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EDITAL N.º 56/2020 

 

------- 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 23 de dezembro 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. – Aprovação de atas  

Ponto n.º 1.1.1. – Aprovação de ata – Para discussão e aprovação, a ata n.º 44 da reunião de 25 de 

novembro de 2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 1.1.2. – Aprovação de ata – Para discussão e aprovação, a ata n.º 47 da reunião de 09 de 

dezembro de 2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ponto n.º 1.1.3. – Aprovação de ata – Para discussão e aprovação, a ata n.º 48 da reunião de 16 de 

dezembro de 2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 14 de dezembro de 

2020:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

Operações Orçamentais – 1.338.204,34€ (Um Milhão, Trezentos e Trinta e Oito Mil Duzentos e Quatro 

Euros e Trinta e Quatro Cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Operações de Tesouraria – 108.910,83€ (Cento e Oito Mil Novecentos e Dez Euros e Oitenta e Três 

Cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 
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2.2. - Serviço Taxas e Licenças 

 

Ponto n.º 2.2.1. - Para deliberar – Requerimento de Florinda de Jesus Realinho Fé, no qual solicita a 

renovação da licença de ocupação do espaço público com uma unidade amovível (tipo roulotte) 

com 9m2, sito na Avenida Francisco Fino, por um período de um ano, a partir de 1 de janeiro de 2021.  

 

Ponto n.º 2.2.2. - Para deliberar – Requerimento de Florinda de Jesus Realinho Fé, no qual solicita a 

renovação da licença para ocupar o espaço público com uma esplanada aberta, de apoio à sua 

unidade amovível de prestação de serviços de restauração e bebidas em regime não sedentário – O 

Foca, disposta numa área de 15m2, sito na Avenida Francisco Fino, de 1 de janeiro até 31 de 

dezembro de 2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 2.2.3. - Para deliberar – Alegação apresentada por Paulo Jorge dos Santos - Cervejaria S. 

Cristóvão, Unipessoal, Lda., na sequência do indeferimento do pedido de autorização para instalar 

uma tenda num espaço público ocupado por uma esplanada. -------------------------------------------------------- 

 

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, letra H em Portalegre da União das freguesias da Sé e São Lourenço, concelho de 

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

 

Ponto n.º 2.3.2. - Para ratificar – Exercício do direito de preferência do prédio sito na Rua Direita da 

vila, n.º 13 e 15 em Alegrete, concelho de Portalegre. ----------------------------------------------------------------------- 

 

2.4. - Serviço Jurídico 

 

Ponto n.º 2.4.1. - Para deliberar – Despejo em sede de ocupação sem título. -------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.4.2. - Para deliberar – Instauração de processo de contraordenação e nomeação de 

instrutor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
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Ponto n.º 2.4.3. - Para deliberar – Instauração dos processos de contraordenação e nomeação de 

instrutor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

 

Ponto n.º 2.4.4. - Para conhecimento – Legislação de interesse autárquica à referente ao mês de 

novembro de 2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 2.4.5. - Para deliberar – Atribuição de 7 (sete) tablets ao Grupo de Humanização do Hospital 

Dr. José Maria Grande para apoio ao doente internados para videochamadas com os seus familiares 

na época do Natal e em tempos de internamentos Covid-19. ----------------------------------------------------------- 

 

2.5. - Serviço de Candidaturas 

 

Ponto n.º 2.5.1. - Para deliberar – Candidatura: ALT20-02-5266-FSE-000084 – Planos Integrados e 

Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar – 2.ª Fase, ao Aviso Nº ALT20‐66-2019-46, a qual visa a 

implementação de um conjunto de atividades que promovam o sucesso escolar, contribuindo para a 

definição e implementação de mecanismos que assegurem a aprendizagem, a troca de 

experiências, a partilha e a cooperação entre a escola, os alunos, a família e a comunidade, dando 

continuidade à 1ª Fase da operação ALT20-02-5266-FSE-000030 – Planos integrados e inovadores de 

combate ao insucesso escolar, e que, a mesma, foi objeto de decisão favorável, por parte da 

respetiva Autoridade de Gestão (Comissão Diretiva), em reunião realizada no dia 02/12/2020. ------------ 

