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EDITAL N.º 36/2022 
 

N.º de Registo 22158 Data 17/11/2022 Processo 2022/150.10.701.02/25 

 

-------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 21 de novembro 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 - DOA. ------------------------------------------------------------------------ 

 

1.2.  Serviços Municipalizados de Águas e Transportes  

 

Ponto n.º 1.2.1.  Para conhecimento - Resumo diário de Tesouraria retirado no dia 09 de novembro de 

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

Operações Orçamentais  

trinta e um cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

Operações de Tesouraria  52.086.04 quenta e dois mil, oitenta e seis euros e quatro 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 Ilda Barradas Real.----------------------------------- 

 

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

Municipal de Drenagem de Águas Residuais, solicitada por Maria Joaquina Felício Carrilho Lourenço 

Cliente 10897.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto n.º 1.2.4.  Para deliberar  Isenção do pagamento das tarifas previstas no Regulamento 

Municipal de Drenagem de Águas Residuais, solicitada por Maria Joaquina Felício Carrilho Lourenço 

Cliente 10898.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

 

Ponto n.º 1.2.5.  Para deliberar  Isenção do pagamento das tarifas previstas no Regulamento 

Municipal de Drenagem de Águas Residuais, solicitada por Marta Alexandra Santos Tomé Carvalho.--- 

 

Ponto n.º 1.2.6.  Para deliberar  Isenção do pagamento das tarifas previstas no Regulamento 

Municipal de Drenagem de Águas Residuais, solicitada por Tatiane de Cassia Reis Tiago.--------------------- 

 

Ponto n.º 1.2.7.  Para deliberar  Isenção do pagamento das tarifas previstas no Regulamento 

Municipal de Drenagem de Águas Residuais, solicitada por António Esteves Cid.--------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.2.8.  Para deliberar  2ª Alteração ao PPI dos Serviços Municipalizados de Águas e 

Transportes  2022.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.2.9.  Para deliberar  3ª Alteração ao Orçamento dos Serviços Municipalizados de Águas e 

Transportes de Portalegre  2022.------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

 

Ponto n.º 1.2.10.  Para deliberar  Documentos das demonstrações financeiras previsionais - 

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual e Plano Plurianual de Investimento 2023 - Serviços 

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

 

Ponto n.º 1.2.11.  Para deliberar  Documentos das demonstrações financeiras previsionais para 2023, 

Balanço, Demonstração de Resultados e Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Serviços 

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

 

Ponto n.º 1.2.12.  Para deliberar  Mapa de Pessoal para 2023 - Serviços Municipalizados de Águas e 

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

 

2.  DAGF - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS 

  

  2.1.  Serviço Contabilidade  
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Ponto n.º 2.1.1  Para conhecimento - Resumo diário de Tesouraria retirado no dia 14 de novembro de 

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

Operações Orçamentais - 

dezasseis euros e sessenta e um cêntimos).--------------------------------------------------------------------------------------- 

Operações de Tesouraria - e e seis mil oitocentos e quarenta e quatro euros e 

oitenta e nove cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.2 - Taxas e Licenças 

 

Ponto n.º 2.2.1.  Para deliberar - Isenção total, relativa às Licenças de Ruído e Recinto do evento 

requerido pela CERCIPORTALEGRE, CRL.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.2.2.  Para deliberar - Redução de 60%, relativa às Licenças de Ruído e do evento 

novembro de 2022, requerido pela União de Freguesias da Sé e São Lourenço. ---------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.2.3.  Para deliberar - Redução de 60%, relativa à Licença de Ruído e Recinto do evento 

de 

novembro de 2022, requerido pela Associação ENFTUNA - PORTUALACER.------------------------------------------ 

 

Ponto n.º 2.2.4.  Para deliberar - Pedido, de cedência do Centro de Congressos da Câmara 

Municipal, apresentado pela Escola de Artes do Norte Alentejano para o Concerto de Natal, no dia 

16 de dezembro de 2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.2.5.  Para ratificar - Proposta para ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente, o qual 

deferiu o licenciamento do Passeio TT da Vila de Alegrete que se realizou no passado dia 12 de 

novembro de 2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

 

