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EDITAL N.º 51/2021 
 

N.º de Registo 21211 Data 20/10/2021 Processo 2021/150.10.702.02/12 

 

 

------- Fermelinda de Jesus Pombo Carvalho, 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 outubro 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.  Aprovação de atas  

 

Ponto n.º 1.1.1.  Aprovação de ata  Para discussão e aprovação, a ata n.º 17 da reunião de 28 abril 

de 2021, nos termos do n. 3 do artigo 34 do CPA.------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.1.2.  Aprovação de ata  Para discussão e aprovação, a ata n.º 18 da reunião de 05 maio 

de 2021, nos termos do n. 3 do artigo 34 do CPA..------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ponto n.º 1.1.3.  Aprovação de ata  Para discussão e aprovação, a ata n.º 19 da reunião de 12 maio 

de 2021, nos termos do n. 3 do artigo 34 do CPA.------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.1.4.  Aprovação de ata  Para discussão e aprovação, a ata n.º 20 da reunião de 19 maio 

de 2021, nos termos do n. 3 do artigo 34 do CPA..------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ponto n.º 1.1.5.  Aprovação de ata  Para discussão e aprovação, a ata n.º 21 da reunião de 26 maio 

de 2021, nos termos do n. 3 do artigo 34 do CPA.------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.1.6.  Aprovação de ata  Para discussão e aprovação, a ata n.º 22 da reunião de 02 junho 

de 2021, nos termos do n. 3 do artigo 34 do CPA.------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto n.º 1.1.7.  Aprovação de ata  Para discussão e aprovação, a ata n.º 41 da reunião de 15 de 

outubro de 2021.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.2  Diversos  

 

Ponto n.º 1.2.1.  Para conhecimento  Despachos de delegações de competências nos Senhores 

Vereadores e nos Senhores Chefes de Divisão, distribuição de funções, designação do Senhor Vice-

Presidente, regime de tempo inteiro e exclusividade e Balcão 2020  Candidaturas.---------------------------- 

 

Ponto n.º 1.2.2.  Para deliberar  Nova proposta de Delegação de competências da Câmara 

Municipal na Senhora Presidente da Câmara.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.2.3.  Para conhecimento - Conhecimento do Despacho de Designação de Secretário do 

Gabinete de Apoio à Vereação.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ponto n.º 1.2.4.  Para deliberar  Proposta de Nomeação de Secretário das Atas nos termos do n.º 2, 

do artigo 57.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação.---------------------- 

 

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 15 de outubro de 

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

Operações Orçamentais - oito euros e 

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

Operações de Tesouraria -  e 

noventa e oito cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.2.  Serviço de Contratação Pública 

 

Ponto n.º 2.2.1.  Para deliberar - Aquisição de serviços de confeção, fornecimento e transporte de 

refeições a estabelecimentos de educação pré-escolar e 1º ciclo, lote 2 (EB e JI dos Fortios), para o 

ano de 2021/2022. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto n.º 2.2.2.  Para deliberar - Aquisição de serviços de confeção, fornecimento e transporte de 

refeições a estabelecimentos de educação pré-escolar e 1º ciclo, lote 3 (EB e JI Monte Carvalho), 

para o ano de 2021/2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.2.3.  Para deliberar - Aquisição de serviços de confeção, fornecimento e transporte de 

refeições a estabelecimentos de educação pré-escolar e 1º ciclo lote 7 (EB e JI Corredoura), para o 

ano de 2021/2022. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.3.  Serviço de Taxas e Licenças 

 

Ponto n.º 2.3.1.  Para deliberar  Requerimento do ACP  Automóvel Clube de Portugal,  DAP  

Associação de Desporto e Aventura de Portalegre, datado de 25 de Agosto do ano em curso, 

solicitando autorização para realização da 35ª. Edição da Baja Portalegre 500, a qual irá ter lugar nos 

próximos dias 28, 29 e 30 de Outubro.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ocupação de Espaço Público/ Publicidade 

 

Ponto n.º 2.3.2.  Para deliberar  E-mail de Patrícia Mourinha, representante da Empathy Voices, Lda., 

no qual solicita autorização para ocupar o espaço público com uma unidade móvel com 12m2 e 

uma tenda de apoio com 3m2 de área, destinadas à realização de rastreios auditivos gratuitos, sito 

junto ao espelho de água do Jardim da Avenida da Liberdade, no dia 29 do corrente mês, das 09h00 

