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EDITAL N.º 49/2020 

 

------- 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 25 de novembro de 2020, pelas 09.30 horas, no edifício dos Paços do 

Concelho, 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 deliberar - Pedido de isenção do pagamento das tarifas 

previstas no Regulamento Municipal de Drenagem de Águas Residuais para o 

Concelho de Portalegre – Emílio Fernandes Neves. ----------------------------------------------------- 

 

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 – Francisco António Batista Gaiato. --------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.1.3. – Para deliberar - Pedido de isenção do pagamento das tarifas 

previstas no Regulamento Municipal de Drenagem de Águas Residuais para o 

Concelho de Portalegre – Isabel Maria Neto Milhinhos. ----------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.1.4. – Para deliberar - Pedido de isenção do pagamento das tarifas 

previstas no Regulamento Municipal de Drenagem de Águas Residuais para o 

Concelho de Portalegre – João Pedro Rita Marmelo. -------------------------------------------------- 

 

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 – Lourenço Manuel Carvalho Militão. ------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.1.6. – Para deliberar – Atribuição de subsídio ao Automóvel Clube de 

Portugal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto n.º 1.1.7. – Para deliberar – Autorização para a realização de obras de 

manutenção, em sede de candidatura em parceria, no Polidesportivo das 

Carvalhinhas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ponto n.º 1.1.8. – Para deliberar – Normas da campanha de apoio ao comércio local.--- 

 

Ponto n.º 1.1.9. – Para deliberar – Proposta para aprovação de Protocolo de 

Cooperação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 18 

de novembro de 2020: --------------------------------------------------------------------------------------------  

Operações Orçamentais – 2.766.839,11€ (Dois Milhões, Setecentos e Sessenta e Seis Mil 

Oitocentos e Trinta e Nove Euros e Onze Cêntimos). ---------------------------------------------------  

Operações de Tesouraria – 108.995,87€ (Cento e Oito Mil Novecentos e Noventa e 

Cinco Euros e Oitenta e Sete Cêntimos). -------------------------------------------------------------------  

 

2.2. - Serviço de Contratação Pública 

 

Ponto n.º 2.2.1. – Para deliberar – Repartição de despesa em mais de um ano 

económico - Modelo ESSE. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.3. - Serviço de Recursos Humanos 

 

Ponto n.º 2.3.1. – Para deliberar – Abertura de procedimento concursal comum na 

modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado para 1 posto de 

trabalho de Assistente Operacional - Serviço de Desporto e Juventude. ----------------------- 

 

 

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 deliberar – Informação n.º 26327 do Serviço de Educação de 9 

de novembro de 2020, a propor a aceitação do pedido dos alunos matriculados no 

Agrupamento de Escolas José Régio no âmbito da Ação Social Escolar para efeitos de 

subsídio de refeição e material escolar – escalão B – JI, 2. 3.º. -------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.2. – Para deliberar – Informação n.º 20894 do Serviço de Educação de 16 

de novembro de 2020, a propor a aceitação do pedido do aluno matriculado no 

Agrupamento de Escolas José Régio no âmbito da Ação Social Escolar para efeitos de 

subsídio de refeição e material escolar – escalão A – 3.º. --------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.3. – Para deliberar – Informação n.º 20929 do Serviço de Educação de 16 

de novembro de 2020, 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 – escalão A e B –  2.ª 3.º. ---------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.4. – Para deliberar – Informação n.º 20760 do Serviço de Educação de 13 

de novembro de 2020, a propor a atribuição de um passe da rodoviária a aluna que 

já usufrui de passe urbano, da Rodoviária do Alentejo para a Escola José Régio. ---------- 

 

Ponto n.º 3.1.5. – Para deliberar – Informação n.º 21150 do Serviço de Educação de 19 

de novembro de 2020, a propor a aceitação do pedido dos alunos matriculados no 

Agrupamento de Escolas José Régio no âmbito da Ação Social Escolar para efeitos de 

subsídio de refeição e material escolar – escalão A e B –  JI e 4.º. --------------------------------- 

 

3.2. - Serviço de Cultura 

 

