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EDITAL N.º 33/2021 
 

N.º de Registo 'entrada n.º' Data 'data de entrada' Processo 2021/150.10.700.02/14 

 

------- 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 07 de julho de 2021, 

pelas 09.30 horas, a qual se realizará no Centro de Congressos do edifício dos Paços do Concelho, 

para análise dos seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1 - GAP- GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

1.1.  Diversos  

 

Ponto n.º 1.1.1.  Para conhecimento - Apresentação do Relatório e Contas relativo ao exercício de 

2020 e Plano de Atividades e Orçamento para o exercício de 2021 do Centro Social e Popular de S. 

Cristóvão.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.2.  SMAT  Serviços Municipalizados de Águas e Transportes 

 

Ponto n.º 1.2.1.  Para deliberar - 3ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos de 2021 dos 

Serviços Municipalizados de Águas e Transportes da Câmara Municipal de Portalegre.------------------------ 

 

Ponto n.º 1.2.2.  Para deliberar - 6ª Alteração Orçamental de 2021 dos Serviços Municipalizados de 

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

 

Ponto n.º 1.2.3. - Para deliberar  Pedido de isenção do pagamento das tarifas previstas no 

Regulamento Municipal de Drenagem de Águas Residuais para o Concelho de Portalegre  Teresa da 

Conceição Trindade Ceia da Fonseca Petas.------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ponto n.º 1.2.4. - Para deliberar  Pedido de isenção do pagamento das tarifas previstas no 

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

Manuel Coelho Cortes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
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Ponto n.º 1.2.5.  Para conhecimento - Resumo Diário de Tesouraria retirado no dia 09 de junho de 

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

Operações Orçamentais  

Euros e Quarenta e Oito Cêntimos).--------------------------------------------------------------------------------------------------  

Operações de Tesouraria  essenta e Dois Mil e Quinhentos e dez Euros e Trinta e Nove 

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

 

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 28 de junho de 

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

Operações Orçamentais  

sessenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos).-------------------------------------------------------------------------- 

Operações de Tesouraria  trezentos e vinte e seis euros e três 

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

 

2.2. - Serviço de Taxas e Licenças  

 

Ocupação de Espaço Público/ Publicidade 

 

Ponto n.º 2.2.1. - Para deliberar  Requerimento de Dionísia Morgado Oliveira, no qual solicita a 

renovação da licença de ocupação do espaço público com uma esplanada de apoio ao seu 

 Robinson, n.º 10, disposta numa 

área de 40m2, até 31 de dezembro de 2021.------------------------------------------------------------------------------------- 

Instruído com informação da DOPGU que sugere a aceitação da presente pretensão, condicionada 

ao cumprimento das condições nela referidas.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.2.2. - Para ratificar  Despacho do Senhor Vereador Nuno Lacão, datado de 29 de junho 

de 2021, que autorizou o pedido da PRCar Automóveis Pedro Ruivo Unipessoal, Lda., para ocupar o 

espaço público com viaturas promocionais, sito na Praça da República, próximo da esplanada do 

------------------------------- 
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Ponto n.º 2.2.3. - Para ratificar  Despacho do Senhor Vereador Nuno Lacão, datado de datado de 29 

de junho de 2021, que autorizou o pedido da A Matos Car, SA, para ocupar o espaço público com 

um veículo promocional, sito na Praça da República, próximo da esplanada do Bar Lounge, até 23 de 

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

 

2.3. - Serviço de Património 

 

Ponto n.º 2.3.1. - Para ratificar  Exercício do direito de preferência do prédio sito na Praça da 

República, nºs 7, 9, 11, 13, 15 e 17 e Azinhaga do Picadeiro n.º 2, da União das freguesias da Sé e São 

Lourenço, concelho de Portalegre.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.3.2. - Para ratificar  Cedência da Herdade da Coutada à GNR - Agrupamento Formação 

Portalegre / Centro Formação Portalegre, para a realização dos exercícios de campo do Curso de 

Formação de Guardas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 2.3.3. - Para deliberar  Venda de eucaliptos existentes na Quinta da Cerca, propriedade do 

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

 

Ponto n.º 2.3.4. - Para deliberar  Cancelamento da reserva de propriedade referente ao imóvel sito 

na Rua Drº Ernesto Subtil, bloco 4  rés-do-chão direito em Portalegre.------------------------------------------------ 

 

Ponto n.º 2.3.5. - Para deliberar  Revogação da deliberação de câmara de 12/05/2021, que aprovou 

as condições da hasta pública para arrendamento das pastagens existentes na Tapada do Mota em 

Vale de Cavalos  Alegrete. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

3.1.  Serviço de Cultura 

 

Ponto n.º 3.1.1.  Para deliberar - Informação n.º 13420 do serviço de cultura (Centro de Artes) de 28 

de junho de 2021 acompanhado do pedido do Agrupamento de Escolas José Régio a solicitar a 

isenção do pagamento das taxas aquando da utilização do auditório para os alunos do 6º ano da 

turma C no dia 17 de julho.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto n.º 3.1.2.  Para deliberar - Informação n.º 13518 do serviço de cultura (Museu da Tapeçaria de 