às 20h00. Instruído com informação da DOPGU que sugere a sua aprovação, a título excecional, 

devendo ser assegurada a circulação e segurança dos transeuntes.-------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.3.3.  Para deliberar  Requerimento de Quinta da Fonte Souto, S.A., no qual solicita 

autorização para instalar, a título definitivo, oito placas de sinalética publicitária/direcional (cada 

com 160cm de comprimento por 45 cm de altura e com a mensagem  Quinta da Fonte Souto), a 

fixar em postes de particulares (empresas de publicidade), sito no entroncamento Reguengo - 

Portalegre - Alegrete (seta 1), junto à rotunda do Reguengo  Alegrete (seta 2), na rotunda de saída 

para a estrada de Alegrete (seta 3), junto à rotunda das Carvalhinhas (seta 4), na zona do CAEP, num 

 Avenida Estremadura Espanhola  

Rua Poeta José Régio (seta 6), no espaço verde junto à rotunda dos trabalhadores da CMP (seta 7) e 

junto à rotunda da bandeira de Portugal (seta 8). Instruído com informação da DOPGU que sugere a 

aprovação da colocação dos elementos pretendidos desde que as placas não sejam instaladas nas 
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próprias rotundas mas sim em espaços públicos adjacentes, se o requerente obtiver a devida 

autorização dos proprietários dos suportes onde afixarem as setas, e ainda se nenhuma delas for 

fixada em postes de iluminação pública.------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

2.4. - Serviço Jurídico 

  

Ponto n.º 2.4.1. - Para conhecimento - Legislação de interesse autárquico publicado em Diário da 

República no mês de setembro de 2021.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.5. - Serviço de Património 

 

Ponto n.º 2.5.1.  Para deliberar  Exercício do direito de preferência do prédio sito na Praça da 

República, nº 2  Rés-do-chão esquerdo, da União das freguesias da Sé e São Lourenço, concelho de 

Portalegre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 2.5.2.  Para deliberar  Exercício do direito de preferência do prédio sito na Praça da 

República, nºs 6 / 8  Rés-do-chão direito, da União das freguesias da Sé e São Lourenço, concelho de 

Portalegre.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.5.3.  Para deliberar  Exercício do direito de preferência do prédio sito na Praça da 

República, nº 4  primeiro andar direito, da União das freguesias da Sé e São Lourenço, concelho de 

Portalegre.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.5.4.  Para deliberar  Exercício do direito de preferência do prédio sito na Praça da 

República, nº 4  Primeiro andar esqº, da União das freguesias da Sé e São Lourenço, concelho de 

Portalegre.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

3.1.  Serviço de Educação 

 

Ponto n.º 3.1.1.  Para deliberar  Informação n.º 20083 do serviço de educação de 04 de outubro de 

2021 a propor a aceitação do pedido dos alunos matriculados no Agrupamento de Escolas José 

Régio e do Bonfim no âmbito da Ação Social Escolar para efeitos de subsídio de refeição e material 

escolar  escalão A e B  2.º ano - EB Atalaião e JI Corredoura.----------------------------------------------------------- 
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Ponto n.º 3.1.2.  Para deliberar - Informação n.º 19369 do serviço de educação de 21 de setembro de 

2021 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 - JI 

Atalaião e JI Assentos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.3.  Para deliberar - Informação n.º 19376 do serviço de educação de 21 de setembro de 

2021 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 - 

reapreciação - EB Assentos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.4.  Para deliberar - Informação n.º 19384 do serviço de educação de 22 de setembro de 

2021 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 - JI 

Assentos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 3.1.5.  Para deliberar - Informação n.º 19497 do serviço de educação de 23 de setembro de 

2021 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 - 

reapreciação- JI Assentos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.6.  Para deliberar - Informação n.º 19509 do serviço de educação de 23 de setembro de 

2021 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 - JI Praceta.- 

 

Ponto n.º 3.1.7.  Para deliberar - Informação n.º 19525 do serviço de educação de 21 de setembro de 

2021 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 - JI 

Assentos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.8.  Para deliberar - Informação n.º 19657 do serviço de educação de 27 de setembro de 

2021 a propor a aceitação do pedido dos alunos matriculados no Agrupamento de Escolas Bonfim no 

âmbito da Ação Social Escolar para efeitos de subsídio de refeição e material escolar - JI Corredoura.- 
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Ponto n.º 3.1.9.  Para deliberar - Informação n.º 19712 do serviço de educação de 28 de setembro de 