 

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

 

3.1. - Serviço de Desporto e Juventude 

 

Ponto n.º 3.1.1. – Para deliberar – Informação n.º 13057 do serviço de desporto e juventude de 28 de 

julho de 2020 a propor a abertura do procedimento regulamentar “Regulamento de utilização e 

funcionamento do Estádio Eduardo Sousa Lima e Estádio Municipal de Portalegre”. --------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.2. – Para deliberar – Informação n.º 12925 do serviço desporto e juventude de 24 de julho 

de 2020 a propor a abertura do procedimento regulamentar “Regulamento de utilização e 

funcionamento do Pavilhão Municipal de Portalegre”. ---------------------------------------------------------------------- 
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Ponto n.º 3.1.3. – Para deliberar – Informação n.º 13054 do serviço desporto e juventude de 28 de julho 

de 2020 a propor a abertura do procedimento regulamentar “Regulamento de utilização e 

funcionamento das Piscinas Descobertas de Verão”. ------------------------------------------------------------------------ 

 

Ponto n.º 3.1.4. – Para deliberar – Informação n.º 12913 do serviço desporto e juventude de 24 de julho 

de 2020 a propor a abertura do procedimento regulamentar “Regulamento de utilização e 

funcionamento da Piscina Municipal dos Assentos”. -------------------------------------------------------------------------- 

 

3.2. - Serviço de Assuntos Sociais 

 

Ponto n.º 3.2.1. – Para deliberar – Informação n.º 18567 do Serviço de Assuntos Sociais (habitação) de 9 

de novembro de 2020, referente ao despejo em sede de ocupação sem título. --------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.2.2. – Para deliberar – Informação nº 22762 de 17 de dezembro de 2020 do presidente do 

Júri de Concurso, a remeter proposta de aprovação da lista de classificação definitiva do 

procedimento de Concurso por Classificação para Atribuição do Direito de Arrendamento de 7 

Habitações em Regime de Arrendamento Apoiado. ------------------------------------------------------------------------- 

 

3.3. - Serviço de Educação 

 

Ponto n.º 3.3.1. – Para deliberar – Informação n.º 22119 do Serviço de Educação de 10 de dezembro 

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 – escalão A). ----------------- 

 

4.- DIVISÃO DE OBRAS E AMBIENTE 

 

4.1. – Serviço de Ambiente 

 

Ponto n.º 4.1.1. – Para ratificar – Requerimento de Ana Paula da Fonseca Miranda da Silva datado de 

21.11.2020, no qual é requerida a inumação de Antónia de Jesus Beliz Miranda em sepultura 

temporária 696/R., no dia 21.11.2020. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto n.º 4.1.2. – Para ratificar – Requerimento de Manuel Vidal Ramos Duarte datado de 21.11.2020, 

no qual é requerida a inumação de Angélica Maria Farinha Carlos Duarte em sepultura temporária 

492/Q., no dia 21.11.2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.3. – Para ratificar – Requerimento de Luís José Lameira Simão datado de 21.11.2020, no 

qual é requerida a inumação de Joaquim José Pinheiro Chicarro em sepultura temporária 490/Q., no 

dia 21.11.2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.4. – Para ratificar – Requerimento de Maria Manuela Pereira de Andrade da Luz datado 

de 22.11.2020, no qual é requerida a inumação de Rosária de Jesus Pereira Nabais em sepultura 

temporária 700/R., no dia 22.11.2020. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 4.1.5. – Para ratificar – Requerimento de José Manuel Nabais Ceia datado de 24.11.2020, no 

qual é requerida a inumação de Maria Inês dos Santos Nabais em sepultura temporária 500/Q., no dia 

24.11.2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

 

Ponto n.º 4.1.6. – Para ratificar – Requerimento de Joaquina Maria Gonçalves Esteves Antunes datado 

de 25.11.2020, no qual é requerida a inumação de Leonilde Xavier Cabrinha Guerra em sepultura 

temporária 732/R., no dia 25.11.2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.7. – Para ratificar – Requerimento de Moisés Manuel Frutuoso Tavares datado de 