          2.3  Património 

 

Ponto n.º 2.3.1.  Para deliberar - Cedência através de Protocolo, à ULSNA- Unidade Local de Saúde 

do Norte Alentejano, EPE, de uma parcela de terreno, nas Carreiras, sito no Largo do Rossio, da União 

das Freguesias de Ribeira de Nisa e Carreiras, para construção da Extensão de Saúde da União de 

Freguesias da Ribeira de Nisa e Carreiras. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto n.º 2.3.2.  Para deliberar - Cedência através de Protocolo, à Junta de Freguesia de Alegrete, 

da antiga Capela do Espírito de Santo, na Freguesia de Alegrete, para a criação de um Centro 

Cultural e Social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.3.3.  Para deliberar - Exercício do direito de preferência do prédio sito na Rua dos 

Besteiros, nº 26 e 28, da União das freguesias da Sé e São Lourenço, concelho de Portalegre. -------------- 

 

Ponto n.º 2.3.4.  Para deliberar - Exercício do direito de preferência do prédio sito na Rua Tenente 

Valadim, nº 15 e 17, da União das freguesias da Sé e São Lourenço, concelho de Portalegre. -------------- 

 

Ponto n.º 2.3.5.  Para deliberar - Atualização das rendas não habitacionais dos imóveis de 

propriedade do Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 

         2.4.  Serviço Jurídico  

 

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

República no mês de outubro de 2022.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

         2.5.  Serviço de Recursos Humanos  

 

Ponto n.º 2.5.1.  Para deliberar - Abertura de procedimento concursal comum na modalidade de 

contrato por tempo indeterminado, para o recrutamento de 2 postos de trabalho, da 

carreira/categoria de Assistente Operacional (Coveiro), do Serviço de Cemitério.------------------------------- 

 

 

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 20429 do serviço de Educação de 26 de outubro de 

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.-------- 
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Ponto n.º 3.1.2.  Para ratificar  Informação n.º 20346 do serviço de Educação de 25 de outubro de 

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 20709 do serviço de Educação de 31 de outubro de 

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 3.1.4.  Para ratificar  Informação n.º 20206 do serviço de Educação de 21 de outubro de 

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 3.1.5.  Para ratificar  Informação n.º 20660 do serviço de Educação de 28 de outubro de 

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 3.1.6.  Para ratificar  Informação n.º 21417 do serviço de Educação de 10 de novembro de 

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 3.1.7.  Para ratificar  Informação n.º 20927 do serviço de Educação de 03 de novembro de 

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 21079 do serviço de Educação de 07 de novembro de 

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 3.1.9.  Para ratificar  Informação n.º 21019 do serviço de Educação de 04 de novembro de 

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 3.1.10.  Para deliberar  Aprovação da renovação de Parceria com a Associação Bandeira 

Azul da Europa -ano letivo 2022/2023.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto n.º 3.1.11.  Para deliberar  Aprovação da renovação da Parceria no âmbito do programa Eco 

Escolas com a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais.--------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.12.  Para deliberar  Aprovação da renovação de Parceria no âmbito do Programa Eco 

Escolas com a Escola Superior de Saúde- IPP.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ponto n.º 3.1.13.  Para deliberar  Aprovação da renovação da Parceria no âmbito do programa Eco 

Escolas com a Escola Superior de Tecnologia e Gestão.--------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.14.  Para deliberar  Aprovação da renovação de parceria no âmbito do programa Eco 

- Escolas com a Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre.-------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.15.  Para deliberar  Aprovação da renovação de parceria no âmbito do programa 

eco escolas com as escolas Mouzinho da Silveira e Cristóvão Falcão.------------------------------------------------- 

 

          3.2. - Serviço de Assuntos Sociais 

 

Ponto n.º 3.2.1.  Para ratificar  Proposta para apoio em despesas de medicação por doença 

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

 

Ponto n.º 3.2.2.  Para ratificar  Proposta para apoio em despesas de continuidade de tratamentos 

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

 

Ponto n.º 3.2.3.  Para ratificar  Proposta para apoio em despesas de continuidade de tratamentos 

