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EDITAL N.º 03/2023 
 

N.º de Registo 2302 Data 25/01/2023 Processo 2023/150.10.701.02/2 

 

-------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 30 de janeiro 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.  Diversos  

 

Ponto n.º 1.1.1.  Para deliberar  Proposta para atribuição do apoio financeiro e respetiva minuta de 

contrato programa, à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Portalegre para 2023.------ 

 

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 - DOA. ------------------------------------------------------------------------ 

 

1.2.  Serviços Municipalizados de Águas e Transportes 

 

Ponto n.º 1.2.1.  Para conhecimento - Resumo diário de Tesouraria retirado no dia 19 de janeiro de 

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

Operações Orçamentais  ntos e dois euros e 

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

Operações de Tesouraria  49.752,27  

vinte sete cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 

Ponto n.º 1.2.2.  Para deliberar  Pedido de isenção do pagamento das tarifas previstas no 

Regulamento Municipal de Drenagem de Águas Residuais, solicitado pelo cliente n.º 296066.-------------- 
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Ponto n.º 1.2.3.  Para deliberar  Pedido de isenção do pagamento das tarifas previstas no 

Regulamento Municipal de Drenagem de Águas Residuais, solicitado pelo cliente n.º 295825.-------------- 

 

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 23 de janeiro de 

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

Operações Orçamentais - 2.591.609,77

nove euros e setenta e sete cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Operações de Tesouraria -  oitocentos e noventa e sete euros e 

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

 

          2.2.  Património 

 

Ponto n.º 2.2.1  Para deliberar  Cancelamento da Cláusula de Reversão referente ao imóvel sito na 

Rua Dr. Galeano Tavares, bloco 1  1º andar nº 6 em Portalegre.-------------------------------------------------------- 

  

Ponto n.º 2.2.2  Para deliberar  Exercício do direito de preferência do prédio sito na Rua da Sé, nº 61, 

da União das freguesias da Sé e São Lourenço, concelho de Portalegre. -------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.2.3  Para deliberar  Alienação dos lotes 319 e 320 da Zona Industrial a Fernando Manuel 

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

 

Ponto n.º 2.2.4  Para deliberar  Exercício do direito de preferência do prédio sito na Rua do Outeiro, 

nº 15, Freguesia de Alegrete, concelho de Portalegre. ---------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.2.5  Para deliberar  Exercício do direito de preferência do prédio sito na Rua Capitão 

Manuel Maria Branco, nº 25, Freguesia de Alegrete, concelho de Portalegre. ------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.2.6  Para deliberar  Alienação do fogo sito na Praça do Outeiro, nº 25 - 4º andar direito 

em Portalegre.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

         2.3.  Serviço de Taxas e Licenças  
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Ponto n.º 2.3.1  Para deliberar  Proposta de isenção total, relativa às Licenças de Ruído e Prova 

a do Mercado Municipal de Portalegre e 

Jardim da Avenida da Liberdade, nos dias 14 e 15 de janeiro de 2023, requerida pela DAP  

Associação de Desporto e Aventura de Portalegre. -------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.3.2  Para deliberar  Proposta de isenção total, relativa às Licenças de Ruído e Recinto do 

dia 21 de janeiro de 2023, requerida pela Freguesia de Urra. ------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.3.3  Para ratificar - Proposta para ratificar o despacho da Senhora Presidente, datado de 

no dia 14 de janeiro de 2023.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.3.4  Para ratificar - Proposta para ratificar o despacho da Senhora Presidente, datado de 

12 de janeiro de 2023, que autorizou a realização da prova desportiva Trail Running Trilhos dos 

Reis/2023 no dia 15 de janeiro de 2023.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.4  Serviço de Recursos Humanos  

 

Ponto n.º 2.4.1  Para deliberar  Abertura dos procedimentos concursais de 1 Técnico Superior de 

Arquitetura, 1 Assistente Técnico Topógrafo, 2 Assistentes Operacionais  Motoristas de Pesados, 1 

Assistente Operacional  Serviço de Ambiente, 1 Assistente Operacional  Limpeza de Edifícios, 1 

Assistente Operacional  Casa Museu José Régio e 4 Assistentes Operacionais a Termo Resolutivo 

Certo  Serviço de Educação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

         2.5  Serviço de Candidaturas 

 

Ponto n.º 2.5.1  Para deliberar  Proposta para aprovação e ratificação da outorga do Contrato de 

Financiamento, assinado no passado dia 20 com o Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação 

Culturais (GEPAC), no âmbito do PRR  Orientação Técnica (OT) Nº08/C04-i01/2022, relativa à 

Submedida Aquisição de equipamento de projeção digital de cinema (DCP) e de vídeo, imagem e 

tecnologia para cineteatros e centros de arte contemporânea públicos, integrada na Medida C04-

i01-m01 - Modernização da Infraestrutura tecnológica da rede de equipamentos culturais.------------------ 
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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 336 do serviço de Educação, de 06 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.  JI.---------------- 

 

Ponto n.º 3.1.2  Para ratificar - Informação n.º 703 do serviço de Educação, de 11 de janeiro de 2023, 

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.  1.ºAno.---------- 

 

Ponto n.º 3.1.3  Para ratificar - Informação n.º 47 do serviço de Educação, de 2 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.  1.ºAno.--------- 

 

Ponto n.º 3.1.4  Para ratificar - Informação n.º 23079 do serviço de Educação, de 2 de dezembro 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.  

