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EDITAL N.º 1/2021 

 

------- Maria Adelaide Franco Lebreiro de Aguiar Marques Teixeira, Presidente da Câmara Municipal do 

Município de Portalegre: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

------ Torna público nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 41.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, 

que a Câmara Municipal de Portalegre reunirá ordinariamente no próximo dia 13 de janeiro de 2021, 

pelas 09.30 horas, no edifício dos Paços do Concelho, para análise dos seguintes assuntos: ----------------- 

 

1 - GAP- GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

1.1. – Aprovação de ata  

 

Ponto n.º 1.1.1. – Aprovação de ata – Para discussão e aprovação, a ata n.º 49 da reunião de 23 de 

Dezembro de 2020.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1.2. – Diversos 

Ponto n.º 1.2.1. – Para deliberar – Aquisição de 60 exemplares do livro “Em memória dos cidadãos 

eleitos no Alto Alentejo” e disponibilização para venda no Posto de Turismo Municipal.------------------------ 

 

Ponto n.º 1.2.2. – Para deliberar – Presente informação interna DOPGU nº 27 de 04/01/2021 relativa ao 

Relatório Final do Procedimento 42/2020- Requalificação da Piscina Municipal dos Assentos, nos 

termos do nº1 do Art. 148º, do CCP, publicado pelo Decreto/Lei nº 18/20008, de 29 de Janeiro, na sua 

atual redação, a propor a sua aprovação e a adjudicação à empresa WIKIBUILD pelo valor de 

1.191.680,28 €+ IVA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 1.2.3. – Para deliberar – Presente informação interna DOPGU nº 131 de 06/01/202 relativa ao 

Relatório Final do Procedimento 98/2020- “Reabilitação do Polidesportivo do Bairro Social dos 

Assentos”, nos termos do nº1 do Art. 148º, do CCP, publicado pelo Decreto/Lei nº 18/20008, de 29 de 

Janeiro, na sua atual redação, a propor a sua aprovação e a adjudicação à empresa Construbel, 

Engenharia e Construções, Lda pelo valor de 219.995,60 €+ IVA.------------------------------------------------------- 

 

1.3. – SMAT – Serviços Municipalizados de Águas e Transportes 
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Ponto n.º 1.3.1. – Para deliberar - Pedido de isenção do pagamento das tarifas previstas no 

Regulamento Municipal de Drenagem de Águas Residuais para o Concelho de Portalegre – André 

Filipe Bagina Aragonês.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

2. – DAGF - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS 

 

         2.1. - Serviço de Finanças – Contabilidade 

 

Ponto n.º 2.1.1. – Para conhecimento - Resumo Diário de Tesouraria retirado no dia 31 de dezembro de 

2020: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Operações Orçamentais – 35.589,34€ (Trinta e cinco mil quinhentos e oitenta e nove euros e trinta e 

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

Operações de Tesouraria – 109.160,78€ (Cento e nove mil cento e sessenta euros e setenta e oito 

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

 

2.2. – Serviço de Contratação Pública 

 

Ponto n.º 2.2.1. – Para deliberar – Apreciação de minuta do contrato de empreitada de 

requalificação da Piscina Municipal dos Assentos, Portalegre.------------------------------------------------------------ 

 

Ponto n.º 2.2.2. – Para deliberar – Apreciação de minuta do contrato de empreitada de reabilitação 

do polidesportivo do Bairro Social dos Assentos.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.2.3. - Para deliberar – Apreciação de minuta do contrato de empreitada de reabilitação e 

reconversão dos Antigos Paços do Concelho para Centro Documental de Património.------------------------ 

 

2.3. - Serviço Jurídico 

 

Ponto n.º 2.3.1. – Para deliberar – Revogação da deliberação de 23 de outubro de 2019 que aprovou 

a venda de fração. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

Ponto n.º 3.1.1. – Para conhecimento - Oficio do mandatário distrital do candidato presidencial André 