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

 

Ponto n.º 3.2.4.  Para ratificar  Proposta para apoio em despesas de medicação por doença 

mpetências para os órgãos 

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

 

          3.3. - Serviço de Saúde 
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Ponto n.º 3.3.1.  Para deliberar  Email da Administração Regional de Saúde do Alentejo de 1 de 

outubro de 2021 a remeter a escala de turnos das farmácias do ano 2023, para emissão de parecer.-- 

 

          3.4. - Serviço de Cultura 

 

Ponto n.º 3.4.1.  Para deliberar  Informação n.º 20397 do serviço de cultura (Centro de Artes) de 26 

cedência gratuita do grande auditório para realização da festa de Natal no dia 13 de dezembro de 

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

 

Ponto n.º 3.4.2.  Para deliberar  Informação n.º 21188 do serviço de cultura (Casa Museu José Régio) 

de 08 de novembro de 2022 acompanhado do pedido do Instituto Politécnico de Portalegre a 

solicitar uma visita gratuita à Casa Museu José Régio, ao Museu Municipal e ao Museu das Tapeçarias 

para um grupo de alunos do Curso de Turismo no dia 10, 17 e 22 de novembro de 2022.--------------------- 

 

Ponto n.º 3.4.3.  Para deliberar  Informação n.º 21589 do serviço de cultura (Casa Museu José Régio) 

de 11 de novembro de 2022 acompanhado do pedido do Instituto Politécnico de Portalegre a 

solicitar uma visita gratuita à Casa Museu José Régio para um grupo de alunos do Curso de 

Jornalismo e Comunicação no dia 10 de novembro de 2022.------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.4.4.  Para deliberar  Prorrogação do prazo de Candidaturas (área cultural) no âmbito do 

Regulamento para Concessão de Apoios a Atividades de Interesse Municipal.----------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.4.5.  Para deliberar  Isenção do pagamento de taxas sobre a cedência do Grande 

Auditório do Caep, no dia 08 de julho de 2023, para a realização do «Festival Internacional de 

Folclore».---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.4.6.  Para deliberar  Informação n.º 21829 do serviço de cultura de 15 de novembro de 

2022 a propor a realização do 

e 17/18 de dezembro de 2022, para associações sem fins lucrativos, artesanato e doçaria com 

isenção do pagamento das taxas por se considerar uma atividade de Natal.------------------------------------- 

 

3.5 - Serviço de Desporto e Juventude 
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Ponto n.º 3.5.1.  Para deliberar  Email do Grupo Desportivo de Alegrete de 03 de novembro de 2022 

a solicitar apoio financeiro para realização do Passeio TT da Vila de Alegrete no dia 12 de novembro 

de 2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          3.6 - Serviço de Turismo 

 

Ponto n.º 3.6.1.  Para deliberar  Informação n.º 21242 do serviço de turismo a propor que a entrada 

 

dois -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.- DIVISÃO DE OBRAS E AMBIENTE 

             

           4.1. - Serviço Obras 

 

Ponto n.º 4.1.1.  Para ratificar  Requerimento da Direção do Agrupamento de Escolas do Bonfim  

Escola dos Fortios a solicitar a cedência de equipamento (Standes) para o dia 11 de Novembro no 

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

  

Ponto n.º 4.1.2.  Para ratificar  Requerimento da União de Freguesias de Ribeira de Nisa e Carreiras - 

Ribeira de Nisa a solicitar a cedência de equipamento (Standes e estrados) para o dia 1 de 

Novembro no valor estimado d ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Ponto n.º 4.1.3.  Para ratificar  Requerimento da CERCIPortalegre a solicitar a cedência de 

equipamento (Standes, mesas e iluminação) para o dia 11 de Novembro no valor estimado de 

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

  

Ponto n.º 4.1.4.  Para ratificar  Requerimento da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Portalegre a solicitar a cedência de equipamento (Stande) para o dia 12 de Novembro no valor 

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

 

Ponto n.º 4.1.5.  Para ratificar  Requerimento da União de Freguesias de Sé e São Lourenço a solicitar 

a cedência de equipamento (grades e caixotes de lixo) para o dia 20 de Novembro no valor 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto n.º 4.1.6.  Para ratificar  Requerimento da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de 