Portalegre Guy Fino) de 29 de junho de 2021 acompanhado do pedido de AMALENTEJO Núcleo de 

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

dia 15 de julho.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.- DIVISÃO DE OBRAS E AMBIENTE 

 

4.1.  Serviço de Ambiente 

 

Ponto n.º 4.1.1. - Para Conhecimento - Apresentação da versão preliminar Estudo Municipal para o 

Desenvolvimento de um Sistema de Biorresíduos.------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 interna DOPGU n.º 13607 de 30.07.21 a propor a 

aprovação da proposta do Auto de Medição n.º 4, datado de 30 de junho de 2021, no valor de 139 

correspondente aos trabalhos realizados desde o dia 31 de maio até ao dia 30 de junho de 2021.------- 

 

Ponto n.º 5.1.2.  Para deliberar  Informação interna DOPGU n.º 13601 de 30.06.2021 a propor a 

aprovação da proposta do Auto de Medição n.º 5, datado de 29 de junho de 2021, no valor de 77 

correspondente aos trabalhos realizados entre o dia 28 de maio e o dia 29 de junho de 2021.------------- 

 

Ponto n.º 5.1.3.  Para deliberar  Informação interna DOPGU n.º 13647 de 1/7/2021 a propor a 

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

Os trabalhos correspondem a demolições, coberturas, diversos, revestimentos de paredes, tetos, rede 

de águas domésticas, rede de águas pluviais, peças sanitárias e instalações elétricas.------------------------ 

O auto de medição n.º07 tem um valor de 18.389,00 + IVA.---------------------------------------------------------------- 
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SERVIÇO DE ORDENAMENTO, PLANEAMENTO, GESTÃO URBANÍSTICA E LICENCIAMENTO  

 

Ponto n.º 5.1.4.  Para deliberar  Processo nº.01/91/2021 de 17 de fevereiro de 2021, apresentado por 

Isabel Maria Trindade Miranda Simões de Sá Azevedo e Bourbon para ampliação e alteração de um 

edifício de anexo e alteração ao uso para habitação, na Quinta do Areeiro, União das Freguesias da 

Sé e S. Lourenço, com informação da DOPGU de 29 de junho de 2021, a propor a aprovação do 

projeto de arquitetura e a apresentação dos projetos das especialidades.----------------------------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.5.  Para deliberar  Informação nº. 13030, de 21/06/2021 da DOPGU, referente ao 

processo nº. 147/2021  construção de habitação unifamiliar e piscina, Carvalhinhas, na união das 

freguesias da Sé e S. Lourenço, apresentado por Bárbara Machado Gomes a propor a aprovação do 

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

 

Ponto n.º 5.1.6.  Para deliberar  Processo n.º 2021/357, referente ao licenciamento de construção de 

piscina, de que é requerente Henrique Manuel Pinheiro Lacão com informação técnica da DOPGU 

n.º 13201 de 23/06/2021, a propor a aprovação do projeto de arquitetura, devendo ser solicitados ao 

requerente, a apresentação dos projetos das especialidades.----------------------------------------------------------- 

 

Projetos das Especialidades: 

 

Ponto n.º 5.1.7.  Para deliberar  Informação 13415 de 28/06/2021, da DOPGU, referente ao processo 

n. 353/2019  Ampliação de Pavilhão destinado a Oficina sito em Rua Eng.º. Óscar Malcata, 34, união 

das freguesias da Sé e S. Lourenço, apresentado por Multiribeiro, Ldª., a propor a aprovação dos 

projetos das especialidades em sede de deliberação final.---------------------------------------------------------------- 

 

CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 

 

Ponto n.º 5.1.8.  Para deliberar  Pedido de parecer favorável acerca da constituição de 

compropriedade, sobre os prédios rústicos e misto, localizados na freguesia de Alegrete e união das 

freguesias de Reguengo e S.Julião, requerido por Manuel Guedelha Mourato  Cab. de Casal da 

Herança de, com informação Técnica da DOPGU n.º 13487 de 29/06/2021, a propor a emissão de 

parecer favorável da Câmara Municipal, uma vez que não se vê qualquer inconveniente na 

constituição de compropriedade sobre os prédios, nos termos da informação técnica.--------------------------- 
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REDUÇÃO/ISENÇÃO DE TAXAS: 

 

Ponto n.º 5.1.9.  Para deliberar  Informação n. 13837, de 02/07/2021 da DOPGU, relativa ao pedido 

de redução da taxa pela emissão da licença de construção, referente à obra sita na Zona Industrial, 

fregueia da Urra,  apresentado por Ba Ba Ba Global Services, Lda., a propor a aprovação do pedido 

de redução da taxa em 70%, nos termos do artigo 16.º do RMUETCU em virtude da pretensão se inserir 

na Zona Industrial.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Portalegre, 02 de julho 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) 

 

 


