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EDITAL N.º 57/2020 
 
 

 

------- 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 30 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 47 da reunião de 09 de 

Dezembro de 2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.1.2. – Aprovação de ata – Para discussão e aprovação, a ata n.º 48 da reunião de 16 de 

Dezembro de 2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.2. – SMAT – Serviços Municipalizados de Águas e Transportes 

 

Ponto n.º 1.2.1. – Para conhecimento - Resumo Diário de Tesouraria retirado no dia 14 de dezembro de 

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

Operações Orçamentais – 830.931,83€ (Oitocentos e Trinta Mil, Novecentos e Trinta e Um Euros e 

Oitenta e Três Cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Operações de Tesouraria – 59.419,16€ (Cinquenta e Nove Mil, Quatrocentos e Dezanove Euros e 

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

 

2. – DAGF - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS 

 

         2.1. - Serviço de Finanças – Contabilidade 
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Ponto n.º 2.1.1. – Para conhecimento - Resumo Diário de Tesouraria retirado no dia 15 de dezembro de 

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

Operações Orçamentais – 1.348.530,76€ (Um Milhão, Trezentos e Quarenta e Oito Mil Quinhentos e 

Trinta Euros e Setenta e Seis Cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------  

Operações de Tesouraria – 108.918,14€ (Cento e Oito Mil Novecentos e Dezoito Euros e Catorze 

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

 

Ponto n.º 2.1.2. - Para deliberar – 14ª Alteração Permutativa ao Orçamento (orçamento corrigido).------ 

 

Ponto n.º 2.1.3. - Para deliberar – 14ª Alteração Permutativa às Grandes Opções do Plano 2020 

(Orçamento corrigido).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.2. - Serviço de Património 

 

Ponto n.º 2.2.1. – Para deliberar – Pela Senhora Presidente foi presente proposta de indeferimento do 

pedido de compra de fogo sito na Travessa da Rua do Comércio, nº 24 - 2º andar em Portalegre. ------- 

 

2.3. - Serviço de Taxas e Licenças 

 

Ponto n.º 2.3.1. – Para deliberar – Requerimento de Florinda de Jesus Realinho Fé, no qual solicita 

autorização para ocupar o espaço público com instalações sanitárias, de apoio à unidade amovível 

destinada à prestação de serviços de restauração ou de bebidas – O Foca, sito na Avenida Francisco 

Fino, de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2021. Instruído com informação da DOPGU a recomendar 

o indeferimento do pedido.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

2.4. – Serviço de Recursos Humanos 

 

Ponto n.º 2.4.1. – Para deliberar – Processo disciplinar n.º 01/2020. ------------------------------------------------------ 

 

 

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

 

 

 

mailto:municipio@cm-portalegre.pt


 

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. 3/6 

3.1. - Serviço de Educação 

 

Ponto n.º 3.1.1. – Para deliberar – Informação n.º 22713 do serviço de educação de 16 de dezembro 

de 2020 a propor a aceitação do pedido do aluno matriculado no Agrupamento de Escolas do 

Bonfim no âmbito da Ação Social Escolar para efeitos de subsídio de refeição e material escolar – 

escalão B – 3. ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.2. - Serviço de Assuntos Sociais 

 

Ponto n.º 3.2.1. – Para deliberar – Plano de pagamento de rendas em atraso, correção do valor 

deliberado em Reunião de Executivo Municipal no dia 9 de setembro de 2020.----------------------------------- 

 

3.3. - Serviço de Cultura 

 

Ponto n.º 3.3.1. – Para deliberar – Informação n.º 19892 do serviço de cultura de 03 de novembro de 

2020 a remeter proposta de apoio às Entidades Associativas, nomeadamente, Casa do Benfica de 

Portalegre e ao Núcleo Sportinguista de Portalegre no valor de 4000€ e 400€, respetivamente, no 

âmbito da Medida Municipal Extraordinária de apoio financeiro ao Movimento Associativo (Cultural e 

Desportivo), aprovada na Reunião de Câmara de 16 de setembro. --------------------------------------------------- 

  

4.- DIVISÃO DE OBRAS E AMBIENTE 

 

4.1. – Serviço de Ambiente 

 

Ponto n.º 4.1.1. – Para deliberar – Requerimento de Vítor Manuel Silva Miranda, a solicitar autorização 

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

informação da DOA nº 22556/20 de 15/12/2020, a propor a atribuição do lugar. --------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.2. – Para deliberar – Requerimento de Idalino Alves Máximo, a solicitar autorização para 

ocupação de um lugar de venda a título ocasional nas feiras mensais de 2021, instruído com 

informação da DOA nº 22413 de 14/12/20120, 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 Interno DOPGU n.º 22161 de 10/12/2020 a propor a 

aprovação do projeto de "Requalificação Global dos Espaços Públicos da Zona Comercial do Centro 

Histórico de Portalegre" e "Remodelação da Rede de Abastecimento de Águas nas Ruas do 

Comércio e 5 de Outubro" – cuja estimativa orçamental importa na quantia de 1.128.182,97€+ IVA, 

