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EDITAL N.º 18/2021 
 

N.º de Registo 7459 Data 09/04/2021 Processo 2021/150.10.700.02/5 

 

------- 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 14 de abril 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 31 de março de 

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

Operações Orçamentais  

sete euros e quinze cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Operações de Tesouraria  ssenta mil e duzentos e setenta e dois euros e quarenta e 

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

 

Ponto n.º 1.1.2.  Para deliberar - 4.ª Alteração Orçamental 2021 dos Serviços Municipalizados de Água 

e Transportes da Câmara Municipal de Portalegre. --------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.1.3.  Para deliberar - m base no consumo 

real apurado pelos SMATP e efetuado durante o período de encerramento em que vigorou o estado 

de emergência, à requerente Deolinda Conceição Henriques Fonseca Vilela, nos termos das medidas 

extraordinárias relativas ao Estado de Emergência, aprovadas em reunião de câmara de 1 de abril 

de 2020, no âmbito do Covid-19, entre o dia 19 de março e o dia 2 de maio de 2020.------------------------- 
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Ponto n.º 1.1.4.  Para deliberar - 

real apurado pelos SMATP e efetuado durante o período de encerramento em que vigorou o estado 

de emergência, ao requerente Victor & Xangai, Lda., nos termos das medidas extraordinárias relativas 

ao Estado de Emergência, aprovadas em reunião de câmara de 1 de abril 2020, no âmbito do Covid-

19, entre o dia 19 de março e o dia 2 de maio de 2020.--------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.1.5.  Para deliberar - Pedido de isenção do pagamento das tarifas previstas no 

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

Baeta Unipessoal, Ld.ª.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.1.6.  Para deliberar - Pedido de isenção do pagamento das tarifas previstas no 

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

da Conceição Almeida Realinho dos Santos.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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 março de 

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

Operações Orçamentais  

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

Operações de Tesouraria  

cinquenta oito cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.1.2.  Para conhecimento - Alargamento do prazo para prestação de contas relativas ao 

exercício de 2020.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

Município de Portalegre 
www.cm-portalegre.pt 

Câmara Municipal  

 

Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autógrafa1 
1 Cópias do documento são validadas com selo branco em uso na instituição. 
Rua Guilherme Gomes Fernandes, nº 28  7300-186 PORTALEGRE I NIPC 501 143 718 
telef (+351) 245 307 400/401 I fax  (+351) 245 307 470 
municipio@cm-portalegre.pt                                                                                                                                                                                    DI001V01 Pág. 3/8 

2.2. - Serviço de Taxas e Licenças  

 

Ocupação de espaço público 

 

Ponto n.º 2.2.1. - Para ratificar  Despacho do Senhor Vereador Nuno Lacão, datado de 1 de abril de 

2021, que autorizou o pedido de Jurgita Treciokiene, que solicitou licença para ocupar o espaço 

 abril de 2022, 

pretendendo colocar mesas e cadeiras numa área de 30m2. ------------------------------------------------------------ 

 

Ponto n.º 2.2.2. - Para ratificar  Despacho do Senhor Vereador Nuno Lacão, datado de 6 de abril de 

2021, que autorizou o pedido de Joaquim António Figueira Campos, que solicitou licença para 

ocupar o espaço público com uma esplanada aberta, de apoio ao seu estabelecimento designado 

2, sito na Rua do Jasmim, nº 2, de 6 de abril até 31 de 

outubro do corrente ano. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.2.3. - Para ratificar  Despacho do Senhor Vereador Nuno Lacão, datado de 6 de abril de 

2021, que autorizou o pedido de Célio Manuel Ladeira Espanhol, que solicitou a renovação da 

licença para ocupar o espaço público com uma esplanada aberta, de apoio ao seu 

-

pretendendo colocar quatro mesas e catorze cadeiras, a partir de 1 de abril a 30 de setembro do 

corrente ano, e o corte de trânsito nos moldes aprovados no ano anterior. ---------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.2.4. - Para ratificar  Despacho do Senhor Vereador Nuno Lacão, datado de 6 de abril de 