Ventura, de 28 de dezembro de 2020, a solicitar a cedência do grande auditório do CAEP para 

realização de um comício no dia 13 de janeiro de 2021, no âmbito das eleições Presidenciais de 

2021.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.2. – Para deliberar - Informação n.º 22553 do Serviço de Cultura (CAEP) de 15 de 

dezembro de 2020, a solicitar a isenção do pagamento das taxas aquando da utilização do grande 

auditório do CAEP para realização de duas sessões sobre o tema “Show de Ciência – Química por 

tabela” do Clube de Ciência Viva.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

4. - DIVISÃO DE ORDENAMENTO, PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA  

SERVIÇO DE ORDENAMENTO, PLANEAMENTO, GESTÃO URBANÍSTICA E LICENCIAMENTO  

 

PROJETO DE ARQUITETURA: 

 

Aprovar: 

 

Ponto n.º 4.1.1. - Para deliberar – Informação n.º 23685, de 30/12/2020, da DOPGU, referente ao 

processo n. 376/2019 – Ampliação e reconstrução de 3 edifícios - TER, em Três Lagares, União das 

freguesias da Sé S. Lourenço, apresentado por Aidan Anthony MC Kenna, a propor a aprovação do 

projeto de arquitetura, nos seguintes termos:------------------------------------------------------------------------------------ 

- Redução da faixa de proteção para 10 m, ao abrigo do ponto 6 do artigo 16.º do DL 124/2006, de 28 

de junho na sua atual redação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 4.1.2. - Para deliberar – Informação nº. 16, de 05.11.2020, do gabinete jurídico e informação 

nº42 de 04.01.2021 da DOPGU, referente ao processo nº. 23/2020 – Alteração e ampliação de edifício 

a destinar a TER e apoios agrícolas - Legalização, no Sitio da Cabeça, na freguesia de Alegrete, 

apresentado por José Joaquim Assis, a propor a deliberação nos seguintes termos:----------------------------- 

- Redução da faixa de proteção para 10m, ao abrigo do ponto 6 do artigo 16º do DL 124/2006 de 28 

de junho, na sua atual redação.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Aprovação do projeto de arquitetura e solicitação dos projetos das especialidades.------------------------- 
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PROJETOS DAS ESPECIALIDADES: 

 

Aprovar: 

 

Ponto n.º 4.1.3. - Para deliberar – Informação n.º 32, de 04/01/2021, da DOPGU, referente ao processo 

n. 430/2020, alteração de edifício, na Rua Comandante José Maria Ceia, 105, freguesia da Urra, 

apresentado por AMS – Casa das Batas, Vestuário Profissional, Lda., a propor a aprovação do projeto 

em sede de deliberação final.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DIVERSOS: 

 

Ponto n.º 4.1.4. - Para deliberar –: Informação n.º 15899 de 10/09/2020 e auto de notícia n. 16247, de 

17/09/2020, da DOPGU, referente à colocação de equipamentos nos espaços do Mercado 

Municipal, a propor a instauração de processo de contra ordenação, e a nomeação da instrutora do 

processo a Assistente Técnica Rosa Samarra a exercer funções no serviço Jurídico.----------------------------- 

 

ISENÇÂO DE TAXAS: 

 

Ponto n.º 4.1.5. - Para deliberar – Informação n. 5, de 04/10/2021 da DOPGU, relativa ao pedido de 

prorrogação de prazo da ocupação da via pública com andaimes, na Rua Conselheiro Temudo de 

Oliveira, n.º 19, na união das freguesias da Sé e S. Lourenço, apresentado por João Luís Fouto Lourenço, 

a propor a aprovação do pedido de isenção de taxas em virtude da pretensão se inserir em área da 

ARU, e o deferimento da prorrogação da ocupação de via pública.------------------------------------------------------ 

 

Portalegre, 08 de janeiro de 2021 

 

 

A Presidente da Câmara 

 

 

 

Maria Adelaide de Aguiar Marques Teixeira* 

(*Por competência própria e pelo despacho n.º 15549, de 12 de julho de 2019) 
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