Portalegre a solicitar a cedência de equipamento (Mesas vitrines) para os dias 11 a 23 de Novembro 

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

  

Ponto n.º 4.1.7.  Para ratificar  Requerimento do Agrupamento de Escolas José Régio  Escola do 

Atalaião a solicitar a cedência de equipamento (Standes) para os dias 9 a 11 de Novembro no valor 

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

   

Ponto n.º 4.1.8.  Para deliberar  Requerimento do Grupo de Humanização do Hospital de Portalegre 

a solicitar a cedência de equipamento (palco, alcatifa e cadeiras) para o dia 15 de Dezembro, no 

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

 

Ponto n.º 4.1.9.  Para deliberar  Requerimento da Direção do Agrupamento de Escolas José Régio, a 

solicitar a cedência de equipamento (estacas. fita sinalizadora, pódio e cabo de extensão de 

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

 

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. 21085, de 07.11.2022, a propor a aprovação 

do Auto de Medição nº. 13 da empreitada de Qualificação da Área de Acolhimento Empresarial de 

Portalegre  Avenida Francisco Fino  2ª. Fase, adjudicada à empresa Senpapor  Construções e 

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

 

Ponto n.º 5.1.2.  Para deliberar  Informação DOPGU nº 20786 de 02.11.2022, a propor a aprovação 

do 1º. cálculo de Revisão de Preços Provisório da empreitada de Qualificação da Área de 

Acolhimento Empresarial de Portalegre  Avenida Francisco Fino  2ª. Fase, adjudicada à empresa 

Senpapor - ------------------------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.3.  Para deliberar  Informação DOPGU nº. 21367, de 09.11.2022, a remeter, para efeitos 

de homologação, o Auto de Vistoria para efeitos de Receção Provisória da empreitada de 
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Qualificação da Área de Acolhimento Empresarial de Portalegre  Avenida Francisco Fino  2ª. Fase, 

adjudicada á empresa Senpapor - Construções Obras Públicas, Lda., datado de 07.11.2022.--------------- 

 

Ponto n.º 5.1.4.  Para deliberar  Informação DOPGU nº. 21363, de 09.11.2022, a propor a aprovação 

da Conta Final da empreitada de Qualificação da Área de Acolhimento Empresarial de Portalegre  

Avenida Francisco Fino  2ª. Fase, adjudicada à empresa Senpapor - Construções Obras Públicas, 

Lda., a qual já se encontra devidamente assinada pelo empreiteiro.-------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.5.  Para deliberar  Informação DOPGU nº. 21355, de 09.11.2022, a propor a aprovação 

do Auto de Medição nº. 10 da empreitada de Requalificação e Ampliação da Escola Cristóvão 

Falcão, adjudicada ao consórcio DGPW/Rial Engenharia, no valor de 145.342,1 -------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.6.  Para deliberar  Informação DOPGU nº. 21479, de 10.11.2022, a propor a aprovação 

do Auto de Medição nº. 12 da empreitada de Reabilitação e Reconversão do Edifício dos Antigos 

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

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

 

Ponto n.º 5.1.7.  Para ratificar  Informação nº. 21201, de 08.11.2022, a propor a aprovação do Plano 

de Segurança e Saúde da empreitada de Expansão da Área de Acolhimento Empresarial de 

Portalegre, adjudicada à empresa Urbigav  Construções e Engenharia, S. A., tendo sido validado 

tecnicamente pelo coordenador de segurança, para efeitos de ratificação.-------------------------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.8.  Para deliberar  Informação DOPGU nº. 21464, de 10.11.2022, a propor a aprovação 

dos Planos Definitivos ajustados, da empreitada de Expansão da Área de Acolhimento Empresarial de 

Portalegre, adjudicada à empresa Urbigav  Construções e Engenharia, S. A.------------------------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.9.  Para deliberar  Informação DOPGU nº. 14907, de 22.07.2022, a propor a aprovação 

do 2º. cálculo de Revisão de Preços provisório, da empreitada de Centro de Interpretação do 

