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EDITAL N.º 29/2021 
 

N.º de Registo 12305 Data 11/06/2021 Processo 2021/150.10.700.02/11 

 

------- 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 16 de junho 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.  DAGF - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS 

 

         1.1. - Serviço de Finanças  Contabilidade 

 

Ponto n.º 1.1.1.  Para conhecimento - Resumo Diário de Tesouraria retirado no dia 7 de junho de 2021: 

Operações Orçamentais  833.369,09

e nove cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Operações de Tesouraria  e sete mil trezentos e vinte e dois euros e dez 

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

 

1.2. - Serviço de Taxas e Licenças  

 

Ocupação de Espaço Público/ Publicidade 

 

Ponto n.º 1.2.1. - Para deliberar  Informação do Serviço de Fiscalização a propor a remoção a 

expensas do infrator, do outdoor colocado no Nó da Penha, propriedade da empresa Resulta 

Publicidade, Lda., no seguimento da notificação (S-727) de 31/01/2021.--------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.2.2. - Para deliberar  Requerimento de Títulos & Maiúsculas, Lda., no qual solicita a 

renovação da licença de ocupação do espaço público, referentes a 6 elementos de sinalética 

promocional/direcional referentes ao Pingo Doce, por um período de um ano, de 1 de janeiro a 31 de 

dezembro de 2021.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Instruído com informação da DOPGU que sugere a aceitação da pretensão, desde que seja 

cumprido o estabelecido no regulamento municipal e que seja assegurada a circulação e segurança 

dos transeuntes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.2.3. - Para deliberar - Requerimento para realização da prova de atletismo não 

competitivo (caminhada por trilhos)  Taejo Internacional, na sequência do requerimento 

apresentado pelo Atletismo Clube de Portalegre, com sede na Avenida de Badajoz, nº. 1 em 

Portalegre, solicitando autorização para realização da referida prova, no dia 20 de junho de 2021, no 

período compreendido entre as 08.00 e as 14.00 horas.---------------------------------------------------------------------- 

 

Isenções 

 

Ponto n.º 1.2.4. - Para deliberar  Proposta à reunião de Câmara para deliberar a prorrogação da 

solicitado pelo Júlio António Meira Tavares nos termos do disposto no nºs, 1 e 6, do artº7º, do 

Regulamento da Tabela de Taxas do Município de Portalegre.----------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.2.5. - Para deliberar  Proposta à reunião de Câmara para deliberar a isenção total da 

prorrogação da instalação de carrosséis da Licença de Ruído e do Recinto, respetivamente, 

solicitado pelo Júlio António Meira Tavares nos termos do disposto no nº1, do artº7º, do Regulamento 

da Tabela de Taxas do Município de Portalegre.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 1.2.6. - Para ratificar  Requerimento de Casa de Pasto Mano a Mano, para ocupar o 

espaço público com um assador/grelhador de apoio à esplanada do seu estabelecimento disposto 

em 3m2 de área, sito na Rua Heliodoro Salgado, n.º10, de 12 a 30 de junho, ou seja, durante os santos 

populares.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Ponto n.º 1.2.7. - Para deliberar  requerimento  apresentado pelo Atletismo Clube de Portalegre, com 

sede na Avenida de Badajoz, nº. 1 em Portalegre, solicitando isenção do pagamento da taxa 

respeitante ao licenciamento da prova desportiva de atletismo não competitivo (caminhada por 

trilhos)  Taejo Internacional, a qual irá ter lugar no próximo dia 20 de junho de 2021.--------------------------- 
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1.3. - Serviço de Recursos Humanos  

 

Ponto n.º 1.3.1. - Para deliberar  Procedimento concursal comum na modalidade de contrato por 

tempo indeterminado para 2 postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente Operacional.------ 

 

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

 

2.1.  Serviço de Desporto e de Juventude 

 

Ponto n.º 2.1.1.  Para deliberar  Informação n.º 12168 de 08 de junho de 2021 do chefe de divisão a 

