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EDITAL N.º07/2023 
 

N.º de Registo 4578 Data 23/02/2023 Processo 2023/150.10.701.02/4 

 

 

-------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 27 de fevereiro 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. – Aprovação de atas 

 

Ponto n.º 1.1.1. – Para deliberar – Ata n.º 01 da reunião de 02 de janeiro de 2023, para discussão e 

aprovação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 1.1.2. – Para deliberar – Ata n.º 02 da reunião de 16 de janeiro de 2023, para discussão e 

aprovação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

1.2. – Diversos  

 

Ponto n.º 1.2.1. – Para conhecimento - Despachos de deferimento por delegação de competências 

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

 

Ponto n.º 1.2.2. – Para conhecimento - Despachos de deferimento por delegação de competências 

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

 

Ponto n.º 1.2.3. – Para deliberar - Participação do Município no Programa de Cooperación Interreg VI-

A España-Portugal (POCTEP) titulado “RADENA (Rescate y Atención de Animales en Desastres 

Naturales) projeto transfronteiriço que a ESAE-IPP.------------------------------------------------------------------------------ 
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1.3. – Serviços Municipalizados de Águas e Transportes 

 

Ponto n.º 1.3.1. – Para conhecimento - Resumo diário de Tesouraria retirado no dia 16 de fevereiro de 

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

Operações Orçamentais – 1.046.185.36€ (um milhão e quarenta e seis mil, cento e oitenta e cinco 

euros e trinta e seis cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Operações de Tesouraria – 50.995,32€ (cinquenta mil, novecentos e noventa e cinco euros e trinta e 

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

 

Ponto n.º 1.3.2. – Para deliberar - Início do Procedimento Regulamentar - Elaboração do Projeto de 

alteração do Regulamento Municipal dos parques e Zonas de Estacionamento condicionado de uso 

privativo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 

 

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 17 de fevereiro de 

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

Operações Orçamentais - Operações Orçamentais 3.634.495,83€ (três milhões seiscentos e trinta e 

quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco euros e oitenta e três cêntimos).------------------------------------- 

Operações de Tesouraria - 126.897,73€ (cento e vinte e seis mil oitocentos e noventa e sete euros e 

setenta e três cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 2.1.2. – Para deliberar - 2.ª Alteração ao Orçamento da Receita e da Despesa 2023.----------- 

 

Ponto n.º 2.1.3. – Para deliberar- 2.ª Alteração às Grandes Opções do Plano de 2023.------------------------ 

 

         2.2. – Serviço de Taxas e Licenças  
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Ponto n.º 2.2.1. Para deliberar – Pedido de isenção total, relativa às Licenças de Ruído e Recinto do 

evento “Matiné de Carnaval”, que irá na Casa do Povo de Urra, no dia 19 de fevereiro de 2023, 

requerido pela Freguesia de Urra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.2.2 - Para deliberar: Pedido de cedência do Centro de Congressos e Foyer da Câmara 

Municipal à Porto Editora, para dia 17 de abril,  com pagamento da taxa respetiva (199,00€ + IVA), 

para realização duma ação de sensibilização, com cofee break, entre as 17H00 e as 21H00, nos 

termos do disposto no n.º 1, do art.º 8.º, do Regulamento da Tabela de Taxas do Município de 

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

 

Ponto n.º 2.2.3 - Para ratificar - Licenciamento da caminhada / corrida – IV Convívio do Cupido no dia 

19/02/2023, requerido pela Junta de Freguesia de Urra, o qual foi autorizado pela Senhora Presidente 

por despacho de 16/02/2023.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

de Portalegre, para o dia 28 de fevereiro de 2023, ao ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e 

das Florestas, bem como a respetiva isenção das taxas devidas.-------------------------------------------------------- 

    

Ponto n.º 2.2.5 - Para deliberar - Pedido de isenção total, relativa a taxa de Licença de Ocupação de 

Espaço Público com exposição de viaturas, no âmbito da realização de “Almoço convívio 

comemorativo do 32º Aniversário do Núcleo”, que decorreu em frente à sede de Núcleo, sito na Rua 

25 de Abril, 14-15 A, requerido pelo Núcleo do Sporting Clube de Portugal de Portalegre.-------------------- 

 

