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EDITAL 35/2022 
 

N.º de Registo 20827 Data 02/11/2022 Processo  

 

 
 

-------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 07 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 - DOA. ------------------------------------------------------------------------ 

 

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

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

 

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

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

 

Ponto n.º 1.1.4.  Para deliberar  Aprovação da despesa não comparticipada da Candidatura n.º ALT 

20-08-2114- FEDER 000243  Proteção Contra Riscos de incêndios no Alto Alentejo.------------------------------- 

 

 

1.2.  Serviços Municipalizados de Águas e Transportes  

 

Ponto n.º 1.2.1.  Para conhecimento - Resumo diário de Tesouraria retirado no dia 17 de outubro de 

2022:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------- 
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Operações Orçamentais  911.131.57

e sete cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Operações de Tesouraria  49.748.74 e mil, setecentos e quarenta e oito euros e 

setenta 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 Daniel Banzo Ara Serrano Sequeira.----------- 

 

 

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 31 de outubro de 

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

Operações Orçamentais - 2. (dois milhões quatrocentos e vinte e nove mil e cinquenta e 

três euros e trinta e sete cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Operações de Tesouraria -  (cento e vinte e sete mil setecentos e oitenta e um euros e 

oitenta e cinco cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

 

Ponto n.º 2.1.2  Para deliberar  7ª Alteração ao Orçamento da Despesa 2022.---------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.1.3  Para deliberar  7ª Alteração às Grandes Opções do Plano de 2022.-------------------------- 

           

           2.2  Património 

 

Ponto n.º 2.2.1  Para deliberar  Cancelamento da cláusula de reversão, referente ao imóvel 

(Garagem), sito no n.º 3 da Rua 5 do Bairro do Atalaião, em Portalegre.--------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.2.2  Para deliberar  Cancelamento da cláusula de reversão, referente ao imóvel sito na 

Rua Padre Diogo Pereira Sotto Mayor, Bloco 18  2º esqº, em Portalegre.--------------------------------------------- 

 

 



 

Município de Portalegre 
www.cm-portalegre.pt 

Câmara Municipal  

 

3 

 

         2.3  Serviço de Candidaturas  

 

Ponto n.º 2.3.1  Para deliberar - Proposta de minuta do Contrato de Comparticipação a celebrar 

com Bolsa Nacional 

de Alojamento Temporário e Urgente - , acompanhada do email com a 

resposta do IHRU, relativa ao conteúdo da deliberação da Câmara Municipal, tomada em reunião 

ordinária realizada no passado dia 10 de outubro de 2022.---------------------------------------------------------------- 

 

 

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 19693 do serviço de Educação de 14 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 3.1.2  Para ratificar - Informação n.º 20025 do serviço de Educação de 20 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 3.1.3  Para ratificar - Informação n.º 19885 do serviço de Educação de 18 de outubro de 

2022, a propor a aceitação do pedido do aluno matriculado no Agrupamento de Escolas do Bonfim, 

no âmbito da Ação Social Escolar, para efeitos de subsídio de refeição e material escolar.------------------ 

 

Ponto n.º 3.1.4  Para deliberar - Conceder subsídio ao IPP para atribuição do Prémio da Cidade ao 

melhor aluno Diplomado do IPP, pelo que se propõe manter o subsídio durante este mandato.-----------  

 

 

          3.2 - Serviço de Cultura 

 

Ponto n. º 3.2.1  Para deliberar - Informação n.º 19424 do serviço de Cultura (Biblioteca Municipal) de 

11 de outubro de 2022, acompanhada do pedido da Agencia Nacional Erasmus + Educação e 
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Formação e Agencia Erasmus + Espanhola, a solicitar a cedência gratuita dos claustros da Biblioteca, 

para realização de um jantar networking, no dia 18 de outubro de 2022.------------------------------------------- 

 

3.3 - Serviço de Desporto e Juventude 

 

Ponto n.º 3.3.1  Para deliberar - Informação n.º 11206 do serviço de Desporto e Juventude de 31 de 

maio de 2022, a propor a atribuição de subsídio à DAP  Associação Desporto e Aventura de 

