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EDITAL N.º 10/2023 
 

N.º de Registo 5909 Data 08/03/2023 Processo 2023/150.10.701.02/5 

 

-------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 13 de março 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 03 da reunião de 30 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 - DAGF. ----------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.2.3. - Para conhecimento  Relatório semestral (2.º semestre de 2022) enviado pela 

Freguesia de Alegrete, relativo ao Contrato Interadministrativo.---------------------------------------------------------- 

  

Ponto n.º 1.2.4.  Para deliberar  Aprovação de Protocolo de Cooperação e Colaboração 

Institucional.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

 

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 06 de março de 

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

Operações Orçamentais - 2.656.973,28 dois milhões seiscentos e cinquenta e seis mil novecentos e 

setenta e três euros e vinte e oito cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------- 

Operações de Tesouraria -  (cento e trinta e cinco mil e oitocentos euros e trinta e quatro 

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

 

         2.2.  Serviço de Taxas e Licenças  

 

Ponto n.º 2.2.1.  Para deliberar  Isenção total, relativa a taxa de Mera Comunicação Prévia de 

Espetáculos de Natureza Artística, relativa ao evento "Baile de Carnaval 2023", que decorreu no 

edifício do Mercado Municipal de Portalegre, requerido pela entidade União de Freguesias da Sé e 

São Lourenço. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

pela Pedaços de Romaria - Associação Cultural e Recreativa. ---------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.2.3.  Para deliberar  Ise

2023, requerido pela Associação Académica do Instituto Politécnico de Portalegre. --------------------------- 

 

Ponto n.º 2.2.4.  Para deliberar  Isenção total relativa à taxa de utilização do Centro de Congressos 

da Câmara Municipal, para realização do Plenário das Associações Distritais e Regionais de Futebol, 

no dia 18 de março de 2023, requerido pela Associação de futebol de Portalegre. ----------------------------- 

 

          2.3.  Património 

 

Ponto n.º 2.3.1.  Para ratificar  Transferência de bem do Município de Portalegre para os SMAT.---------- 

 

Ponto n.º 2.3.2.  Para deliberar  Alienação do fogo sito na Rua Luís de Sousa Gomes, Bloco 15 - 2º 

andar direito em Portalegre, a Domingas Madeira Candeias.------------------------------------------------------------- 

 

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

Valadim nº9, 2ºandar União de Freguesias da Sé e São Lourenço, concelho de Portalegre. ----------------- 
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Ponto n.º 2.3.4.  Para deliberar  Prorrogação de prazo por mais 5 meses para entrega da 

comunicação prévia do lote 98 da Zona Industrial de Portalegre pertença da empresa Red Winter 

Unipessoal, Ldª.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 

2.4.  Serviço de Contratação Pública 

 

Ponto n.º 2.4.1.  Para deliberar  Execução das Infraestruturas do Loteamento da Ratinha- Trabalhos 

complementares  Proposta de aprovação da minuta do contrato de trabalhos complementares da 

empreitada de Execução das Infraestruturas do Loteamento da Ratinha- Trabalhos complementares, 

adjudicada à empresa Urbigav- Construções e Engenharia, SA, no valor de 44.129,

50% do seu valor suportado pelo dono da obra e os outros 50% pelo empreiteiro e de delegação de 

poderes na Senhora Presidente, para marcação do contrato e ratificar do despacho da Senhora 

Presidente de 06/03/2023 de aprovação da prorrogação do prazo, de 20 dias, para execução dos 

trabalhos complementares ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.4.2.  Para deliberar  Aquisição de contentores para biorresiduos, no âmbito da 

candidatura ao Aviso POSEUR-11-2020-15.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.4.3.  Para deliberar  Elaboração do projeto da Estratégia Local de habitação (ELH), 

reabilitação de 109 fogos, Portalegre.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.5  Serviço Jurídico  

 

Ponto n.º 2.5.1.  Para conhecimento  Proposta para conhecimento da alteração ao Decreto-Lei n.º 

97/2017, de 10 de agosto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.5.2.  Para conhecimento  Legislação de interesse autárquico publicado em Diário da 

República no mês de fevereiro de 2023.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.5.3.  Para deliberar  Aprovação da minuta de contrato de Consórcio no âmbito da 

candidatura constante do Aviso N.º 01/C16-i02/2022 - Bairros Comerciais Digitais.-------------------------------- 

 

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

 