2021 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 - JI 

Assentos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.10.  Para deliberar - Informação n.º 19715 do serviço de educação de 28 de setembro 

de 2021 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 - JI 

Corredoura.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ponto n.º 3.1.11.  Para deliberar - Informação n.º 20201 do serviço de educação de 06 outubro de 

2021 a propor a aceitação do pedido dos alunos matriculados no Agrupamento de Escolas Bonfim no 

âmbito da Ação Social Escolar para efeitos de subsídio de refeição e material escolar  EB Praceta.---- 

 

Ponto n.º 3.1.12.  Para deliberar - Informação n.º 20366 do serviço de educação de 08 outubro de 

2021 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  JI 

Assentos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 3.1.13.  Para deliberar - Informação n.º 20419 do serviço de educação de 08 outubro de 

2021 a propor a aceitação do pedido dos alunos matriculados no Agrupamento de Escolas Bonfim no 

âmbito da Ação Social Escolar para efeitos de subsídio de refeição e material escolar  JI Praceta.----- 

 

Ponto n.º 3.1.14.  Para deliberar - Informação n.º 20538 do serviço de educação de 12 outubro de 

2021 a propor a aceitação do pedido dos alunos matriculados no Agrupamento de Escolas Bonfim no 

âmbito da Ação Social Escolar para efeitos de subsídio de refeição e material escolar  JI Praceta.----- 

 

Ponto n.º 3.1.15.  Para deliberar - Informação n.º 20677 do serviço de educação de 14 outubro de 

2021 a propor a aceitação do pedido dos alunos matriculados no Agrupamento de Escolas Bonfim no 

âmbito da Ação Social Escolar para efeitos de subsídio de refeição e material escolar  JI 

Corredoura.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Ponto n.º 3.1.16.  Para deliberar - Informação n.º 20763 do serviço de educação de 15 outubro de 

2021 a propor a aceitação do pedido dos alunos matriculados no Agrupamento de Escolas Bonfim no 

âmbito da Ação Social Escolar para efeitos de subsídio de refeição e material escolar  EB 

Corredoura.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ponto n.º 3.1.17.  Para deliberar - Informação n.º 19625 do serviço de educação de 24 de setembro 

de 2021 a propor a renovação de Parceria Eco Escolas desenvolvido pela Associação Bandeira Azul 

da Europa entre o Município de Portalegre e a Escola de 2.º e 3.º ciclo José Régio.----------------------------- 

 

3.2.  Serviço do Desporto 

 

Ponto n.º 3.2.1.  Para deliberar  Informação n.º 20646 do chefe de divisão da Cultura, Juventude, 

Desporto, Assuntos Sociais, Educação e Turismo de 13 de outubro a propor a atribuição de um 

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

 

3.3.  Serviço de Cultura 

 

Ponto n.º 3.3.1.  Para deliberar  Informação n.º 19405 do serviço de cultura (Museu das Tapeçaria) 

de 22 de setembro de 2021 acompanhado do pedido da Escola de Artes do Norte Alentejano a 

solicitar a isenção do pagamento das taxas aquando da utilização do auditório para realização para 

realização de aulas de Classe de Conjunto de Cordas (Orquestra de Cordas) composta por 10 alunos 

todas as sextas feiras durante o ano letivo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 19926 de 30/6/2021 a propor a 

aprovação do auto n.º Centro cultural e recreativo do núcleo histórico de 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto n.º 4.1.2.  Para deliberar - Informação interna DOPGU nº 20438 de 11/10/2021 a propor a 

aprovação de um pedido do empreiteiro de prorrogação de prazo por 180 dias, da Empreitada de 

Recuperação e Reconversão da antiga Igreja do Espirito Santo de Alegrete para Centro Cultural e 

Social, a contar a partir do próximo dia 11 de novembro de 2021, terminando o mesmo em 10 de 

maio de 2022.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 4.1.3.  Para deliberar - Informação interna DOPGU n.º 19562 de 24/9/2021a propor a 

Centro de Interpretação do Complexo Turístico da 

, num total de 14.724,81 + IVA.------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.4.  Para deliberar - Informação interna DOPGU n.º 19885 de 30/09/2021 a propor a 

aprovação da proposta do Auto de Medição n.º 7, datado de 30 de setembro de 2021, no valor de 

