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EDITAL N.º 41/2020 
 

 

N.º de Registo 18494 Data 16/10/2020 Processo 2020/150.10.701.02/36 

 

 

------- 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 21 de outubro 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 38 da reunião de 14 de 

outubro de 2020. ---------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------  

 

1.2.  Diversos  

Ponto n.º 1.2.1.  Para deliberar  10ª Alteração Permutativa ao Orçamento de 2020. ---- --------------------  

 

Ponto n.º 1.2.2.  Para deliberar  10ª Alteração Permutativa às Grandes Opções do Plano 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 12 de outubro de 

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

Operações Orçamentais  itenta e Quatro Mil Oitenta e Seis Euros e 

Sessenta e Sete Cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Operações de Tesouraria  

Três Cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2.2.  Serviço de Património 

 

Direito de Preferência 

Ponto n.º 2.2.1. - Para ratificar  Exercício do direito de preferência do prédio sito na Rua da Capela 

n.º47, da União das freguesias da Sé e São Lourenço, concelho de Portalegre.  ---------------------------------  

 

Ponto n.º 2.2.2. - Para ratificar  Exercício do direito de preferência do prédio sito na Rua Tenente 

Valadim n.ºs 19 e 21 e Largo dos Combatentes, nº 16, da União das freguesias da Sé e São Lourenço, 

concelho de Portalegre.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

2.3.  Serviço de Taxas e Licenças 

 

Isenções 

Ponto n.º 2.3.1. - Para deliberar  Redução de 60% das taxas das Licenças de Ruído e Recinto, relativas 

Benfica em Portalegre, nos termos do disposto no nº1, do artº7º, do Regulamento da Tabela de Taxas 

do Município de Portalegre.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 2.3.2. - Para deliberar  Informação n.º 18122 do Serviço de Taxas e Licenças, datada de 13 

de outubro de 2020, acompanhada pelo e-mail da Federação Portuguesa das Associações das 

Famílias de Pessoas com Experiência de Doença Mental, organização sem fins lucrativos, a solicitar o 

centro de congressos para realizar um encontro nacional da área da saúde mental, no dia 27 de 

novembro, com isenção ao pagamento das taxas. ------------------------------------------------------------------------  

 

Ocupação de Espaço Público / Publicidade 

Ponto n.º 2.3.3. - Para deliberar  Requerimento da EDP Global Solutions, no qual solicita autorização 

para instalar dois reclamos luminosos na loja comercial da EDP, sito na Rua Alexandre Herculano, 

n.º

4480x600x170mm e outro biface stopper com 600x600x150mm, em acrílico opalino com iluminação 

interior LED, instalados no sentido paralelo e perpendicular sobre a fachada, a título definitivo. 

Instruído com informação da DOPGU a emitir parecer favorável.  ----------------------------------------------------  
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2.4.  Serviço de Recursos Humanos 

 

Ponto n.º 2.4.1. - Para deliberar  Abertura de procedimento concursal para 1 posto de trabalho da 

carreira/categoria de Assistente Técnico - Divisão de Ordenamento, Planeamento e Gestão 

Urbanística.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

2.5.  Serviço de Candidaturas 

 

Ponto n.º 2.5.1. - Para conhecimento  Termo de Aceitação e a Decisão Final de Aprovação da 

operação ALT20-04-1406-FEDER-000077 - PAMUS - Implementação de uma Rede de Corredores 

Pedonais Acessíveis na Cidade - 1ª. Fase, ao Aviso Nº ALT20-06-2018-52, a qual visa a criação de uma 

rede de corredores pedonais acessíveis no centro da cidade de Portalegre, concorrendo para a 

promoção da acessibilidade e da mobilidade urbana para Todos, bem como para a diminuição das 

emissões de CO2 para a atmosfera, e que, a mesma, foi aprovada pela Autoridade de Gestão 

(Comissão Directiva), em 25/09/2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

