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EDITAL 40/2022 
 

N.º de Registo 24978 Data 27/12/2022 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 02 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 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 deliberar – Pedido de isenção do pagamento das tarifas previstas no 

Regulamento Municipal de Drenagem de Águas Residuais, solicitado por Vítor Manuel Miranda 

Nunes.------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------- 

 

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 por José Joaquim Realinho 

Garção.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 
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Ponto n.º 1.2.3. – Para conhecimento - Resumo diário de Tesouraria retirado no dia 21 de dezembro de 

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

Operações Orçamentais – 831.870.02€ (Oitocentos e trinta e um mil, oitocentos e setenta euros e dois 

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

Operações de Tesouraria – 51.364.44€ (Cinquenta e um mil, trezentos e sessenta e quatro euros e 

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

 

 

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 26 de dezembro de 

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

Operações Orçamentais - 2.691.401,67€ (dois milhões seiscentos e noventa e um mil quatrocentos e 

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

Operações de Tesouraria - 127.134,36€ (cento e vinte e sete mil cento e trinta e quatro euros e trinta e 

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

 

 

       2.2. – Serviço de Taxas e Licenças  

 

Ponto n.º 2.2.1 - Para deliberar – Proposta para redução de 60%, relativa às Licenças de Ruído e 

Recinto do evento “Baile de Natal”, que decorreu nas Antigas instalações da Casa do Povo de 

Alagoa, no dia 23 de dezembro de 2022, requerida pela Associação de Jovens da Alagoa. --------------- 

 

          2.3. – Património 

 

Ponto n.º 2.3.1 - Para deliberar – Distrate da Escritura de Direito de Superfície por Doação do imóvel, 

sito na Praça do Município nºs 25, 27, 29, 31 e 33 (antigo quartel dos bombeiros), celebrada em 

20/09/2017, entre o Município de Portalegre e a Diocese de Portalegre – Castelo Branco. ------------------- 

 

Ponto n.º 2.3.2 - Para deliberar – Exercício do direito de preferência do prédio sito na Rua Mouzinho de 

Albuquerque, nºs 34/36, da União das freguesias da Sé e São Lourenço, concelho de Portalegre.---------  
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Ponto n.º 2.3.3 - Para deliberar – Adenda ao Acordo de Parceria celebrado em 27 de abril de 2018, 

entre o Município de Portalegre e o Instituto Politécnico de Portalegre, I.P------------------------------------------- 

 

2.4. – Contratação Pública 

 

Ponto n.º 2.4.1 - Para deliberar – Centro de interpretação do complexo turístico da Quinta da Saúde – 

Trabalhos Complementares – Proposta de aprovação da minuta do contrato de trabalhos 

complementares da empreitada de Centro de interpretação do complexo turístico da Quinta da 

Saúde, adjudicada à empresa Reerguer – Reconstrução e Construção de Imóveis, Ld.ª, no valor de 

25 888,00 € + IVA, e de delegação de poderes na Senhora Presidente para marcação do contrato.---- 

 

 

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

 

               3.1 -Serviço de Cultura 

 

Ponto n.º 3.1.1 – Para deliberar - Contrato de cedência de bens móveis pertencentes à herança da 

Dr.ª Delmira Maçãs, para a Biblioteca Municipal de Portalegre.---------------------------------------------------------- 

 

              3.2 - Serviço de Assuntos Sociais 

 

Ponto n.º 3.2.1 – Para deliberar - Proposta para apoio em despesas de medicação por doença 

crónica, no valor de 31,20€, de acordo com a transferência de competências para os órgãos 

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

 

Ponto n.º 3.2.2 – Para deliberar - Proposta para apoio em despesas de medicação por doença 

crónica, no valor de 29,71€, de acordo com a transferência de competências para os órgãos 

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

 

 

4. - DIVISÃO DE ORDENAMENTO, PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
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4.1. - SERVIÇO DE ESTUDOS E PROJETOS: 

 

INICIATIVA MUNICIPAL  

 

Ponto nº. 4.1.1 – Para deliberar - Informação DOPGU n.º 24456, de 20/12/2022, a remeter, para efeitos 

de homologação, o Auto de Vistoria para efeitos de Receção Definitiva da empreitada de 

Pavimentação de Caminhos Municipais - C.M. 1044 entre o Montinho e a Rabaça e o C.M. 1044-2 

entre Sovrete e Monte Sete, adjudicada à empresa Construções JJR & Filhos, S.A., datado de 

20.12.2022.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

 

Ponto n.º 4.1.2 – Para deliberar - Informação DOPGU n.º 24631, de 21/12/2022, a propor a aprovação 

do 2.º 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          4.2 - LICENCIAMENTO - Operação de emparcelamento 

 

Ponto n.º 4.2.1- Para ratificar – Informação técnica n.º 23979 de 14/12/2022 da DOPGU, referente ao 

processo de operação de emparcelamento simples de dois prédios rústicos, localizado em Cabrisos, 

União das freguesias de Reguengo e Julião, requerido por Florestgal - Empresa de Gestão e 

Desenvolvimento Florestal, S.A, a propor a ratificação do despacho da Sr.ª Presidente que aprovou a 

presente operação de emparcelamento simples, dada a urgência do requerente.----------------------------- 
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Portalegre, 27 de dezembro 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) 
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