20.11.2020, no qual é requerida a inumação de Diogo Nogueira Tavares em sepultura temporária 

437/Q., no dia 20.11.2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.8. – Para ratificar – Requerimento de Luis Miguel Simão Gomes Cid datado de 24.11.2020, 

no qual é requerida a inumação de José Bilé Lopes Simão em sepultura temporária 443/Q., no dia 

24.11.2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

 

Ponto n.º 4.1.9. – Para ratificar – Requerimento de Silvia Maria da Silveira Chichorro Marcão datado de 

24.11.2020, no qual é requerida a inumação de Maria Dinares Robinson da Silveira Chichorro Marcão 

em sepultura perpétua 34/F., no dia 24.11.2020.--------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto n.º 4.1.10. – Para ratificar – Requerimento de Lina Maria Gasalho Calado datado de 22.11.2020, 

no qual é requerida a inumação de Carla Maria Gasalho Calado em sepultura perpétua 2162/Z., no 

dia 22.11.2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.11. – Para ratificar – Requerimento de Maria José Rodrigues Corte Real Alegria Martins 

datado de 28.11.2020, no qual é requerida a inumação de Damião Francisco Gomes Laranjo em 

sepultura temporária 484/Q., no dia 28.11.2020. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.12. – Para ratificar – Requerimento de Paulo Jorge Simões da Luz Martins datado de 

01.12.2020, no qual é requerida a inumação de Henriqueta da Luz Mouro Tavares da Luz em sepultura 

perpétua 995/O., no dia 01.12.2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 4.1.13. – Para ratificar – Requerimento de Maria Manuela Pereira de Andrade da Luz datado 

de 27.11.2020, no qual é requerida a inumação de João Dinis Dias de Andrade em sepultura 

temporária 701/R., no dia 27.11.2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.14. – Para ratificar – Requerimento de Elsa Margarida Parreira Mourinho datado de 

27.11.2020, no qual é requerida a inumação de João António Baptista Mourinho em sepultura 

temporária 26/B., no dia 27.11.2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.15. – Para ratificar – Requerimento de Fernando Baptista Carrapiço datado de 04.12.2020, 

no qual é requerida a inumação de Jacinta Rosado dos Santos Galacho Fernandes em sepultura 

temporária 705/R., no dia 04.12.2020. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 4.1.16. – Para ratificar – requerimento de Maria Balbina Gil Pereira Monteiro datado de 

08.12.2020, no qual é requerida a inumação de Augusto Maria Leitão Raimundo em sepultura Talhão 

dos Combatentes nº 5, no dia 08.12.2020. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.17. – Para ratificar – Requerimento de José Carlos de Castelo Rainho datado de 

05.12.2020, no qual é requerida a inumação de Maria de Jesus Roxo Carrapiço em sepultura 

perpétua 857/F., no dia 05.12.2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto n.º 4.1.18. – Para ratificar – Requerimento de Francisco Jerónimo Martins Saldanha datado de 

05.12.2020, no qual é requerida a inumação de Guilhermina da Conceição Janeiro Martins em 

sepultura temporária 446/Q., no dia 05.12.2020. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.19. – Para ratificar – Requerimento de Ana Lúcia Caroço Fonseca datado de 13.12.2020, 

no qual é requerida a inumação de Jacinto Realinho Fonseca em sepultura temporária 709/R., no dia 

13.12.2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

 

Ponto n.º 4.1.20. – Para ratificar – Requerimento de Santa Casa da Misericórdia de Portalegre datado 

de 10.12.2020, no qual é requerida a inumação de Luis Manuel Coelho Mendes em sepultura 

temporária 461/Q., no dia 10.12.2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 4.1.21. – Para deliberar – Requerimento de António Mário Rosado Cartas, a solicitar 

autorização para ocupação de um lugar de venda a título ocasional nas feiras mensais de 2021, 

instruído com informação da DOA nº 21719/20 de 27/11/2020, a propor a atribuição do lugar. ------------ 

 

Ponto n.º 4.1.22. – Para deliberar – Requerimento de Maria do Rosário Anselmo Matias da Silva, a 