1.ºAno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.5  Para ratificar - Informação n.º 178 do serviço de Educação, de 3 de janeiro 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.  JI.---------------- 

 

Ponto n.º 3.1.6  Para ratificar - Informação n.º 505 do serviço de Educação, de 9 de janeiro de 2023, a 

propor a aceitação do pedido dos alunos matriculado no Agrupamento de Escolas José Régio, no 

âmbito da Ação Social Escolar, para efeitos de subsídio de refeição e material escolar.  1.ºAno.--------- 

 

Ponto n.º 3.1.7  Para ratificar - Informação n.º 119 do serviço de Educação, de 3 de janeiro de 2023, a 

propor a aceitação do pedido dos alunos matriculados nos Agrupamentos de Escolas José Régio e 

Escolas do Bonfim, no âmbito da Ação Social Escolar, para efeitos de subsídio de refeição e material 

escolar.  1.ºAno.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 
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Ponto n.º 3.1.8  Para ratificar - Informação n.º 711 do serviço de Educação de 11 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.  1.ºAno.--------- 

 

Ponto n.º 3.1.9  Para ratificar - Informação n.º 880 do serviço de Educação, de 12 de janeiro de 2023, 

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 e material escolar.  JI.---------------- 

 

Ponto n.º 3.1.10  Para ratificar - Informação n.º 1329 do serviço de Educação, de 16 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.  

1.ºAno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

        3.2 - Serviço de Assuntos Sociais 

 

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

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

 

Ponto n.º 3.2.2  Para ratificar - Proposta para apoio em despesas de medicação por doença crónica, 

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

 

Ponto n.º 3.2.3  Para ratificar - Proposta para apoio em despesas de lentes e armação, no valor de 

cipais 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 crónica, 

no valor de 45

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

 

Ponto n.º 3.2.5  Para deliberar - Aprovação do PMIND  Plano Municipal para a Igualdade e Não 

Discriminação do concelho de Portalegre e submeter para aprovação da Assembleia Municipal.------- 
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Ponto n.º 3.2.6  Para deliberar - Proposta para submeter a consulta pública o Projeto de Regulamento 

Municipal de Atribuição de Apoios Económicos de Caráter Eventual a Pessoas em Situação de 

Vulnerabilidade e de Emergência Social do Concelho de Portalegre.------------------------------------------------- 

 

       3.3  Serviço da Cultura 

 

Ponto n.º 3.3.1  Para deliberar - Proposta de venda ao público, na Casa Museu José Régio, dos títulos 

 no 

- 

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

 

       3.4  Serviço de Desporto e Juventude 

 

Ponto n.º 3.4.1  Para ratificar - Informação n.º 2029 do serviço de Desporto e da Juventude de 24 de 

janeiro de 2023 a propor a atribuição de 60 bolas de futsal e futebol aos clubes de Futebol com 

atividade federada, nomeadamente ao Centro Popular de Trabalhadores de S. Cristóvão, Futsal da 

Casa do Benfica, Associação dos Covões/Clube Feminino dos Covões, Club Desportivo Portalegrense 

1925 e Sport Club Estrela.------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------- 

 

Ponto n.º 3.4.2  Para deliberar - Informação n.º 2557 do serviço de desporto e juventude de 24 de 

janeiro de 2023 a propor a atribuição de um subsídio ao DAP  Desporto e Aventura de Portalegre 

para a realização do Trilho dos Reis 2023 --------------------------------------------------------------- 

 

4.- DIVISÃO DE OBRAS E AMBIENTE 

        

 4.1.  Serviço Obras  

 

Ponto n.º 4.1.1 - Para ratificar  Requerimento do Geral Grémio Lusitano, a solicitar a cedência de 

equipame --------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.2 - Para deliberar  Requerimento do Grupo Desportivo Alegrete, a solicitar a cedência 

de equipamento (estacas de madeira, fita balizadora, stands e grades), para o dia 12 de Fevereiro, 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.2  Serviço Ambiente 

 

Ponto n. 4.2.1  Para deliberar - Requerimento de Hélder Francisco Pereira Encarnação, a solicitar 

autorização para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais para 2023. Instruído com 

informação da DOA nº 712/23 de 11/01/2023, a propor a atribuição do lugar.------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.2.2 - Para deliberar - Requerimento de Neuza Isabel Prates Rodrigues, a solicitar 

autorização para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais para 2023. Instruído com 

informação da DOA nº 911/23 de 12/01/2023, a propor a atribuição do lugar. ------------------------------------ 

 

Ponto n.º 4.2.3 - Para deliberar - Requerimento de Inês Filipa Cardoso Mendes, a solicitar autorização 

para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais para 2023. Instruído com informação da 