2021, que autorizou o pedido de Casa de Pasto Mano a Mano, Lda., que solicitou a renovação da 

licença para ocupar o espaço público com uma esplanada aberta, de apoio ao seu 

pretendendo colocar seis mesas e vinte e quatro cadeiras, a partir de 1 de abril a 31 de outubro do 

corrente ano, e o corte de trânsito nos moldes aprovados no ano anterior. ---------------------------------------- 
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Ponto n.º 2.2.5. - Para deliberar  E-mail de Luís Filipe Batista Crastes, no qual solicita a renovação da 

licença para ocupar o espaço público com uma esplanada aberta, de apoio ao seu 

 sito na Rua Professor Ângelo Monteiro, no passeio 

contíguo à loja 16, numa área de 12m2, de 19 de abril até 31 de outubro do corrente ano. ----------------- 

 

Ponto n.º 2.2.6. - Para ratificar  Despacho do Senhor Vereador Nuno Lacão, datado de 8 de abril de 

2021, que autorizou o pedido de Manuel Francisco Vintém Bolou, no qual solicita autorização para 

ocupar o espaço público com uma esplanada aberta, de apoio ao seu estabelecimento designado 

ira, n.º17, pretendendo colocar duas 

mesas e seis cadeiras, a partir de 5 de abril a 31 de dezembro do corrente ano. --------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.2.7. - Para deliberar  Requerimento de Nadejda Birca, Unipessoal, Lda., no qual solicita 

autorização para ocupar o espaço público com uma esplanada aberta, na área junto à fachada do 

seu estabelecimento, sito na Rua General Conde Jorge de Avillez, loja 122  Mercado Municipal, a 

partir de 6 de abril do corrente ano a 6 de abril de 2022, pretendendo dispor mesas e cadeiras, numa 

área de 60m2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.2.8. - Para deliberar  Requerimento de Maria Manuel Amiguinho Nepomuceno Cabral, no 

qual solicita a renovação da licença para ocupar o espaço público com uma esplanada aberta, de 

parqueamento automóvel da Rua General Conde Jorge de Avillez, loja 127  Mercado Municipal, a 

partir de 1 de abril a 30 de setembro do corrente ano, pretendendo colocar 4 mesas e 16 cadeiras.  

 

Ponto n.º 2.2.9. - Para deliberar  E-mail de Pedro Salvador Trindade Azinhaga, no qual solicita a 

renovação da licença para ocupar o espaço público com uma esplanada aberta, de apoio ao seu 

cadeiras e guarda-sóis, numa área de 72m2, de abril até 31 de dezembro do corrente ano. ---------------- 

  

Ponto n.º 2.2.10. - Para deliberar  E-mail de Maria de Lurdes Casaca Guerra Ceia, no qual solicita a 

licença para ocupar o espaço público com uma esplanada aberta, de apoio ao seu 
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to no passeio contíguo ao Largo dos 

Combatentes, n.º 5, pretendendo colocar duas mesas e oito cadeiras, a partir de 5 de abril a 30 de 

setembro do corrente ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.2.11. - Para deliberar  Requerimento de Argumentos Celebres  Organização de Eventos, 

Lda., no qual solicita autorização para ocupar o espaço público com uma esplanada aberta, de 

Sofia Machado, n.º 20 - Ribeira de Nisa, a partir de 1 de abril a 30 de novembro do corrente ano, 

pretendendo colocar 6 mesas e 24 cadeiras. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.2.12. - Para deliberar  Requerimento de Tetyana Izotova, no qual solicita a renovação da 

licença para ocupar o espaço público com uma esplanada aberta, de apoio ao seu 

- a ao parqueamento automóvel da Rua 

General Conde Jorge de Avillez, lojas 125 e 126  Mercado Municipal, a partir de 1 de abril a 31 de 

agosto do corrente ano, pretendendo colocar mesas e cadeiras dispostas em 18,17m2 de área.  