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

2021, instruído com informação da DOA nº 21717/20 de 27/11/2020, a propor a atribuição do lugar. ---- 

 

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 22796 de 17/12/2020 a propor a 

aprovação do projeto de " Requalificação e ampliação da escola Cristóvão Falcão”, cuja estimativa 

orçamental importa na quantia de 2.912.646,35€ + IVA, (dois milhões, novecentos e doze mil e 

seiscentos e quarenta e seis euros e trinta e cinco cêntimos), revisto por entidade externa e envio ao 

serviço de candidaturas. Mais se remete o processo de concurso, incluindo a minuta do anúncio, 

programa de concurso e caderno de encargos, para efeitos de aprovação das peças do 

procedimento e decisão de abertura de concurso, sendo que o procedimento deverá ser 
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previamente cabimentado. Mais se propõe a nomeação dos seguintes elementos: Júri do Concurso: 

Presidente de Júri Eng. Joaquim Ferreira, Efetivos: Eng. Eduardo Bilé e Eng. João Carvalho da Silva, 

Suplentes: Arq. Hugo Espanhol e Eng. Armando Campino; Fiscalização: Arq. Gonçalo Alegre, Arq. Ana 

Santos e Eng. Anabela Catalão; Coordenador de Segurança Dr. Luís Nunes e Gestor de Contrato, nos 

termos do artigo 290-A, do CCP, na sua atual redação: Arq. Gonçalo Alegre. ------------------------------------ 

 

Ponto n.º 5.1.2. – Para deliberar – Informação Interna DOPGU n.º 22669 de 16/12/2020 a propor a 

aprovação do Auto de Medição n.º 1 da empreitada referida de Recuperação e Reconversão da 

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

trabalhos realizados no valor de 28 986,30 € + IVA. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.3. – Para deliberar – Informação Interno DOPGU n.º 22574 de 15/12/2020 a propor a 

aprovação do Auto de Medição nº 2, da empreitada de Reabilitação e Recuperação de 

Edifícios/Frações, propriedade do Município - III FASE (2020/300.10.001/11), correspondente aos 

trabalhos realizados entre 1 e 30 de Novembro de 2020, no valor de 12.957,57 € + IVA. ------------------------ 

 

SERVIÇO DE ORDENAMENTO, PLANEAMENTO, GESTÃO URBANÍSTICA E LICENCIAMENTO  

  

ARQUITETURA 

 

Aprovação 

 

Ponto n.º 5.1.4. – Para deliberar – Proposta para aprovação do projeto de arquitetura, referente ao 

pedido de licenciamento - alteração de edifício para ginásio – Proc.º nº. 547/2020, apresentado por 

Deepsymbol, Lda, com informação DOPGU n.º 22538 de 15/12/2020, a propor aprovação do projeto 

de arquitetura e solicitar apresentação dos projetos da especialidade. --------------------------------------------- 

 

VISTORIA 

 

Homologação 

 

Ponto n.º 5.1.5. – Para deliberar – Pedido de vistoria para 1.ª avaliação do Estado de Conservação do 

imóvel, sito na Rua Mouzinho de Albuquerque, n.ºs 29 e 31, em Portalegre, apresentado por Hélder 
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Filipe Neves da Silva, acompanhado do auto de vistoria n.º 22190 de 10/12/2020, a propor a 

homologação do auto de vistoria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 5.1.6. – Para deliberar – Pedido de vistoria para 1.ª avaliação do Estado de Conservação do 

imóvel, sito na Rua Dr. Manuel Fratel, n.º 17, em Alegrete, apresentado por Construções Vintém, Lda, 

acompanhado do auto de vistoria n.º 22198 de 10/12/2020, a propor a homologação do auto de 

vistoria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

 

COMPROPRIEDADE: 

 

Ponto n.º 5.1.7. – Para deliberar – Pedido de parecer favorável sobre a constituição de 

compropriedade, sobre os prédios descritos na freguesia da Urra, requerida por Silvina da Conceição 

Crespo Parrano dos Santos, com informação DOPGU n.º 22235, de 11/12/2020, a propor a emissão de 

parecer favorável da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Portalegre, 18 de dezembro de 2020 

 

 

 

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) 
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