Associação de Forcados de Port

entos  

 

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

 

2.2.  Serviço de Assuntos Sociais 

 

Ponto n.º 2.2.1.  Para deliberar  Retificação de deliberação de 23/12/2020.-------------------------------------- 

 

3.- DIVISÃO DE OBRAS E AMBIENTE 

 

3.1.  Serviço de Obras 

 

Ponto n.º 3.1.1. - Para deliberar - Requerimento da Associação Empresarial da Região de Portalegre  

NERPOR a solicitar a cedência de equipamento (palco, cadeiras, flores e contentores de lixo) para os 

dias 24, 25 e 26 /06/2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.2.  Serviço de Ambiente 

 

Ponto n.º 3.2.1. - Para deliberar - Requerimento de Milene de Jesus Aleixo, a solicitar autorização para 

ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2021, instruído com informação da DOA nº 

10755/21 de 21/05/2021, a propor a atribuição do lugar. ------------------------------------------------------------------- 
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Ponto n.º 3.2.2. - Para ratificar  Requerimento de Elvira de Jesus Marques Baptista, datado de 

28.05.2021, no qual é requerida a inumação de Joaquim Guedelha Mafra em sepultura temporária 

724/R., no dia 28.05.2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.2.3. - Para ratificar  Requerimento de Maria da Felicidade Serra Rosado, datado de 

01.06.2021, no qual é requerida a inumação de Inês Santos de Carvalho Serra Rosado em sepultura 

perpétua 1178/E., no dia 01.06.2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ponto n.º 3.2.4. - Para ratificar - Requerimento de Manuel António Ramos Moreno Pinheiro, datado de 

28.05.2021, no qual é requerida a inumação de José Luís Pereira Pinto em sepultura perpétua 2119/Z., 

no dia 28.05.2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.2.5. - Para ratificar - Requerimento de Paula Cristina Carvalho Silva, datado de 02.06.2021, 

no qual é requerida a inumação de Lucinda Velez d´Oliveira em sepultura perpétua 1064/M, no dia 

02.06.2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. - DIVISÃO DE ORDENAMENTO, PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 

 

4.1. - SERVIÇO DE ESTUDOS E PROJETOS: 

 

TOPONIMIA: 

 

Ponto n.º 4.1.1.  Para deliberar  Proposta apresentada e devidamente fundamentada, de atribuição 

de nome Azinhaga Cantos da Mata, conforme reunião da Comissão de Toponímia, efetuada em 

28/10/2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.2.  Para deliberar  Proposta apresentada e devidamente fundamentada, de atribuição 

de nome do Largo das Tapeçarias de Portalegre, conforme reunião da Comissão de Toponímia, 

efetuada em 28/10/2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.3.  Para deliberar  Proposta apresentada e devidamente fundamentada, de não 

atribuir o nome da Praça Álvaro Cunhal, conforme reunião da Comissão de Toponímia, efetuada em 

28/10/2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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INICIATIVA MUNICIPAL: 

 

Ponto n.º 4.1.4.  Para deliberar  Presente informação interna DOPGU a propor a aprovação 

graciosamente a prorrogação de prazo pelos 45 dias solicitados, relativamente à empreitada de 

REABILITAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA DA MOURARIA, N.º 32 E N.º 34, 2 FOGOS DE HABITAÇÃO, DE 

TIPOLOGIA T1 E T2, EM PORTALEGRE, P.E.D.U.  P.A.I.C.D. 07.---------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.5.  Para ratificar: Presente Informação nº 12042 de 7/6/2021 referente ao concurso 

Reabilitação e Reconversão de Edifícios dos Antigos Paços do Concelho para Centro de 

Documentação de Património, onde de acordo com os factos apresentados, se propõe 

superiormente a Resolução do Contrato pelo Dono da Obra com a empresa Índice R  Engenharia e 