 

Ponto n.º 2.2.13. - Para deliberar  Requerimento de Matheus Brunhara Lopes, no qual solicita 

autorização para ocupar o espaço público com uma esplanada aberta, de apoio ao seu 

edifício n.º 28, Largo Dr. Frederico Laranjo, a partir de 1 de abril a 30 de outubro do corrente ano, 

pretendendo colocar mesas e cadeiras dispostas em 12m2. -------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.2.14. - Para deliberar  Requerimento de Luís Vidrines Guerreiro Ramalho, no qual solicita a 

renovação da licença para ocupar o espaço público com uma esplanada aberta, de apoio ao seu 

-A, a 

partir de 1 de abril a 31 de dezembro do corrente ano, pretendendo colocar mesas e cadeiras. --------- 
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2.3. - Serviço de Contratação Pública 

 

Ponto n.º 2.3.1. - Para deliberar  Apreciação da repartição de encargos em mais de um ano 

económico.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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 6611 do Serviço de Assuntos Sociais (Habitação) de 29 

de março de 2021, a remeter a revogação de Contrato entre o Município de Portalegre e o inquilino 

morador na Rua padre Diogo Pereira Sotto mayor, bl. 6  1.º drt.--------------------------------------------------------- 

 

3.2.  Serviço de Educação 

 

Ponto n.º 3.2.1.  Para deliberar - Informação n.º 7002 do Serviço de Educação de 06 de abril de 2021, 

a remeter proposta de Normas de Procedimento da Ação Social Escolar para o ano letivo 2021-2022.- 

 

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 técnica DOPGU n.º4526 de 25/02/2021 a propor que seja 

assumido o interesse do Municipio de Portalegre, em re-integrar a Candidatura conjunta denominada 

Associado no âmbito do Projeto EUCF  Europeoan City Facilitya.------------------------------------------------------- 
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Ponto n.º 4.1.2.  Para deliberar - Informação interna DOPGU n.º7242, acompanhada do 7.º Relatório 

de Monitorização de Reabilitação Urbana das ARU´s de Portalegre e Alegrete, referente ao ano de 

2020, e plantas dos imóveis intervencionados, devolutos, degradados e em ruínas, para efeitos de 

conhecimento, posterior apresentação na Assembleia Municipal e publicitação na página do 

Município.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

SERVIÇO DE ORDENAMENTO, PLANEAMENTO, GESTÃO URBANÍSTICA E LICENCIAMENTO  

 

 

VISTORIAS ARTIGO 90º DO RJUE: 

 

 

Ponto n.º 4.1.3.  Para deliberar - Vistoria nos termos do artigo 90.º do RJUE, na sua atual redação, ao 

ATL do Bairro do Atalaião, acompanhado do auto de vistoria n.º 6617 de 29/03/2021 a propor a:--------- 

- Homologação do auto de vistoria;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Notificação das partes em sede de audiência prévia para se pronunciarem;----------------------------------- 

- Envio à DOA para proceder à reparação referida no auto e à DGAF para proceder ao 

acionamento do seguro do Município.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ISENÇÂO DE TAXAS: 

 

DIVERSOS: 

 

Ponto n.º 4.1.4.  Para deliberar - Requerimento apresentado por Rosa Pires Baptista Vieira em 

01/03/2021, relativamente ao prédio sito em Bispinho-Carvalhal das Vinhas, freguesia de Fortios, com 

informação da DOPGU a propor que a Câmara delibere a realização da vistoria ao imóvel para os 

efeitos indicados no artigo 65º do RJUE, na sua atual redação sendo a comissão de vistorias 

constituída pela Arqª. Maria de Jesus Pires, Engº. Joaquim Ferreira e Engº. Armando Campino.------------- 

 

 

 

Portalegre, 09 de abril 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) 

 

 