2.6.  Serviço de Contratação Pública 
 

Ponto n.º 2.6.1.  Para deliberar - Aquisição de serviços de confeção, fornecimento e transporte de 

refeições a estabelecimentos de educação pré-escolar e 1º ciclo, para o ano de 2020/2021 - lote 7 

(EB e JI Corredoura).  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Ponto n.º 2.6.2.  Para deliberar  Aquisição de serviços de confeção, fornecimento e transporte de 

refeições a estabelecimentos de educação pré-escolar e 1º ciclo, para o ano de 2020/2021 - lote 3 

(EB e JI Monte Carvalho).  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 2.6.3.  Para deliberar  Aquisição de serviços de confeção, fornecimento e transporte de 

refeições a estabelecimentos de educação pré-escolar e 1º ciclo, para o ano de 2020/2021 - lote 2 

(EB e JI Fortios).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ponto n.º 2.6.4.  Para conhecimento  Aquisição de serviços de confeção, fornecimento e transporte 

de refeições a estabelecimentos de educação pré-escolar e 1º ciclo, para o ano de 2020/2021  lote 

5 (EB e JI Atalaião).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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 16444 do Serviço de Educação de 21 de setembro de 

2020, a propor a aceitação do pedido dos alunos matriculados nos Agrupamentos de Escolas do 

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

subsídio de refeição e para material escolar  escalão A e B  2.º, 3.º e 4.º ano). --------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.2.  Para deliberar  Informação n.º 17659 do Serviço de Educação de 06 de outubro de 

2020, a propor a aceitação do pedido dos alunos matriculados nos Agrupamentos de Escolas do 

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

subsídio de refeição e para material escolar  escalão A e B  JI). ------------------------------------------------------ 

 

Ponto n.º 3.1.3.  Para deliberar  Informação n.º 17649 do Serviço de Educação de 06 de outubro 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 B  JI). --------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.4.  Para deliberar  Informação n.º 17205 do Serviço de Educação de 29 de setembro 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 para material escolar  

escalão B  JI e 1. Ano).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 3.1.5.  Para deliberar  Informação n.º 17324 do Serviço de Educação de 30 de setembro 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  2.º Ano). ------------ 
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3.2. - Serviço de Habitação 

 

Ponto n.º 3.2.1.  Para deliberar  Informação n.º 17705 do Serviço de Assuntos Sociais (habitação) de 7 

de outubro de 2020, a remeter a caducidade do contrato de arrendamento entre a Câmara 

Municipal e o inquilino com contrato de arrendamento referente à habitação sita na Rua do 

Comércio nº60, 1º Direito, em Portalegre.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

4.- DIVISÃO DE OBRAS E AMBIENTE 

 

4.1.  Serviço de Ambiente 

 

Ponto n.º 4.1.1.  Para ratificar  Requerimento de Ana Paula Calado Baptista Enes de Oliveira datado 

de 12.10.2020, no qual é requerida a inumação de Ismália Nazaré dos Vultos Caldeira Calado em 

sepultura perpétua 1667/I, no dia 13.10.2020.  ---------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 4.1.2.  Para ratificar  Requerimento de João Mário Gasalho Sanches Vicente datado de 

01.10.2020, no qual é requerida a inumação de Maria do Céu Gasalho Sanches Mimoso Vicente em 

sepultura perpétua 2251/T, no dia 01.10.2020.  --------------------------------------------------------------------------------  

 

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 técnica DOPGU n.º 16651 de 23/09/2020 a propor a 

aprovação dos presentes trabalhos para incluir na proposta do município a formalizar junto do 

Concessionário (EDP  Distribuição, S.A.) no seu plano de atividades e Orçamento de Investimentos 

para o ano 2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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SERVIÇO DE ORDENAMENTO, PLANEAMENTO, GESTÃO URBANÍSTICA E LICENCIAMENTO  

 

PROJETO DE ARQUITETURA: 

 

APROVAR: 

 

Ponto n.º 5.1.2.  Para deliberar  Informação n.º 14657, de 06/10/2020, da DOPGU, referente ao 

processo n. 64/2017  Ampliação de Adega, prédio sito em Herdade do Porto da Boga, freguesia de 

