Atividades de Enriquecimento Curricular no 1º ciclo do Ensino Básico das escolas de 1º 

ciclo do Agrupamento de Escolas José Régio, para o ano letivo 2021/2022.---------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.11.  Para deliberar  Minutas de Contrato Interadmininstrativo de Delegação de 

Competências do Município de Portalegre no Agrupamento de Escolas do Bonfim, Agrupamento de 

Escolas José Régio e Escola Secundária de S. Lourenço.--------------------------------------------------------------------- 

 

3.2.  Serviço de Cultura 

 

Ponto n.º 3.2.1.  Para deliberar  Informação n.º 21241 do serviço de cultura (Museu das Tapeçarias) 

de 21 de outubro de 2021 acompanhado do pedido do Agrupamento vertical de Escolas de 

Monforte a solicitar a isenção do pagamento das taxas aquando da visita de estudo no dia 28 de 

outubro de 2021.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.2.2.  Para deliberar  Informação n.º 21240 do serviço de cultura (Museu das Tapeçarias) 

de 21 de outubro de 2021 acompanhado do pedido Agrupamento de Escolas de Arronches a 

solicitar a isenção do pagamento das taxas aquando da visita de estudo no dia 27 e 29 de outubro 

de 2021.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

3.3.  Serviço de Assuntos Sociais 
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Ponto n.º 3.3.1.  Para deliberar  Informação n.º 20915 do serviço de assuntos sociais (Habitação) de 

19 de outubro de 2021 a solicitar a transferência do agregado familiar para outra habitação por 

motivo de desadequação da tipologia residente na Praça do Outeiro, bl. 19  2.º drt para a 

habitação devoluta na Rua Luís Sousa Gomes, bl.5-3.º esq.---------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.3.2.  Para deliberar  Cessação de contrato de arrendamento por renúncia.-------------------- 

 

3.4.  Serviço de Desporto e Juventude 

 

Ponto n.º 3.4.1.  Para deliberar  Oficio do Clube de Clube de Praticantes de karaté de Portalegre de 

4 de novembro de 2021 a solicitar apoio financeiro para realização do Campeonato Nacional da 

Federação Portuguesa Lohan Tao Kempo no dia 27 e 28 de novembro no Pavilhão Municipal de 

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

 

4.- DIVISÃO DE OBRAS E AMBIENTE 

 

4.1.  Serviço de Obras 

 

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

a solicitar a cedência de equipamento (Standes) para o dia 14 de Novembro.----------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.2.  Para deliberar  Requerimento da Direcção AEJR  José Régio solicitar a cedência de 

equipamento (Pódio, estacas, stands e fita sinalizadora) para o dia 24 de Novembro.------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.3.  Para deliberar  Requerimento pelo CPKP  Geral CPKP solicitar a cedência de 

equipamento (cadeiras, Stands e Quadro eléctrico) para os dias 27 e 28 de Novembro.---------------------- 

 

4.2.  Serviço de Ambiente 

 

Ponto n.º 4.2.1.  Para deliberar  Requerimento de Domingos Pérolas Monteiro, a solicitar autorização 

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

nº20998/21 de 20/10/2021, a propor a atribuição do lugar.----------------------------------------------------------------- 
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Ponto n.º 4.2.2.  Para deliberar  Requerimento de Rita Carina Galvão Mendes, a solicitar autorização 

para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2021, instruído com informação da DOA 

nº22930/21 de 11/11/2021, a propor a atribuição do lugar.----------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.2.3.  Para deliberar  Requerimento de Orlanda da Fonseca Rosa, a solicitar autorização 

para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2021, instruído com informação da DOA 

nº19429/21 de 22/09/2021, a propor a atribuição do lugar. ---------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.2.4.  Para deliberar  Requerimento de Maria de Jesus Rosa Oliveira, a solicitar a 

desistência do lugar de venda n.º160, instruído com informação da DOA nº22904/21, de 11/11/2021, 

com proposta de aceitação do pedido de desistência do direito ao espaço de venda n.º104, nos 

termos do Artigo 13.º do Regulamento Municipal de Feiras, e proposta de declaração da caducidade 

do direito de ocupação do referido lugar de venda, com efeitos à data do requerimento, nos termos 

da alínea b) do n.º1 do Artigo 15.º do mesmo Regulamento.-------------------------------------------------------------- 