Portalegre, no valor de 1000 euros, no âmbito de apoio ao Associativismo Desportivo.------------------------- 

 

Ponto n.º 3.3.2  Para deliberar - Informação n.º 20379 do serviço de Desporto e Juventude de 25 de 

outubro de 2022, a propor a atribuição de subsídio à DAP  Associação Desporto e Aventura de 

Portalegre, no valor de 6000 euros, para a realização do evento Trilho dos Reis.----------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.3.3  Para ratificar - Protocolo de Cooperação entre o Município de Portalegre e o IPP- 

Instituto Politécnico de Portalegre, no âmbito dos Cursos que a Escola Superior de Saúde do IPP, 

ministra ou venha a ministrar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

4.- DIVISÃO DE OBRAS E AMBIENTE 

             

           4.1. - Serviço Obras 

  

Ponto n.º 4.1.1 - Para deliberar  Requerimento do Centro Social Diocesano de Santo António  

Portalegre, a solicitar a cedência de equipamento (Stands), para o dia 11 de Novembro, no valor 

estimado de 132,06 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 4.1.2 - Para deliberar  Requerimento do CCD do Município de Portalegre, a solicitar a 

cedência de equipamento (Viatura e cavaletes), para o dia 13 de Novembro, no valor estimado de 

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

 

Ponto n.º 4.1.3 - Para deliberar  Requerimento do Centro Infantil de S. Lourenço  Santa Casa da 

Misericórdia de Portalegre, a solicitar a cedência de equipamento (mesas), no período de 28/11/2022 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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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. 19123, de 06/10/2022, a propor a aprovação 

do Auto de Medição n.º 1, da empreitada de Requalificação da Rua da Fontinha - Alagoa, 

adjudicada à empresa Senpapor - Construções e Obras Publicas, Ldª, no valor de 6.170,00 ----- 

 

Ponto nº 5.1.2  Para deliberar - Informação DOPGU n.º 20723 de 31/10/2022, a propor a aprovação 

da proposta de permuta de trabalhos sem custos para o dono de obra, relativos à empreitada de 

Requalificação da Rua da Fontinha  Alagoa, adjudicada à empresa Senpapor - Construções e 

Obras Públicas, Lda., atendendo a que o troço final de um coletor pluvial público existente está 

implantado no interior do logradouro de moradias, impedindo, assim, a realização da ligação ao 

mesmo da descarga dos novos sumidouros previstos na empreitada.------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.3  Para deliberar - Informação DOGPU n.º 20320 de 25/10/2022, a propor a aprovação 

da prorrogação graciosa do prazo da empreitada de Remodelação do Centro Social e Jardim 

Infantil de São Cristóvão, adjudicada à empresa F. Gil, Construções, Lda, por 120 dias, com o término 

a 08/03/2023. 

Considera-se que esta prorrogação de prazo se deve a factos imputáveis ao empreiteiro, pelo que 

este não terá direito a qualquer acréscimo do valor da revisão de preços em relação ao prazo 

acrescido, devendo esta fazer-se pelo plano de pagamentos que, na data da prorrogação de prazo, 

se encontrar em vigor, nos termos do previsto no n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 73/2021, de 18 

de agosto, o qual altera o regime da revisão de preços das empreitadas de obras públicas e das 

obras particulares e de aquisição de bens e serviços, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de 

janeiro. 

Além disso, propõe-se que seja solicitada a apresentação de um plano definitivo de trabalhos para a 

obra em função desta data de finalização.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto n.º 5.1.4  Para deliberar - Informação DOPGU n.º 20796 de 02/11/2022, a propor a aprovação 

do Auto de Medição n.º 2, da empreitada de Requalificação da Rua da Fontinha - Alagoa, 

adjudicada à empresa Senpapor -  IVA.--- 

 

Ponto n.º 5.1.5  Para deliberar - Informação DOPGU nº. 20801 de 02/11/2022, a propor a aprovação 

do Auto de Medição n.º 2, da empreitada de Execução de Rotunda na EN246 para Acesso à Zona 

Industrial de Portalegre, adjudicada à empresa Construçõe

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

 

 

 

Portalegre, 02 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) 

 