Alegrete, apresentado por Bogawines - Exploração Agrícola e Vinícola, SA, a propor a aprovação do 

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

 

PROJETOS DAS ESPECIALIDADES: 

 

Aprovar: 

 

Ponto n.º 5.1.3.  Para deliberar  Informação n.º 17513, de 02/10/2020, da DOPGU, referente ao 

processo n. 40/2019 - Legalização e do edifício de habitação e de apoio agrícola, sito em Barrocas, 

da freguesia da Urra, apresentado por José António Barradas Carvalho, a propor a aprovação do 

projeto em sede de deliberação final.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 5.1.4.  Para deliberar  Informação n.º 17647, de 06/10/2020, da DOPGU, referente ao 

processo n. 391/2019 Legalização de obras de alteração e ampliação de edifício, sito na Rua da 

Amargura n.º 6, da união das freguesias da Sé e São Lourenço, apresentado por Paulo Jaime 

Marques dos Santos, a propor a aprovação do projeto em sede de deliberação final.  ----------------------  

 

Ponto n.º 5.1.5.  Para deliberar  Informação n.º 16071 de 14/09/2020, da DOPGU, referente ao 

Proc.137/2020 - licenciamento de uma obra de demolição e de construção de edifício de habitação 

unifamiliar, na Rua do Baldio, 15, da Freguesia de Fortios, apresentado por Nelson Joaquim Santinho 

Garcia, a propor a aprovação do projeto em sede de deliberação final.  ----------------------------------------  
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CADUCIDADE: 

 

Ponto n.º 5.1.6.  Para deliberar  Informação nº. 17990, de 12.10.2020, da DOPGU, referente ao 

processo nº. 589/2018  Construção de edifício destinado a armazém, nos lotes 346, 347, 348 e 349, da 

Zona de Expansão da Zona Industrial, freguesia da Urra, apresentado por Carvalhos Investimentos 

Gestão Imobiliária, SA, a propor a caducidade do processo, em virtude de não ter procedido ao 

pagamento da taxa respetiva nos termos do artigo 34.º do RJUE.  ----------------------------------------------------  

 

 

DIVERSOS: 

 

Ponto n.º 5.1.7.  Para deliberar  Informação n. 17651, de 06/10/2020 da DOPGU, relativa ao pedido 

de ocupação da via pública com andaimes, no Largo Serpa Pinto, Rua 19 de Junho e Travessa de S. 

Bento, na união das freguesias da Sé e São Lourenço, apresentado por Maria Beatriz Elias de Moura 

M. R. Lopes  Cabeça de Casal da Herança de, a propor a aprovação do pedido em virtude da 

pretensão se inserir em área da ARU e o deferimento da ocupação de via pública.  -------------------------  

 

Ponto n.º 5.1.8.  Para deliberar  Pedido de isenção das taxas relativas ao licenciamento da 

operação urbanística, apresentado por Paulo Jaime Marques dos Santos, com informação DOPGU 

n.17650, de 06/10/2020, a propor a aprovação do pedido em virtude da pretensão se inserir na ARU. -  

 

Ponto n.º 5.1.9.  Para ratificar - Pedido de ocupação de via pública com utilização da plataforma 

elevatória junto ao prédio sito na Rua Coronel Jorge Velez Caroço, Bloco 35, da União das Freguesias 

da Sé e São Lourenço, apresentado pelo Condomínio do referido prédio, com informação da DOPGU 

n.º 17643 de 06/10/2020, a propor a ratificação do despacho do Senhor Vereador de 06/10/20 em 

que defere o pedido em causa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 5.1.10.  Para ratificar  Pedido de condicionamento de trânsito na Rua Gaspar Coelho, 

n.º13, da União das Freguesias de Sé e São Lourenço, apresentado por Amadeu da Cruz Caldeira  