Ponto n.º 2.2.6 - Para deliberar - O manifesto interesse Municipal, de acordo com o n.º 6 do referido 

artigo 7.º, relativo a taxa de licença de ocupação de espaço público com a exposição "De polo a 

polo Uma viagem para os grandes paraísos naturais, com a National Geographic" da Fundación 

Bancária La Caixa, agendada para o período de 26 de março a 14 de maio do corrente ano, Jardim 

da Avenida da Liberdade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          2.3. – Património 
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Ponto n.º 2.3.1 – Intenção de reversão do lote de terreno n.º 314, da Zona Industrial de Portalegre, 

propriedade da empresa Portevidro – Comércio de Vidros Para Automóveis, Lda ------------------------------- 

       

2.4. – Serviço de Candidaturas  

 

Ponto n.º 2.4.1 – Para deliberar - Proposta para aprovação e ratificação da outorga da Carta de 

Compromisso que instruiu a candidatura “INNO-ART - Promoção da modernização digital, 

sustentabilidade, empreendedorismo e inovação no setor artesanal na EUROACE”, submetida, em 

14/02/2023, ao Programa de Cooperação INTERREG VI A - Espanha – Portugal (POCTEP) 2021-2027, a 

qual contempla, para o Município de Portalegre, um investimento total previsto de 699.141,23€, com 

um cofinanciamento comunitário de 524.355,92€ (75%).--------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.4.2 – Para deliberar - Proposta para aprovação e ratificação da outorga da Carta de 

Compromisso que instruiu a candidatura “TRANSVERSAL - infraestructuras TRANSfronterizas VERdes con 

Seguimiento AmbientaL”, submetida, em 15/02/2023, ao Programa de Cooperação INTERREG VI A - 

Espanha – Portugal (POCTEP) 2021-2027, a qual contempla, para o Município de Portalegre, um 

investimento total previsto de 620.528,68€, com um cofinanciamento comunitário de 465.396,51€ 

(75%).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------- 

 

Ponto n.º 2.4.3 – Para deliberar - Proposta para aprovação da adesão do Município de Portalegre à 

Plataforma Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSlocal), através da 

subscrição da Carta de Compromisso (versão avançada), bem como propor a designação da 

Técnica Superior Maria Luciano de Jesus Fernandes Tavares para acompanhar o desenvolvimento da 

plataforma e desempenhar as tarefas descritas na Carta de Compromisso.---------------------------------------- 

 

2.5 – Serviço Jurídico  

 

Ponto n.º 2.5.1 – Para deliberar -Início do Procedimento Regulamentar Elaboração do Projeto de 

Regulamento Municipal para Postos de Carregamento de Veículos Elétricos.-------------------------------------- 

 

3.– DCJDASE - DIVISÃO DA CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO, ASSUNTOS SOCIAIS E EDUCAÇÃO 
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         3.1 - Serviço de Assuntos Sociais  

 

Ponto n.º 3.1.1 – Para deliberar - Caducidade do contrato de arrendamento da Câmara Municipal de 

Portalegre, referente à habitação, sita na Rua da Misericórdia nº 18 R/Chão – Portalegre, por 

falecimento do inquilino. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.2 – Para ratificar- Apoio em despesas de medicação por doença crónica, no valor de 

164,25€, de acordo com a transferência de competências para os órgãos municipais e para as 

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

 

Ponto n.º 3.1.3 – Para ratificar – Apoio em situação de emergência social, ao nível de alojamento 

temporário para idosa isolada em situação de insalubridade, no valor de 1.714,98€, de acordo com a 

transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no 

domínio da ação social.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.4 – Para deliberar - Apoio na mensalidade de ATL, no valor de 100€, de acordo com a 

transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no 

domínio da ação social.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

3.2 - Serviço de Cultura 

 

Ponto n.º 3.2.1 – Para deliberar - Informação n.º 2198 do serviço de Cultura (Centro de Artes), de 25 de 

janeiro de 2023, acompanhada do pedido do “Cabeçudos – Cabeças com Ideias”, a solicitar a 

isenção do pagamento das taxas do pequeno auditório, para realização do 4.º Festival Alto Cinema, 

no dia 17 de fevereiro de 2023.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.2.2 - Para deliberar - Informação n.º 2858 do serviço de Cultura de 02 de fevereiro de 2023, 

a propor a isenção do pagamento de taxas para visita à Casa Museu José Régio, de acordo com o 

pedido apresentado pelo Agrupamento de Escolas Dr. Bissaya Barreto.---------------------------------------------- 
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Ponto n.º 3.2.3. Para deliberar - Informação n.º 3275 do serviço de Cultura de 07 de fevereiro de 2023, 

a propor a isenção do pagamento de taxas para visita à Casa Museu José Régio, de acordo com o 

pedido apresentado pela Escola Secundária Cacilhas – Tejo.------------------------------------------------------------ 