               3.1 - Serviço de Educação 
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Ponto n.º 3.1.1.  Para ratificar  Informação n.º 5147 do serviço de educação de 02 de março 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.  EB 

Fortios.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.2 - Serviço de Cultura 

 

Ponto n.º 3.2.1.  Para deliberar  Informação n.º 4077 do serviço de cultura (Museu das Tapeçarias) de 

16 de fevereiro de 2023 acompanhado do pedido do Instituto para o desenvolvimento, Cultura e 

Ciência, a solicitar a isenção do pagamento das taxas aquando da utilização do auditório para a 

realização de uma conferência, proferida pelo Diretor do Museu da Água, Dr. Pedro Inácio no âmbito 

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

 

Ponto n.º 3.2.2.  Para deliberar  Email do Instituto Politécnico de Portalegre de 22 de fevereiro de 

2023, a solicitar visitas guiadas ao Museu da Tapeçaria de Portalegre, Museu Municipal e Casa Museu 

José Régio com isenção de taxas, no âmbito da Semana Internacional 2023 entre 2 e 5 de maio.-------- 

 

Ponto n.º 3.2.3.  Para deliberar  Informação n.º 2996 do serviço de cultura (Centro de Artes) de 03 de 

fevereiro de 2023 acompanhado do pedido das Tuninfas, a solicitar a isenção do pagamento das 

taxas aquando da utilização do grande auditório, para a realização do festival Ensaias´tu, no dia 30 

de março de 2023.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.2.4.  Para deliberar  Informação n.º 5099 do serviço de cultura (Casa Museu José Régio) 

de 02 de março de 2023 acompanhado do pedido do Escola Secundária Mouzinho da Silveira, a 

solicitar a isenção do pagamento das taxas, aquando da visita à Casa Museu José Régio de um 

grupo de cerca de 30 alunos no dia 30 de março de 2023.---------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.2.5.  Para deliberar  Informação n.º 4914 do serviço de cultura (Museu das Tapeçarias) de 

28 de fevereiro de 2023 acompanhado do pedido do Agrupamento de Escolas do Bonfim a solicitar a 

isenção do pagamento das taxas aquando da visita ao Museu para um grupo de cerca de 55 alunos 

e professores da Finlândia, Grécia e Alemanha, no âmbito do programa Erasmus no dia 27 de abril de 

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

 

Ponto n.º 3.2.6.  Para deliberar  Informação n.º 5616 do serviço de cultura (Museu das Tapeçarias) de 

07 de março de 2023 acompanhado do pedido do Filigrana Editora a solicitar a isenção do 
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pagamento das taxas aquando da utilização do auditório do Museu para a realização de uma 

homenagem ao professor Carlos Alberto Martins Vintém, no dia 06 de Maio.--------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.2.7.  Para deliberar  Informação n.º 4966 do serviço de cultura (Museu das Tapeçarias) de 

01 de março de 2023 acompanhado do pedido do Agrupamento de Escolas José Régio a solicitar a 

isenção do pagamento das taxas aquando da utilização do auditório do Museu para a realização de 

uma palestra inserida na Feira da Saúde, no dia 20 de Abril, entre as 18h00 e as 20h00.------------------------ 

 

3.3 -Serviço de Desporto e Juventude 

 

Ponto n.º 3.3.1.  Para deliberar  Informação n.º 2101 do serviço de desporto e juventude de 24 de 

janeiro de 2023 a propor, a atribuição de subsídios à Associação dos Covões, ao Grupo Desportivo de 

Alegrete e ao DAP  Desporto e Aventura de Portalegre, para a realização da 5ª Edição do Circuito 

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

 

 3.4  Mercado Municipal  

 

Ponto n.º 3.4.1.  Para deliberar  Informação n.º 2594 do serviço Mercado Municipal de 31 de janeiro 

de 2023 referente ao pedido de isenção solicitado pela União de Freguesias de Sé e S. Lourenço 

aquando da utilização 

Tradicional do Porco no dia 12 de fevereiro de 2023.-------------------------------------------------------------------------- 

 

4.- DIVISÃO DE OBRAS E AMBIENTE 

       

4.1.  Serviço Obras  

    

Ponto n.º 4.1.1.  Para ratificar  Requerimento do Ginásio Andebol Portalegre a solicitar a cedência 

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

 

Ponto n.º 4.1.2.  Para ratificar  Requerimento da Junta de Freguesia de Fortios a solicitar a cedência 

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

 