 

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 interna DOPGU n.º 22828 de 10.11.2021 a propor a 

aprovação da ação e Reconversão 

da antiga Igreja do Espirito 

+ IVA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.2.  Para deliberar  Informação interna DOPGU n.º 22815 de 10/11/2021 a propor a 

aprovação de prorrogação graciosa por mais 45 dias, nos termos do previsto no n.º 2 do artigo 13.º do 

Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, que estabelece o regime de revisão de preços das 

empreitadas de obras públicas para a empreitada do 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto n.º 5.1.3.  Para deliberar  Auto de Medição nº3 (mydoc n.º 22653 de 8/11/2021) da 

Qualificação da Área de Acolhimento Empresarial de Portalegre Avenida Francisco 

Fino  2ª fase

execução de 365 dias, consignada em 31/5/2021 e cujo PSS foi superiormente aprovado em 

7/06/2021.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Auto refere-se a trabalhos de Estaleiro (Cap.1), Trabalhos Preparatórios (Cap.2), Pavimentação 

(Cap.3), Infraestruturas Elétricas (Cap.7) e Infraestruturas de Telecomunicações (Cap.9), num total de 

44.757,90 + IVA, para apreciação e superior aprovação.------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.4.  Para deliberar  Informação interna DOPGU n.º22986 de 12/11/2021 a propor a 

aprovação do Auto de Med REABILITAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 

EDIFICIOS/FRAÇÕES, PROPRIEDADE DO MUNICIPIO - , correspondente aos trabalhos realizados 

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

 

Ponto n.º 5.1.5.  Para deliberar  A empresa Reerguer Reconstrução e Construção de Imóveis, Lda., a 

quem foi adjudicada (por concurso publico) a empreitada de Centro de Interpretação do Complexo 

Turístico da Quinta da Saúde, pelo valor de 651.003,48 Euros + IVA, com prazo de execução de 365 

dias, consignada em 27/1/2021 e cujo PSS foi superiormente aprovado em 16/2/2021, vem solicitar 

prorrogação do prazo de execução por 120 dias para concluir a empreitada pelas justificações 

expostas no seu Oficio do dia 5 de Novembro de 2021 com a nossa referência n.º 30760 e 

confirmadas pela Fiscalização em informação nº 22766 de 9/11/2021. Para apreciação e superior 

decisão.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.6.  Para deliberar  Auto de Medição nº9 (Interno n.º 23184 de 16/11/21) referente á 

Centro de Interpretação do Complexo Turístico da Quinta da Saúde ada á 

Empresa REERGUER, pelo valor de 651.003,48 Euros + IVA, com prazo de execução de 365 dias, 

consignada em 27/1/2021 e cujo PSS foi superiormente aprovado em 16/2/2021.--------------------------------- 

O Auto refere-se a trabalhos de Estaleiro (Cap.1), Alvenarias (Cap.4), Revestimento (Cap.5), 

Serralharia (12), Cantarias (14), Rede de Abastecimento de Água (Cap.16), Segurança Contra 

Incêndios (19), Estabilidade (Cap.20) e Instalações de Infra-estrutura de baixa tensão num total de 23 

273,92 + IVA. Para apreciação e aprovação.------------------------------------------------------------------------------------ 
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Portalegre, 17 de novembro de 2021 

 

 

 

 

 

 
A Presidente da Câmara 

 

 

 

Fermelinda de Jesus Pombo Carvalho* 
(*Por competência própria, Despacho n.º 20517 e Edital n.º 54/2021, de 12 e 26 de outubro de 2021) 

 