, 

correspondente aos trabalhos realizados desde o dia 26 de agosto até ao dia 30 de setembro de 

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

 

Ponto n.º 4.1.5.  Para deliberar - informação interna DOPGU n.º 19595 de 24/09/2021 a propor a 

aprovação da proposta do Auto de Medição n.º 2, no valor de 

Qualificação da Área de Acolhimento Empresarial de Portalegre Avenida Francisco Fino  2ª fase

adjudicada á Empresa Senpapor.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.6.  Para deliberar - Informação interna DOPGU n.º 19886 de 30/09/2021 a propor a 

aprovação da proposta do Auto de Medição n.º 8, datado de 30 de setembro de 2021, no valor de 

Incubadora , 

correspondente aos trabalhos realizados desde o dia 26 de agosto até ao dia 30 de setembro de 

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

 

Ponto n.º 4.1.7.  Para deliberar - informação interna DOPGU n.º 20500 de 11/10/2021 a propor a 

aprovação da proposta do Auto de Medição n.º 11 da empreitada de Recuperação e Reconversão 

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

+ IVA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.8.  Para deliberar - Propõe-se a homologação de auto de vistoria tendo em vista a 

receção provisória da empreitada de "Reabilitação de imóvel da rua da mouraria, n.º 32 e n.º 34, 2 
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fogos de habitação, de tipologia t1 e t2, em Portalegre, P.E.D.U. P.A.I.C.D. 07", notificando a empresa 

para proceder à correção das anomalias no prazo de 10 dias uteis, indicadas no auto anexo à 

informação 20597.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.9.  Para deliberar - Propõe-se, ao órgão competente para a decisão de contratar, a 

aprovação da listagem de erros omissões e os esclarecimentos prestados na informação n.º 20866 

como a prorrogação automática do prazo para a apresentação de propostas, por período 

equivalente ao do atraso verificado, nos termos do número 1 do artigo 64.º do CCP.--------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.10.  Para deliberar - Presente o projeto referente à Integração Paisagística - Escultura 

alusiva à Baja Portalegre na rotunda que íntegra a EN246 ao Km 30 + 600 (interno n.º 20920), e 

respetiva ocupação do espaço público, o qual teve parecer favorável por parte das Infraestruturas 

de Portugal, e que perante a recomendação das Infraestruturas de Portugal, foram corrigidas as 

peças desenhadas nº5, 6, 7 e 8, nomeadamente a localização da escultura, para superior 

aprovação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------ 

 

Ponto n.º 4.1.11.  Para deliberar - Presente informação interna DOPGU n.º 20342 de 08/10/2021 a 

propor a aprovação do pedido de prorrogação de prazo graciosa de prazo de 60 dias para a 

finalização da obra, uma vez que a mesma apresenta trabalhos por finalizar. ------------------------------------ 

 

Ponto n.º 4.1.12.  Para deliberar - Informação interna DOPGU n.º 20947 de 19/10/2021relativa ao Auto 

mpresa REERGUER, pelo valor de 651.003,48 Euros + IVA, com prazo 

de execução de 365 dias, consignada em 27/1/2021 e cujo PSS foi superiormente aprovado em 

16/2/2021.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Auto refere-se a trabalhos de Estaleiro (Cap.1), Alvenarias (Cap.4), Revestimento (Cap.5), Rede de 

Abastecimento de Água (Cap.16), Rede de Drenagem de Águas Residuais (17) e Estabilidade 

(Cap.20), num total de 14.776,94 + IVA, para superior apreciação e aprovação.--------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.13.  Para deliberar - Informação interna DOPGU n.º 20972 de 20/10/2021 a propor a 

aprovação do Auto de Medição nº12 da empreitada de Reabilitação e Recuperação de 

Edifícios/Frações propriedade do Município 3ª Fase, correspondente aos trabalhos realizados entre 1 e 

------------------------------------------------------------------------------ 
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SERVIÇO DE ORDENAMENTO, PLANEAMENTO, GESTÃO URBANÍSTICA E LICENCIAMENTO  

 

OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA 

 

Diversos: 

 

Ponto n.º 4.1.14.  Para deliberar - Informação n.ºs 20170, 20877 de 06/10/2021, 19/10/2021, da DOPGU, 

relativa ao pedido de ocupação do espaço público com grua e consequente corte de trânsito, na 

Rua Poeta José Régio, união das freguesias da Sé e S. Lourenço, apresentado pelo Visabeira Global, 