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

-------------------
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Ponto n.º 4.1.4.  Para ratificar  Requerimento da Associação Cultural Pedaços de Romaria a solicitar 

a cedência de equipamento (estrados, caixotes de lixo e grades) para o dia 3 Março, no valor 

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

  

Ponto n.º 4.1.5.  Para ratificar  Requerimento da Guarda Nacional Republicana a solicitar a 

--- 

 

Ponto n.º 4.1.6.  Para deliberar  Requerimento da Associação de Estudantes da Escola Secundária 

de São Lourenço a solicitar a cedência de equipamento (quadro elétrico) para o dia 25 de Março, 

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

 

Ponto n.º 4.1.7.  Para deliberar  Requerimento da Junta de Freguesia de Alegrete a solicitar a 

cedência de equipamento (mesas e quadro elétrico) para o dia 2 de Abril, no valor estimado de 

201 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

Ponto n.º 4.1.8.  Para deliberar  Requerimento da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 

de Portalegre a solicitar a cedência de equipamento (materiais, pessoal e máquinas), no valor 

estimado de 328, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 

Ponto n.º 4.1.9.  Para deliberar  Requerimento da Cooperativa Operária Portalegrense a solicitar a 

cedência de equipamento (cadeiras, Standes e pontos de Luz) para o dia 1 de Abril, no valor 

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

 

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 4980, de 01.03.2023, a propor a aprovação 

do Auto de Medição n.º 3, da empreitada de Recuperação e Renovação da Cobertura - Mercado 

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

6.634,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Ponto n.º 5.1.2.  Para deliberar  informação DOPGU nº. 5088, de 02.03.2023, a propor a aprovação 

do Auto de Medição nº. 14 da empreitada de Requalificação e Ampliação da Escola Cristóvão 

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

 

Ponto n.º 5.1.3.  Para deliberar  informação DOPGU n.º 5145, de 02.03.2023, a propor a aprovação 

do Auto de Medição n.º 6 da empreitada de Requalificação da Rua da Fontinha - Alagoa, 

adjudicada à empresa Senpapor - 

bem como a homologação do Auto de Vistoria de Receção Provisória, datado de 01.03.2023, a 

aprovação do cálculo da revisão de preços, datado de 02.03.2023, de valor nulo, tendo em conta os 

índices conhecidos até ao presente e aprovação da respetiva Conta Final, a qual já se encontra 

devidamente assinada pelo empreiteiro. Também se anexa cópia do Livro de Obra, para 

conhecimento da forma como decorreram os trabalhos.------------------------------------------------------------------ 

 

Ponto n.º 5.1.4.  Para deliberar  informação DOPGU nº. 5109, de 02.03.2023, a remeter, para efeitos 

de homologação, o Auto de Reinício dos Trabalhos da empreitada de Execução das Infraestruturas 

do Loteamento da Ratinha, adjudicada à empresa Urbigav  Construções e Engenharia, Lda., 

datado de 27.02.2023.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.5.  Para conhecimento  Relatório Final do Acompanhamento Arqueológico no âmbito 

da empreitada de Reabilitação e Reconversão do Edifício dos Antigos Paços do Concelho para 

Centro Documental de Património  Portalegre.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.6.  Para deliberar  Informação DOPGU nº. 5814, de 08.03.2023, a propor a aprovação 

do Auto de Medição nº. 4 da empreitada de Reabilitação das Áreas de Apoio Sociocultural do CPT 

do Bairro Social do Atalaião, adjudicada à empresa F. Gil  

+ IVA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.7.  Para deliberar  Informação DOPGU nº. 5794, de 08.03.2023, a informar que, na 

sequência da aprovação superior do Projeto do Estudo de Vulnerabilidade Sísmica e Projeto de 

Reforço Estrutural e Sísmico para a Escola Cristóvão Falcão em Portalegre, e de forma a permitir 

compatibilizar os trabalhos previstos na Especialidade de Infraestruturas Elétricas, Telecomunicações e 

segurança contra o risco de Incêndios, com os elementos estruturais cuja integridade não pode ser 

comprometida, torna-se necessários realizar trabalhos que não se encontravam previamente 

considerados, por não ser possível prever antecipadamente a sua necessidade e a propor que sejam 

aceites e aprovados os trabalhos complementares, estimando-
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sendo que a necessidade de execução dos trabalhos descritos é premente, propõe-se igualmente 

que seja consultado o Consórcio constituído pela DGPW, S.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 mesmos.------------------------------------------------------ 

 

 

Portalegre, 08 de março 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) 

 