 

Ponto n.º 3.2.4 – Para deliberar - Informação n.º 950 do serviço de Cultura (Centro de Artes) de 12 de 

janeiro de 2023, acompanhada do pedido da Federação de Bandas Filarmónicas do Distrito de 

Portalegre, a solicitar a isenção do pagamento das taxas referentes à utilização do grande auditório, 

na realização do concerto da Orquestra de Sopros do Alto Alentejo - OSAA – no dia 18 de março, 

bem como a exploração da bilhética.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3.3 -Serviço de Desporto e Juventude 

 

Ponto n.º 3.3.1 – Para deliberar – Atribuição de subsídio ao Grupo Desportivo 4 Caminhos, no valor de 

3000€, para realização da XVI Edição do Norte Alentejano O Meeting, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 

2023.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

 

Ponto n.º 3.3.2 – Para deliberar – Atribuição de subsídio à DAP – Desporto Aventura de Portalegre, no 

valor de 3000€, para a realização do S. Mamede Granfondo – 2023.-----------------------------------------------  

 

3.4 - Serviço de Educação 

 

Ponto n.º 3.4.1 – Para deliberar - Informação n.º 4121 do serviço de Educação de 16 de fevereiro de 

2023, referente aos Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências do Município de 

Portalegre no Agrupamento de Escolas do Bonfim, Agrupamento de Escolas José Régio e Escola 

Secundária de São Lourenço, no domínio da Educação. ------------------------------------------------------------------ 

 

 3.5 - Serviço de Turismo 

 

Ponto n.º 3.5.1- Para deliberar - Informação n.º 290 do serviço de Turismo, de 05 de janeiro de 2023, a 

propor a aquisição de 10 coleções de postais de pintura “Portalegre coleção aguarelas”, de Jaime 
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Azedo, para venda no Posto de Turismo, no valor de 10.00€ cada, e que a venda unitária seja 

efetuada pelo mesmo valor 10.00€.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

4.- DIVISÃO DE OBRAS E AMBIENTE 

       

4.1. – Serviço Obras  

  

Ponto n.º 4.1.1 - Para ratificar – Requerimento da União de Freguesias de Sé e São Lourenço, a solicitar 

a cedência de equipamento (palco e contentores de lixo), para o dia 21 Fevereiro, no valor estimado 

de 140,80€.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.2 - Para ratificar – Requerimento do Agrupamento de Escolas José Régio Portalegre, a 

solicitar a cedência de equipamento (palco), para o dia 14 Fevereiro, no valor estimado de 102,20€.--

  

 

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 2717, de 01/02/2023, a propor a aprovação 

do Auto de Medição n.º 2, da empreitada de Recuperação e Renovação da Cobertura - Mercado 

Municipal de Portalegre, adjudicada à empresa Bernardo Pinto Duarte & Marques, Lda., no valor de 

10.276,90 € + IVA.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.2 – Para deliberar - Informação DOPGU n.º 2722, de 01/02/2023, a propor a aprovação 

do Auto de Medição n.º 5 da empreitada de Requalificação da Rua da Fontinha - Alagoa, 

adjudicada à empresa Senpapor – Construções e Obras Públicas, Lda., no valor de 36.868,00 € + IVA.-- 

 

Ponto n.º 5.1.3 – Para deliberar - Informação DOPGU n.º 3515, de 09/02/2023, a propor a aprovação 

do Auto de Medição n.º 5 da empreitada de Execução de Rotunda na EN246 para Acesso à Zona 
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Industrial de Portalegre, adjudicada à empresa Construções Pragosa, S.A., no valor de 20.217,52 € + 

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

 

Ponto n.º 5.1.4 – Para deliberar - Informação DOPGU nº. 3530, de 09/02/2023, a propor a aprovação 

do Auto de Medição n.º 3, da empreitada de Expansão da Área de Acolhimento Empresarial de 