Cabeça de Casal da Herança de, com informações técnicas de 07/10/2020, a propor a ratificação 

do despacho do Senhor Vereador de 07/10/20 em que defere o pedido em causa.  -------------------------  
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Ponto n.º 5.1.11.  Para ratificar  Pedido de condicionamento de trânsito na Av.ª da Estremadura 

Espanhola, n.2, da União das Freguesias de Sé e São Lourenço, apresentado por António José Pereira 

Surrécio, com informação da DOPGU n.º 17818 de 08/10/2020, a propor a ratificação do despacho 

do Senhor Vereador de 12/10/20 em que que defere o pedido em causa.  ---------------------------------------  

 

COMPROPRIEDADE: 

 

Ponto n.º 5.1.12.  Para deliberar - Pedido de parecer favorável da constituição de compropriedade 

ao abrigo do artigo 54º da Lei nº91/95 de 2 de Setembro, relativo ao prédio rústico denominado: 

o artigo 

matriz e secção 70 D, da união das freguesias de Reguengo e São Julião, requerida por Eduardo Filipe 

Castanho Guedelha. Com a informação n.17829 da DPGU de 08/10/2020 a propor a aprovação do 

pedido e emissão da respetiva certidão. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 5.1.13.  Para deliberar  Pedido de parecer favorável da constituição de compropriedade 

ao abrigo do artigo 54º da Lei nº91/95 de 2 de Setembro, relativo ao prédio rústico denominado: 

ito com o artigo matriz e 

secção 99 G, da união das freguesias de Reguengo e São Julião, requerida por Eduardo Filipe 

Castanho Guedelha. Com a informação n.17819 da DPGU de 08/10/2020 a propor a aprovação do 

pedido e emissão da respetiva certidão.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 5.1.14.  Para deliberar  Pedido de parecer favorável da constituição de compropriedade 

ao abrigo do artigo 54º da Lei nº91/95 de 2 de Setembro, relativo ao prédio rústico denominado: 

 o nº958 e inscrito com o artigo 

matriz e secção 97 G, da união das freguesias de Reguengo e São Julião, requerida por Eduardo Filipe 

Castanho Guedelha. Com a informação n.17823 da DPGU de 08/10/2020 a propor a aprovação do 

pedido e emissão da respetiva certidão.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 5.1.15.  Para deliberar  Pedido de parecer favorável da constituição de compropriedade 

ao abrigo do artigo 54º da Lei nº91/95 de 2 de Setembro, relativo ao prédio rústico denominado: 

dial sob o nº137 e inscrito com o artigo matriz e 

secção 189 E, da união das freguesias de Reguengo e São Julião, requerida por Eduardo Filipe 
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Castanho Guedelha. Com a informação n.17820 da DPGU de 08/10/2020 a propor a aprovação do 

pedido e emissão da respetiva certidão.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 5.1.16.  Para deliberar  Pedido de parecer favorável da constituição de compropriedade 

ao abrigo do artigo 54º da Lei nº91/95 de 2 de Setembro, relativo ao prédio rústico denominado: 

 do registo predial sob o nº136 e inscrito com o artigo matriz 

e secção 38 D, da união das freguesias de Reguengo e São Julião, requerida por Eduardo Filipe 

Castanho Guedelha. Com a informação n.17826 da DPGU de 08/10/2020 a propor a aprovação do 

pedido e emissão da respetiva certidão.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ponto n.º 5.1.17.  Para deliberar  Pedido de parecer favorável da constituição de compropriedade 

ao abrigo do artigo 54º da Lei nº91/95 de 2 de Setembro, relativo ao prédio misto denominado: 

scrito na conservatória do registo predial sob o nº554 e inscrito com o 

artigo matriz e secção 12 1A, da união das freguesias de Reguengo e S. Julião, requerida por José 

Elias Tavares Relvas Palmeiro. Com a informação n.17830 da DPGU de 08/10/2020 a propor a 

aprovação do pedido e emissão da respetiva certidão. ------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

Portalegre, 16 de outubro 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) 

 

 