Sgps, SA, a propor a aprovação do pedido de ocupação do espaço público, com grua e o respetivo 

corte de trânsito.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 4.1.15.  Para ratificar - Presente requerimento apresentado por Tomásia da Conceição 

Bezerra Martins, de 11 de outubro de 2021 a solicitar o corte de trânsito, na Rua Mouzinho de 

Albuquerque nº. 37, União das Freguesias da Sé e S. Lourenço, no período de 20/10/2021 a 

23/10/2021.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.16.  Para deliberar - Requerimento apresentado por Agostinho Miranda Alfaia,  de 8 de 

outubro de 2021, referente ao pedido de ocupação da via pública com corte de Transito no prédio 

sito na Rua Dr. Martinho Azevedo Coutinho, 13, União das Freguesias da Sé e S. Lourenço, com 

informação da DOPGU de 18 de outubro a propor a aprovação do pedido de ocupação de via 

publica c/corte de transito nos termos do artigo 57º do RJUE e artigo 55º do RMUETCU.------------------------ 

 

Ponto n.º 4.1.17.  Para deliberar - Informação n.ºs 20910, de 19/10/2021 da DOPGU, relativa ao 

pedido de ocupação do espaço público com grua e consequente corte de transito, na Rua Nova de 

S. Cristóvão, 17, união das freguesias da Sé e S. Lourenço, apresentado pelo Dinis Inácio Alegria, a 

propor a aprovação do pedido de ocupação do espaço publico, com grua e o respetivo corte de 

transito.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Redução/Isenção de Taxas: 

 

A Deferir: 
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Ponto n.º 4.1.18.  Para deliberar - Informação n. 19282, de 20/09/2021 da DOPGU, relativa ao pedido 

de isenção de taxas, para Ocupação do espaço público com andaimes, na Rua da Sé, 61, União das 

Freguesias da Sé e S. Lourenço apresentado por José Augusto Caldeira a propor a aprovação do 

pedido de isenção de taxas, em virtude da pretensão se inserir em área da ARU.-------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.19.  Para deliberar - Informação n. 19220 e 19458, de 20/09/2021 e 23/09/2021 da 

DOPGU, relativa ao pedido de redução das taxas, na operação urbanística a realizar no prédio sito 

na Praça da Republica n.º 22, apresentado por Celestino João Veiga Laranjeira a propor a 

aprovação da isenção de taxas, em virtude do imóvel se inserir em área da ARU.------------------------------- 

 

Vistorias: 

 

A Deferir: 

 

Ponto n.º 4.1.20.  Para deliberar - Processo 61/488/2021 de 27 de setembro de 2021, apresentado por 

PRMT Sertorius, Sa., a solicitar o pedido de vistoria/certidão  construção anterior a 7 de agosto de 

1951, ao prédio sito, em Outeiro de S. Pedro, União das Freguesias da Sé e S. Lourenço, 

acompanhado do Auto de Vistoria nº. 19949 de 30 de setembro de 2021 da DOPGU a propor a 

homologação do auto e a emissão da respetiva certidão.---------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.21.  Para deliberar - Processo06/496/2021 de 30 de setembro de 2021, apresentado por 

José Maria Ribeiro Carrapiço, a solicitar o pedido de vistoria/certidão  construção anterior a 7 de 

agosto de 1951, ao prédio sito, em Sitio das Guardas, Urra, acompanhado do Auto de Vistoria nº. 

20812 de 18 de outubro de 2021 da DOPGU a propor a homologação do auto e a emissão da 

respetiva certidão. 

 

PROJETO DE ARQUITETURA: 

 

INFORMAÇÃO PRÉVIA DE LOTEAMENTO: 

 

A Viabilizar: 
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Ponto n.º 4.1.22.  Para deliberar - Informação 20885, de 19/10/2021, da DOPGU, referente ao 

processo PIP n. 11/2021  Alteração ao alvará de loteamento n.º9/97, no Areeiro, lote 1,união das 

freguesias da Sé e S. Lourenço, apresentado por Pelican Protagonist, Unipessoal, Lda., a propor a 

viabilização do processo de PIP, nos termos da informação técnica.-------------------------------------------------- 

 

 

Portalegre, 20 de outubro de 2021 

 

 

 

 

 
A Presidente da Câmara 

 

 

 

Fermelinda de Jesus Pombo Carvalho 
 

 