Ponto n.º 3.2.1. – Para deliberar – Retificação do apoio financeiro à Sociedade 

Recreativa e Musical Alegretense no âmbito da Medida Municipal Extraordinária ao 

Movimento Associativo (Cultural e Desportivo), no valor de 368,89€ para o valor de 

1500€. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3.3. - Serviço de Saúde 

 

Ponto n.º 3.3.1. – Para ratificar – Acordo de colaboração referente à parceria 

estabelecida entre o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e a Cruz 
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Vermelha Portuguesa e a estreita colaboração com a ULSNA, CIMAA e Segurança 

Social de Portalegre, no que concerne à realização de testes Covid- 19. --------------------- 

 

4.- DIVISÃO DE OBRAS E AMBIENTE 

 

4.1. – Serviço de Ambiente 

 

Ponto n.º 4.1.1. – Para ratificar – Requerimento de Arcângela Clara Miranda Santana 

Barata datado de 09.11.2020, no qual é requerida a inumação de Maria Felismina 

Miranda Santana em sepultura temporária 736/R., no dia 09.11.2020. --------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.2. – Para ratificar – Requerimento de José Luís Diabinho Baptista datado 

de 09.11.2020, no qual é requerida a inumação de Lídia Velez Caroço Diabinho 

Baptista em sepultura perpétua 1902/H., no dia 09.11.2020. ----------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.3. – Para ratificar – Requerimento de Francisca Maria Crespo Reis Mourato 

datado de 12.11.2020, no qual é requerida a inumação de João António Magalhães 

Reis em sepultura temporária 5/D., no dia 12.11.2020. ------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.4. – Para deliberar – Requerimento de Arménio de Jesus dos Santos, a 

solicitar autorização para ocupação de um lugar de venda a título ocasional nas 

feiras mensais de 2021, instruído com informação da DOA nº 20295/20 de 06/11/2020, a 

propor a atribuição do lugar. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ponto n.º 4.1.5. – Para deliberar – Requerimento de Gil Antunes Cunha, a solicitar 

autorização para ocupação de um lugar de venda a título ocasional nas feiras 

mensais de 2021, instruído com informação da DOA nº 20320/20 de 06/11/2020, a 

propor a atribuição do lugar. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ponto n.º 4.1.6. – Para deliberar – Requerimento de José Marques do Ramos, a solicitar 

autorização para ocupação de um lugar de venda a título ocasional nas feiras 

mensais de 2021, instruído com informação da DOA nº 20907/20 de 16/11/2020, a 

propor a atribuição do lugar. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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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 20 767 de 13/11/2020 a 

propor a aprovação do Auto de Medição n.º 1 da empreitada referida em epígrafe, 

correspondente a os trabalhos realizados entre 02 de Outubro e 30 de Outubro de 

2020, no valor de 12.339,74€. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.2. – Para deliberar – Informação interna DOPGU n.º 21076 de 18/11/2020 a 

informar que no documento referente ao Relatório Final, remetido e aprovado por 

unanimidade na passada Reunião, verificou-se que por lapso no título do mesmo, se 

encontra referido “Relatório Preliminar” ao invés de “Relatório Final”. Contudo e 

atendendo a que o teor do mesmo, nomeadamente a indicação ao articulado que 

lhe serviu de base e que prevê a sua elaboração como Relatório final, se encontra 

corretamente referida e descrita, foi apenas prestado esclarecimento, a todos os 

concorrentes, na plataforma concursal (SAPHETYGov), de que o mesmo deverá ser 

tido em consideração para toda e qualquer finalidade como sendo o Relatório Final, 

inclusivamente para efeitos de adjudicação da proposta apresentada pelo 

agrupamento Virtual Power Solutions, S.A. / Amener – Eficiência Energética, S.A. e 

Amener Portalegre, Unipessoal, Lda.. ------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.3. – Para deliberar – Informação interna DOPGU n.º 18993 de 23/10/2020 a 

propor a aprovação da intenção de eliminação de estacionamento abusivo no local 

– Rua do Arco do Bispo, com a colocação de balizadores de granito idênticos aos 

aplicados no arruamento, uma vez que a cerca de 50 metros existe o Parque de S. 