Construção, nos termos da alínea l), do n.º 1 da Cláusula 51.ª do Caderno de Encargos, com 

audiência prévia dos interessados de 10 dias.----------------------------------------------------------------------------------- 

A presente proposta apresenta grande urgência uma vez que o imóvel em questão se apresenta 

com a cobertura em risco eminente de ruína para o seu interior, tendo recentemente caído para a 

via pública parte da sanca lateral. Essa queda de elementos provocou o corte do arruamento 

confiante com o edifício.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SERVIÇO DE ORDENAMENTO, PLANEAMENTO, GESTÃO URBANÍSTICA E LICENCIAMENTO  

 

PROJETO(S) DE ARQUITETURA: 

 

A Indeferir: 

 

Ponto n.º 4.1.6.  Para deliberar  Informação nº. 12048 Informação de 07/06/2021, da DOPGU, 

referente ao processo nº. 4/2018  Alteração de utilização para habitação, na Rua Estrada de 

Portalegre, 1 A, na freguesia de Fortios, apresentado por José António Baptista Pires a propor o 

indeferimento do processo, atendendo ao parecer não favorável emitido pela DRAPA.---------------------- 

 

REDUÇÃO DE TAXAS: 

 

Ponto n.º 4.1.7.  Para deliberar  Informação nº. 11851, de 02/06/2021, da DOPGU, relativa ao pedido 

de isenção de taxas, para Ocupação de via publica com andaimes, na Rua do Outeiro, 48, em 

Alegrete, apresentado por Marcelino José Gaio Tavares, a propor a aprovação do pedido de 

isenção de taxas, em virtude da pretensão se inserir em área da ARU, de Alegrete.----------------------------- 
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OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA 

 

Diversos: 

 

Ponto n.º 4.1.8.  Para deliberar  Informação datada de 07/06/2021 da DOPGU, relativa ao pedido de 

ocupação do espaço público com andaimes, na Avenida das Descobertas, n.º 32, união das 

freguesias da Sé e S. Lourenço, apresentado por Maria de Jesus Gravilha Pires, a propor a aprovação 

do pedido de ocupação do espaço publico, com andaimes.----------------------------------------------------------- 

 

DIVERSOS: 

 

Ponto n.º 4.1.9.  Para deliberar  Requerimento apresentado por Urbanos-Supply, Sa., de 7 de junho 

de 2021, referente ao pedido de ocupação da via pública no prédio sito na Av. da Liberdade, 23, 

União das Freguesias da Sé e S. Lourenço, com informação da DOPGU de 9 de junho a propor a 

aprovação do pedido de ocupação de via publica nos termos do artigo 57º do RJUE e artigo 55º do 

RMUETCU.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

 

VISTORIAS ARTIGO 90º DO RJUE: 

 

Homologação: 

 

Ponto n.º 4.1.10.  Para deliberar  Vistoria nos termos do artigo 90.º do RJUE, na sua atual redação, ao 

imóvel sito na Rua Amélia Rey Colaço  2.º Esq., da União das freguesias da Sé e S. Lourenço, 

requerido por Francisco Manuel Gavetanho Branquinho, acompanhado do auto de vistoria n.º 11416 

de 28/05/2021, a propor a homologação do auto de vistoria.------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.11.  Para deliberar  Vistoria nos termos do artigo 90.º do RJUE, na sua atual redação, 

requerida por Ana Isabel Figueiredo Ribeirinho da Silva Teixeira de Carvalho, ao prédio sito na Praça 

da Republica, 68, 70 e 70ª, acompanhado do auto de vistoria n.º 11770 de 02/06/2021, a propor a:------ 

- Homologação do auto de vistoria;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Notificação das partes em sede de audiência prévia para se pronunciarem;------------------------------------ 

- Expirado o prazo de pronúncia, a notificação das partes para que num prazo de 30 dias procedam 

à correção das anomalias identificadas no auto.------------------------------------------------------------------------------ 
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Portalegre, 11 de junho de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

 