DOA nº 876/23 de 12/01/2023, a propor a atribuição do lugar. ----------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.2.4 - Para deliberar - Requerimento de Paulo Sérgio Custódio Gonçalves, a solicitar 

autorização para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais para 2023. Instruído com 

informação da DOA nº 705/23 de 10/01/2023, a propor a atribuição do lugar.------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.2.5 - Para deliberar - Requerimento de Maria de Jesus Rosa de Oliveira, a solicitar 

autorização para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais para 2023. Instruído com 

informação da DOA nº 725/23 de 11/01/ 2023, a propor a atribuição do lugar.------------------------------------ 

 

Ponto n.º 4.2.6 - Para deliberar - Requerimento de Amaro José Clérigo Vinhas, a solicitar autorização 

para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais para 2023. Instruído com informação da 

DOA nº 710/23 de 11/01/2023, a propor a atribuição do lugar.------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 4.2.7 - Para deliberar - Requerimento de António José Henriques Vaz, a solicitar autorização 

para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais para 2023. Instruído com informação da 

DOA nº 707/23 de 10/01/2023, a propor a atribuição do lugar. ----------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.2.8 - Para deliberar - Requerimento de Maria Helena Martins Afonso, a solicitar autorização 

para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais para 2023. Instruído com informação da 

DOA nº 2114/23 de 24/01/2023, a propor a atribuição do lugar. --------------------------------------------------------- 
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Ponto n.º 4.2.9 - Para deliberar - Requerimento de Maria Alice Lopes Sampaio, a solicitar autorização 

para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais para 2023. Instruído com informação da 

DOA nº 2100/23 de 24/01/2023, a propor a atribuição do lugar. --------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.2.10 - Para deliberar - Requerimento de Nuno Miguel Martins Almeida, a solicitar 

autorização para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais para 2023. Instruído com 

informação da DOA nº 1988/23 de 23/01/2023, a propor a atribuição do lugar. ---------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.2.11 - Para deliberar - Requerimento de Luísa Maria Caldeira de Jesus, a solicitar 

autorização para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais para 2023. Instruído com 

informação da DOA nº 2092/23 de 24/01/2023, a propor a atribuição do lugar. ---------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.2.12 - Para deliberar - Requerimento de Ruben António Rujo Oliveira, a solicitar autorização 

para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais para 2023. Instruído com informação da 

DOA nº 1405/23 de 16/01/2023, a propor a atribuição do lugar. --------------------------------------------------------- 

 

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 n.º 693 de 11/01/2023, a propor a aprovação do 

Auto de Medição n.º 2 da empreitada de Reabilitação das Áreas de Apoio Sociocultural do CPT do 

Bairro Social do Atalaião, adjudicada à empresa F. Gil  Construções, Lda., no valor de 3.34

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

 

Ponto n.º 5.1.2 - Para deliberar - Informação da n.º 1560 da DOPGU de 18/01/2023, a propor a 

aprovação do Auto de Medição n.º 12 da empreitada de Requalificação e Ampliação da Escola 

------ 

 

Ponto n.º 5.1.3 - Para deliberar - Informação DOPGU nº. 2183, de 25.01.2023, a propor a aprovação da 

Revisão de Preços Extraordinária nº. 1, datada de 25.01.2023, da empreitada de Requalificação e 

Ampliação da Escola Cristóvão Falcão, adjudicada ao consórcio DGPW/Rial Engenharia, no valor de 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto n.º 5.1.4 - Para deliberar  Proposta para deliberar o 2º. pedido de prorrogação de prazo 

relativo à 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, pelo período de 181 dias, com o términus a 30.06.2023 e eventual aplicação de sanções 

contratuais especificadas na informação anexa.------------------------------------------------------------------------------ 

 

DIVERSOS: 

 

Ponto nº 5.1.5  Para deliberar - Auto de Entrega e Receção Parcial de 4.295 luminárias entregues e 

recebidas, datado de 05/01/2023, assinado pelo concessionário da Rede de Distribuição de Energia 

Elétrica de Baixa Tensão para o Concelho de Portalegre  E-Redes  Distribuição de Eletricidade, S.A. e 

o representante da Autarquia, no âmbito do Acordo relativo à Implementação de um projeto de 

promoção da eficiência energética na Iluminação Pública no Município de Portalegre, para efeitos 

de homologação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.2 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO 

 

Aprovar Especialidades: 

 

Ponto n.º 5.2.1  Para deliberar - Informação da DOPGU de 11/01/2022, referente ao Processo 

01/1153/2021 - Licenciamento  construção de edifício destinado a habitação coletiva, com impacte 

semelhantes a uma operação de loteamento, sito em prédio misto (Ribeiro do Baco), da União das 

Freguesias da Sé e S. Lourenço, apresentado pela Empresa Filceda  Empreendimentos Imobiliários, 

Lda, a propor a aprovação do processo em sede de deliberação final, nos termos da informação em 

anexo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Portalegre, 25 de janeiro 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) 

 