Pedro, com capacidade de estacionamento, libertando a zona para o uso pedonal, 

uma vez que se trata de um passeio. ------------------------------------------------------------------------- 

Esses trabalhos poderão ser executados por administração direta pela DOA. --------------- 

 

Ponto n.º 5.1.4. – Para deliberar – Informação n.º21156, de 19 de novembro, a propor a 

aprovação do Projeto de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Carreiras 

para posterior apreciação pela Assembleia Municipal, emissão de parecer não 
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vinculativo por parte do IHRU, a publicação no DR e divulgação na página eletrónica 

do município. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 5.1.5. – Para deliberar – Informação n.º21167, de 19 de novembro, a propor a 

aprovação projeto de execução do “Centro de Promoção e Divulgação do 

Património Natural e Cultural do Parque Natural da Serra de São Mamede”, cuja 

estimativa orçamental importa num total de 188.579,81€ + IVA, o envio a parecer da 

delegada de saúde e o envio ao serviço de candidaturas. ----------------------------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.6 – Para deliberar – Informação n.º21170, de 19 de novembro, a propor a 

aprovação do projeto de execução de projeto da” Expansão da Área de 

Acolhimento Empresarial de Portalegre”, o seu envio a parecer das Infraestruturas de 

Portugal, e o envio ao serviço de candidaturas. --------------------------------------------------------- 

 

SERVIÇO DE ORDENAMENTO, PLANEAMENTO, GESTÃO URBANÍSTICA E LICENCIAMENTO  

 

PROJETOS DAS ESPECIALIDADES: 

 

Aprovar: 

 

Ponto n.º 5.1.7. – Para deliberar – Informação n.º 20680, de 12/11/20202 da DOPGU, 

referente ao processo n. 491/2018, - Alteração e ampliação de edifício a destinar a TER 

(legalização), na Azinhaga do Chancrão, apresentado por José Maria Fernandes 

Ventura a propor a aprovação do projeto em sede de deliberação final. -------------------- 

 

ISENÇÂO DE TAXAS: 

 

Ponto n.º 5.1.8. – Para deliberar – Pedido de prorrogação para ocupação de via 

pública, com andaimes e de isenção de taxas (no valor de 60,00 euros), na Rua do 

Comércio n.ºs 66,68 e Rua da Pracinha, n.ºs 15 e 17, da União das Freguesias da Sé e 

São Lourenço, apresentado por Paulo Jorge Camões Fernandes, com informação n.º 

20896 de 16/11/2020 da DPGU, a propor o deferimento do pedido em causa, em 

virtude da pretensão se inserir na Área de Reabilitação Urbana (ARU). ------------------------ 

 

Ponto n.º 5.1.9. – Para deliberar – Informação n. 20935, de 16/11/2020 da DOPGU, 

relativa ao pedido de ocupação da via publica com andaimes, na Rua do Outeiro, 
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n.º 42, na freguesia de Alegrete, apresentado por António Maria Magno Grave, a 

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

em área da ARU de Alegrete, e o deferimento da ocupação de via pública. -------------- 

 

DIVERSOS 

 

Ponto n.º 5.1.10. – Para deliberar – Pedido de ocupação de via pública, com andaimes 

e de isenção de taxas (no valor de 100,00 euros), na Rua Cândido dos Reis, n.ºs 51 e 

51-A, da União das Freguesias da Sé e São Lourenço, apresentado por Lina Dulce 

Caetano Alexandre, com informações n.ºs 20871 de 16/11/2020 e 20996 de 17/11/2020 

ambas da DPGU, a propor o deferimento do pedido em causa, em virtude da 

pretensão se inserir na Área de Reabilitação Urbana (ARU). ---------------------------------------- 

 

VISTORIA 

 

Homologação do auto 

 

Ponto n.º 5.1.11. – Para deliberar – Pedido de vistoria de higiene e salubridade, ao 

imóvel localizado na Rua 5 de Outubro, nº. 35, da União das Freguesias da Sé e S. 

Lourenço, apresentado por José Paulo Milhinhos Crespo, acompanhado do auto de 

vistoria n.º 20656 de 12/11/2020, a propor a homologação do auto de vistoria. ------------- 

 

Portalegre, 22 de novembro de 2020 

 

 

A Presidente da Câmara Municipal 

 

 

 

(Maria Adelaide de Aguiar Marques Teixeira) 
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