Complexo Turístico da Quinta da Saúde, adjudicada à empresa Reerguer  Reconstrução e 

aprovado o 1º. cálc

+ IVA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto n.º 5.1.10.  Para deliberar  Informação DOPGU nº. 20785, de 02.11.2022, a propor a aprovação 

do 3º. cálculo de Revisão de Preços Provisório, da empreitada de Centro de Interpretação do 

Complexo Turístico da Quinta da Saúde, adjudicada à empresa Reerguer - Reconstrução e 

aprovados 2 cálculos da Revisão de Preços Provisórios, no val

atual a liquidar ao empreiteiro corresponde à diferença entre ambos, o qual importa na quantia de 

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

 

Ponto n.º 5.1.11.  Para deliberar  Informação DOPGU n.º 13436, de 04.07.2022, a propor a aprovação 

do cálculo da revisão de preços definitivo, referente à empreitada de Incubadora de Empresas Não 

Tecnológicas de Portalegre, adju

Atendendo a que anteriormente já foram aprovados cálculos de Revisão de Preços Provisórios, no 

a entre 

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

 

Ponto n.º 5.1.12.  Para deliberar  Informação DOPGU nº. 20744, de 02.11.2022, a propor a aprovação 

do cálculo de Revisão de Preços Provisório da empreitada de Remodelação do Centro Social e 

Jardim Infantil de São Cristóvão, adjudicada à empresa F. Gil - Construções, Lda., no valor de 4.757,68 

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

 

Ponto n.º 5.1.13.  Para deliberar  Informação DOPGU nº. 20811, de 02.11.2022, a propor a aprovação 

do cálculo de Revisão de Preços Definitivo, da empreitada de Centro Cultural e Recreativo do Núcleo 

Histórico de Portalegre, adjudicada à empresa F. Gil - 

Atendendo a que anteriormente já foi aprovado um cálculo de revisão de preços provisório, no valor 

uidar ao empreiteiro corresponde à diferença entre ambos, o 

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

 

Ponto n.º 5.1.14.  Para deliberar  Informação DOPGU nº 20767, de 02.11.2022, a propor a aprovação 

do cálculo da Revisão de Preços Provisório da empreitada de Recuperação e Valorização dos 

Espaços Públicos do Bairro Social dos Assentos - Fase 1 - Zonas A e B, adjudicada à empresa Senpapor 

- Construções e Obras Publicas, Ldª., no tota ------------------------------------------------------ 

 

Ponto n.º 5.1.15.  Para deliberar  Informação DOPGU nº. 20812, de 02.11.2022 a propor a aprovação 

de aplicação da sanção contratual ao empreiteiro Bernardo Pinto Duarte & Marques, Lda., devido 

aos vinte e sete dias de atraso no início da execução da empreitada de Recuperação e Renovação 
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da Cobertura - Mercado Municipal de Portalegre, por facto imputável ao mesmo, no valor de 

é referido que, nos termos da alínea c) do n.º 1 

do artigo 405.º do CCP, pode o dono de obra deliberar sobre a resolução do contrato.---------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.16.  Para deliberar  Informação DOPGU nº. 21859, de 15.11.2022, a remeter o Auto de 

Vistoria para efeitos de liberação de cauções, datado de 04.11.2022, referente à empreitada de 

Reabilitação de imóvel na Rua da Mouraria, nº. 32 e 34, 2 fogos de habitação de tipologia T1 e T2 em 

Portalegre - P.E.D.U  P.A.I.C.D.07, adjudicada à empresa Reerguer  Reconstrução e Construções de 

Imóveis, Lda., para efeitos de homologação e aprovação da liberação de 30% do valor das cauções, 

conforme referido na informação técnica.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.17.  Para deliberar  informação DOPGU nº 20787, de 02.11.2022, a propor a aprovação 

do 1º. cálculo de Revisão de Preços Provisório da empreitada Reabilitação e Reconversão do Edifício 

dos Antigos Paços do Concelho para Centro Documental de Património, adjudicada à empresa 

Índice R - ----------------------------------------------- 

 

 

Portalegre, 16 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) 

 