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 previamente cabimentado, condicionado à aprovação da alteração 

modificativa ao orçamento pela Assembleia Municipal fazendo parte da ordem de trabalhos do 

órgão deliberativo de dia 28 de dezembro 2020. Mais se propõe a nomeação dos seguintes 

elementos: Júri do Concurso: Presidente de Júri Eng. Joaquim Ferreira, Efetivos: Arq. Gonçalo Alegre e 

Eng. João Carvalho da Silva, Suplentes: Arq. Hugo Espanhol e Eng. Eduardo Bilé; Fiscalização: 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: Eng. Anabela Catalão. --------------------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.2. – Para ratificar – Informação Interno DOPGU n.º 23244 de 22/12/2020 a propor a 

aprovação do Auto de Medição n.º 3 da empreitada de “Reabilitação de imóvel da Rua da 

Mouraria, n.º32 e n.º34, 2 fogos de Habitação, de tipologiaT1 e T2, em Portalegre, PEDU-PAICD 07”, 

correspondente aos trabalhos realizados no valor de 17 398,48 € + IVA. ---------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.3. – Para deliberar – Informação Interno DOPGU n.º 23246 de 22/12/2020 a propor a 

aprovação do Auto de Medição n.º 2 da empreitada de “Requalificação da Escola dos Assentos – 

Portalegre”, correspondente aos trabalhos realizados no valor de 68 280,13 € + IVA. Condicionada à 

aprovação da alteração orçamental na presente reunião. --------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.4. – Para ratificar – Informação Interno DOPGU n.º 23281 de 23/12/2020 a propor a 

aprovação do Auto de Medição n.º 1 da empreitada de "Sinalização horizontal e pavimentações 

cidade de Portalegre”, correspondente aos trabalhos realizados no valor de 60 225,94 € + IVA. ----------- 
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Ponto n.º 5.1.5. – Para ratificar – Informação Interno DOPGU n.º 23257 de 22/12/2020 a propor 

aprovação do auto n.º 01 no valor de 11 846,30€ +IVA, da empreitada de “CENTRO CULTURAL E 

RECREATIVO DO NÚCLEO HISTÓRICO DE PORTALEGRE”. ---------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.6. – Para ratificar – Informação Interno DOPGU n.º 23267 de 22/12/2020 a propor 

aprovação do auto n.º03 no valor de 9 266,18€ +IVA, da empreitada de “Reabilitação e Recuperação 

de Edifícios/Frações, propriedade do Município III Fase”.------------------------------------------------------------------- 

 

SERVIÇO DE ORDENAMENTO, PLANEAMENTO, GESTÃO URBANÍSTICA E LICENCIAMENTO 

  

 ARQUITETURA 

 

Aprovação 

 

Ponto n.º 5.1.7. – Para deliberar – Processo n.º 2020/433, referente ao licenciamento de uma obra de 

“legalização” de que é requerente Sérgio Manuel Azeitona Cidrais Cid, com informação técnica da 

DOPGU n.º 22728 de 16/12/2020, a propor aprovação do projeto de arquitetura relativo à obra de 

legalização de alteração e ampliação na fração autónoma de habitação – F, e a entrega dos 

projetos das especialidades e aprovação da alteração da propriedade horizontal do edifício, no 

relativo à fração F, a fim de ser emitida a respetiva certidão, objeto de registo predial. ----------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.8. – Para deliberar – Processo n.º 2020/351, referente ao licenciamento de uma obra - 

Construção de um edifício destinado a habitação coletiva de que é requerente a Empresa Seconfral 

– Sociedade Empreitadas Cofragens Construções, Lda, com informação técnica da DOPGU n.º 22721 

de 16/12/2020, a propor aprovação do projeto de arquitetura, e a solicitação dos projetos das 

especialidades, incluindo os que se referem as obras de urbanização relativas ao prolongamento do 

arruamento existente, até a Azinhaga pré-existente, a manter e melhorar. ----------------------------------------- 

 

PROJETOS DE ESPECIALIDADES 

 

Ponto n.º 5.1.9. – Para deliberar – Processo n.º 565/2018 - requerente Predilegre – Projetos de 

Construção, Lda, para licenciamento de obras de edificação, na Azinhaga das Caronas, na União 
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das freguesias da Sé e Lourenço, instruído com informação do DOPGU 19613 de 30/10/2020, a propor 

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

 

Ponto n.º 5.1.10. – Para deliberar – Informação n.º 22951, de 18/12/2020, da DOPGU, referente ao 

processo n. 364/2020, demolição parcial e alteração de edifício para habitação, na Rua Guilherme 

Gomes Fernandes, n. 55, união das freguesias da Sé e S. Lourenço, apresentado por Maria Armanda 

dos Reis Cardoso Santana, a propor a aprovação do projeto em sede de deliberação final. --------------- 

 

DESTAQUES: 

 

A Aprovar: 

 

Ponto n.º 5.1.11. – Para deliberar – Informação nº 22664 de 16/12/2020 da DOPGU, relativa ao pedido 

de destaque de uma parcela de terreno do prédio sito Tapada do Sobreiros, em Fortios, apresentado 

por Aldevila – Sociedade de Construções, Lda.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Portalegre, 23 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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