Portalegre, adjudicada à empresa Urbigav – Construções e Engenharia, S.A., no valor de 95.960,69 € + 

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

 

Ponto n.º 5.1.5 – Para deliberar - Informação DOPGU n.º 4338, de 20/02/2023, a propor a aprovação 

do Auto de Medição n.º 15 da 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., no valor de 66.386,72 € + IVA.----------------------------------------------------------- 

 

Ponto nº 5.1.6 – Para ratificar - Informação DOPGU n.º 3626, de 10/02/2023, a informar do 

esclarecimento prestado na Plataforma SaphetyGov, relativo à Elaboração do projeto de Execução 

da Estratégia Local de Habitação (ELH) - Reabilitação de 109 fogos – Portalegre, no âmbito do 

procedimento de contratação, para efeitos de ratificação da aprovação do esclarecimento 

prestado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto nº 5.1.7 – Para deliberar - Informação DOGPU n.º 3996, de 15/02/2023, a propor a aprovação do 

2.º Pedido de prorrogação do prazo da empreitada de Remodelação do Centro Social e Jardim 

Infantil de São Cristóvão, adjudicada à empresa F. Gil - Construções, Lda., por 60 dias, com o término 

a 06.06.2023.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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 nº 5.1.8 – Para deliberar - Informação DOPGU n.º 4317, de 20/02/2023, a remeter, para efeitos 

de aprovação o Projeto relativo ao Estudo de Vulnerabilidade Sísmica e Projeto de Reforço Estrutural 

e Sísmico para a Escola Cristóvão Falcão em Portalegre, apresentado pela empresa VHM, 

Coordenação e Gestão de Projetos, S.A., com a estimativa orçamental de 884.920,14 € + IVA e 

propondo igualmente que seja consultado o Consórcio constituído pela DGPW, S.A e a RIAL 

engenharia, Lda, entidade adjudicatária da empreitada de Requalificação e Ampliação da Escola 

Cristóvão Falcão, para se pronunciar e apresentar proposta para a realização dos trabalhos, de 

acordo com o Código dos Contratos Públicos (trabalhos complementares).--------------------------------------- 

 

 

Ponto n.º 5.1.9 - Informação DOPGU n.º 17647, de 12/09/2022, a propor a aprovação de trabalhos 

complementares na empreitada de Execução das Infraestruturas do Loteamento da Ratinha, 

adjudicada à empresa Urbigav- Construções e Engenharia, S.A., no valor de 44.129,40 € + IVA, sendo 

50% do seu valor suportado pelo dono de obra e os outros 50% pelo empreiteiro, conforme parecer 

jurídico emitido sobre o assunto, após a devida cabimentação, condicionada à aprovação de 

revisão orçamental na Reunião da Assembleia Municipal de 24/02/2023.-------------------------------------------- 

 

5.2 - DIVERSOS: 

 

Ponto n.º 5.2.1- Para deliberar - Propõe-se a manifestação de interesse na adesão do Município de 

Portalegre em integrar a Secção de Municípios com Energias Renováveis da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, propondo-se a nomeação do técnico Superior do Município Luís Carvalho 

como interlocutor para esse efeito.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 5.2.2 – Para deliberar - Reconhecendo o manifesto interesse público das atividades 

promovidas e realizadas pela AREANATejo – Agência Regional de Energia e Ambiente do Norte 

Alentejano e Tejo, ao longo dos seus 21 anos de existência e por ser este um trabalho de inegável 

valor e interesse publico, tendo em vista a melhoria da eficiência energética, valorização do 

aproveitamento dos recursos endógenos e promoção das energias renováveis, propõe-se a emissão 

de parecer reconhecendo o mérito desta Agência por parte do Município de Portalegre, enquanto 

Câmara Municipal da área da sua sede, de forma a permitir dar cumprimento ao requisito previsto na 

alínea d) do n.º 1 do Art.º 8.º da Lei-Quadro do Estatuto de Utilidade Pública, estabelecida pela Lei n.º 
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36/2021, de 14 de junho, no âmbito do seu pedido de atribuição de Estatuto de Utilidade Pública, 

junto da Secretária-geral da Presidência do Conselho de Ministros.---------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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