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EDITAL N.º 8/2021 
 

N.º de Registo 4146 Data 19/02/2021 Processo 2021/150.10.701.02/9 

 

 

------- 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 24 de fevereiro de 

2021, pelas 09.30 horas, a qual se realizará por meio eletrónico, para análise dos seguintes assuntos: --- 

 

1 - GAP- GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

1.1.  SMAT  Serviços Municipalizados de Águas e Transportes 

 

Ponto n.º 1.1.1.  Para conhecimento - Resumo Diário de Tesouraria retirado no dia 09 de fevereiro de 

2021:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

Operações Orçamentais  

Euros e Sessenta e Quatro Cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Operações de Tesouraria   mil Oitocentos e Dezoito Euros e Setenta e Dois 

Cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 1.1.2.  Para deliberar - Pedido de isenção do pagamento das tarifas previstas no 

Regulamento Municipal de Drenagem de Águas Residuais para o Concelho de Portalegre  Susana 

Isabel Oliveira Fernandes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.1.3.  Para deliberar - Declaração de compromissos plurianuais e recebimentos em atraso 

dos Serviços Municipalizados de Águas e Transportes.------------------------------------------------------------------------ 

 

 2.  DAGF - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS 

 

         2.1. - Serviço de Finanças  Contabilidade 
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Ponto n.º 2.1.1.  Para conhecimento - Resumo Diário de Tesouraria retirado no dia 15 de fevereiro de 

2021: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

Operações Orçamentais  

Cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

Operações de Tesouraria  108.505

Cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

 

2.2. - Serviço de Taxas e Licenças  

 

Publicidade/ Ocupação de espaço público 

 

Ponto n.º 2.2.1 - Para deliberar  Ofício da empresa MediaChannel  Comunicação Unipessoal, Lda., 

no qual informa que procedeu à remoção de dois painéis publicitários (Nó de acesso à Zona Industrial 

e Avenida da Extremadura Espanhola), conforme notificação do Município (S-726 de 31.01.2021) e 

requer a suspensão da execução do ato administrativo que determinou a remoção dos 

fixada numa empena de um edifício, estes foram autorizados, a título excecional, e por ocasião da 

Campanha de Abertura do Burger King, em 2017 (consultar informação em anexo n.º4709, de 9 de 

 apresentados.------------- 

 

Ponto n.º 2.2.2 - Para deliberar  Requerimento da empresa Resulta - Publicidade Unipessoal, Lda., no 

qual solicita autorização para instalar um painel publicitário 8x3 com dupla face, sito na entrada de 

Portalegre junto à EN18 e ao nó do IP2, do tipo «anuncie aqui», de 15 de fevereiro a 31 de dezembro 

do corrente ano, na sequência da notificação do Município (S-727 de 31.01.2021). Instruído com 

informação da DOPGU que sugere a não aprovação da presente pretensão. ----------------------------------- 

 

2.3.  Serviço de Património 

 

Ponto n.º 2.3.1 - Para deliberar  Distrate do Título de compra e venda do lote 311/312/313, sito no 

Loteamento da Zona Industrial de Portalegre. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.3.2 - Para ratificar  Exercício do direito de preferência do prédio sito na Rua 5 de Outubro 

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

  

Ponto n.º 2.4.1 - Para deliberar  Requerimento de Rui Manuel Afonso Canário, a solicitar a emissão de 

Parecer Vinculativo, referente à recuperação integral de um edifício, com obras de alteração, para 

fins habitacionais (2 fogos), no Centro Histórico da Cidade, atestando o enquadramento da 

intervenção no PEDU/PARU de Portalegre, para efeitos de formalização de candidatura ao IFRRU 

2020, instruído com a informação DAGF nº 3896, datada de 17/02/2021, a propor a aprovação do 

parecer vinculativo anexo à citada informação. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

 

3.1 - Serviço de Assuntos Sociais 

 

Ponto n.º 3.1.1.  Para deliberar - Informação n.º 3923 do Serviço de Assuntos Sociais (habitação) de 17 

de fevereiro de 2021, a propor a transferência definitiva de habitação para a Rua Arsénio da 

Ressurreição, bl. 1  1.º drt. em Portalegre, de tipologia T1, em regime de renda apoiada. ------------------- 

 

3.2  Serviço de Educação 

 

Ponto n.º 3.2.1.  Para deliberar  Informação n.º 1655 do Serviço de Educação de 25 de janeiro de 

2021, a propor a atribuição gratuita do passe urbano por parte da autarquia a alunos oriundos de 

Países de Língua Oficial Portuguesa que frequentam o Instituto Politécnico de Portalegre. ------------------- 

 

4. - DIVISÃO DE ORDENAMENTO, PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 

 

4.1. - SERVIÇO DE ESTUDOS E PROJETOS: 

INICIATIVA MUNICIPAL: 

 

Ponto n.º 4.1.1.  Para deliberar  Informação interna DOPGU n.º 3476 de 16.02.2021 a propor a 

aprovação do Auto de Medição n.º 3 da empreitada de Recuperação e Reconversão da antiga 

Igreja do Espirito Santo de Alegrete para Centro Cultural e Social, correspondente aos trabalhos 

------- 
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Ponto n.º 4.1.2.  Para deliberar  Informação interna DOPGU n.º 3992 de 18.02.2021 a propor a 

aprovação do Auto de Medição n.º nº4 da empreitada de Reabilitação e Recuperação de 

Edifícios/Frações, propriedade do Município-III FASE, correspondente aos trabalhos realizados entre 1 

contratuais por violação do prazo contratual, nos termos do nº1 da cláusula 11ª do caderno de 

encargos, correspondentes a um atraso verificado em obra de 87 dias a que corresponde um total 

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

 

Ponto n.º 4.1.3.  Para deliberar  

 lote 1, localizado na união de freguesias da Sé e S. Lourenço, com informação da DOPGU nº 

4094 de 19.02.2021, a propor que o Executivo delibere a aceitação da proposta de alteração à 

e uso para comércio/serviços/equipamentos), bem como a abertura do período de discussão 

pública.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

 

SERVIÇO DE ORDENAMENTO, PLANEAMENTO, GESTÃO URBANÍSTICA E LICENCIAMENTO  

 

PROJETO DE ARQUITETURA: 

 

Aprovar: 

 

Ponto n.º 4.1.4.  Para deliberar  Informação nº. 3645, de 15.02.2021, da DOPGU, referente ao 

processo nº. 573/2020 Alteração de edifico para habitação  sítio da Igreja, união das Freguesias de 

Reguengo e S. Julião, apresentado por Wijnandus Hendricus Dichhoff, a propor a aprovação do 

projeto de arquitetura. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 4.1.5.  Para deliberar  Informação nº. 3604, de 12.02.2021, da DOPGU, referente ao 

processo nº. 620/2020 Construção de habitação unifamiliar, na Rua do Monte da Estrada, Lote 1, 

freguesia de Fortios, apresentado por Fernando Graça Vinagre Mouro, a propor a aprovação do 

projeto de arquitetura. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Licença de exploração: 
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Ponto n.º 4.1.6.  Para deliberar  Informação nº. 3423, de 11.02.2021, da DOPGU, referente ao 

processo nº. 42/2021 Renovação de licença de exploração  Av.ª Estremadura Espanhola, 37  união 

das freguesias da Sé e S. Lourenço, apresentado por Cepsa Portuguesa Petróleos, SA, a propor a 

aprovação da renovação da licença de exploração. ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

Portalegre, 19 de fevereiro 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) 

 

 


