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EDITAL N.º 32/2021 
 

N.º de Registo 13386 Data 25/06/2021 Processo 2021/150.10.700.02/13 

 

 

------- 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 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 18 de junho de 

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

Operações Orçamentais  

e Um Cêntimo).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Operações de Tesouraria  

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

 

1.2. - Serviço de Taxas e Licenças  

 

Prova Desportiva 

 

Ponto n.º 1.2.1. - Para ratificar  

Junho de 2021, solicitando autorização para realização da prova desportiva Portalegre TT 2021, nos 

dias 26 e 27 de junho de 2021, no período compreendido entre as 07.00 e as 19.00 horas na Herdade 

das Coutadas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Isenções 
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Ponto n.º 1.2.2. - Para deliberar - Proposta à reunião do executivo o manifesto e relevante interesse 

municipal da prova desportiva Portalegre TT 2021, a realizar nos dias 26 e 27 de junho de 2021, no 

período compreendido entre as 07.00 e as 19.00 horas na Herdade das Coutadas, nos termos do 

disposto no n.º 1 ou n.º 6 do art.º 7.º, do Regulamento da Tabela de Taxas do Município de Portalegre.- 

 

1.3. - Serviço de Património 

 

Ponto n.º 1.3.1. - Para deliberar  Mudança de titularidade do imóvel sito na Rua Luís de Sousa Gomes, 

bloco 3  3º Esq.º em Portalegre.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

2.1.  Serviço de Assuntos Socias 

 

Ponto n.º 2.1.1.  Para deliberar  Informação n.º 12248 do serviço de assuntos sociais (habitação) de 

11 de junho de 2021 relativo à revogação de contrato de arrendamento entre a Câmara Municipal e 

a inquilina residente na Rua Luís Pathé - Bloco 8 - 2.º Dto.------------------------------------------------------------------- 

 

2.2.  Serviço de Cultura 

 

Ponto n.º 2.2.1.  Para deliberar  Informação n.º 12400 do Serviço de Cultura (Centro de Artes) de 14 

de junho 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 de um recital 

de uma aluna no dia 19 de julho.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3.- DIVISÃO DE OBRAS E AMBIENTE 

 

3.1.  Serviço de Obras 

 

Ponto n.º 3.1.1. - Para ratificar - Requerimento da Associação Académica do Instituto Politécnico de 

Portalegre, a solicitar a cedência de equipamento (Palco e cadeiras) para a realização do evento no 

dia 21 de Junho  Biblioteca. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.2.  Serviço de Ambiente 

 

Ponto n.º 3.2.1. - Para deliberar - Requerimento de João Manuel Massano Moura, a solicitar 

autorização para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2021, instruído com 

informação da DOA nº 10515/21 de 19/05/2021, a propor a atribuição do lugar. --------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.2.2. - Para ratificar  Requerimento de Francisco Realinho Meira, datado de 15.06.2021, no 

qual é requerida a inumação de Florentina Joaquina Sanchez Coelho em sepultura perpétua 2007/I., 

no dia 15.06.2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.2.3. - Para ratificar - Requerimento de Madalena da Conceição Covas Nunes Gomes, 

datado de 16.06.2021, no qual é requerida a inumação de Maria Inês Covas Nunes em sepultura 

temporária 739/R., no dia 16.06.2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.2.4. - Para ratificar - Requerimento de Teresa da Conceição Ramos Costa, datado de 

17.06.2021, no qual é requerida a inumação de Joaquim Mourato Cordeiro em sepultura temporária 

936/S., no dia 17.06.2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.2.5. - Para ratificar - Requerimento da Santa Casa da Misericórdia de Portalegre, datado 

de 16.06.2021, no qual é requerida a inumação de Adelino Manuel Antunes Roque em sepultura 

temporária 738/R., no dia 16.06.2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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  Nos termos do previsto na alínea a) do n.º1 do artigo 24.º e nos 

artigos 27.º e 27.º- A do CCP, ou seja, considerando o facto de, em anterior concurso público, 

nenhum candidato apresentou proposta, mantendo-se na íntegra a mesma versão do projeto de 

exe

Espaços Públicos do Bairro Social dos Assentos  Fase 1  

importa na quantia de  + IVA, e para efeitos de aprovação e envio ao Serviço de 

Candidaturas, remete-se o procedimento de Consulta Prévia, incluindo o convite e o caderno de 
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encargos, para efeitos de aprovação e decisão de abertura do mesmo, sendo que este deverá ser 

previamente cabimentado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mais se propõe a nomeação dos seguintes elementos: Júri do Concurso: Presidente de Júri, Eng. 

Eduardo Bilé, Efetivos: Eng. Joaquim Ferreira e Eng. Anabela Catalão, Suplentes: Arq. Gonçalo Alegre 

e Arq. Hugo Espanhol; Fiscalização: Arq. Ana Santos, Eng. João Carvalho da Silva; Coordenador de 

Segurança Dr. luís Nunes e Gestor de Contrato, nos termos do artigo 290-A, do CCP, na sua atual 

redação: Eng. João Carvalho da Silva. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.2.  Para deliberar  Informação interno n.º 12875 de 18/06/2021ª propor a aprovação do 

nterpretação do Complexo Turístico da 

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), Demolições (Cap.2), Estabilidade (20) e Instalação e 

Equipamentos de Baixa Tensão, num total de 18.726,73 + IVA. ----------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.3.  Para deliberar  Informação interna DOPGU n.º 12560 de 15.06.2021 a propor a 

aprovação da proposta do Auto de Medição n.º 7 da empreitada de Recuperação e Reconversão 

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

trabalhos realizados entre o dia 13 de maio e o dia 15 de junho de 2021,  

 

Ponto n.º 4.1.4.  Para deliberar  Propõe-se a emissão de parecer de concordância com a avaliação 

artigo P1442 da U.F. de Ribeira de Nisa e Carreiras. --------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 4.1.5.  Para deliberar  Informação da DOPGU n.º 12787, de 18-06-2021 e ficha de 

inventariação e inspeção de dois exemplares arbóreos (da espécie Melia Azedarach) que, no 

seguimento da reclamação do munícipe José Manuel Pinto Flores, morador na Rua dos Penedos 

Gordos, n.º7, e por razões de proteção de bens de terceiros, propõe o abate de uma árvore, em bom 

estado fitossanitário, plantada no passeio contíguo ao logradouro de habitação, e cujo sistema 

radicular tem vindo a provocar danos, designadamente no muro e no piso. A CIIAM-PTG recomenda 

ainda que a outra árvore, de igual espécie mas mais afastada do muro, seja simplesmente 

monitorizada pelos serviços municipais. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

Município de Portalegre 
www.cm-portalegre.pt 

Câmara Municipal  

 

5 

 

Ponto n.º 4.1.6.  Para deliberar  Informação da DOPGU n.º 13049, de 21- 06 -2021 que, no seguimento 

da reclamação apresentada por Adriano Manuel Alface Bailadeira, morador na Rua Zacarias 

d´Ascensão Penetra Ceia, n.º12, Ribeira de Nisa, e depois de realizada a inspeção, por mera 

observação visual, ao arvoredo existente junto ao lote do queixoso, a CIIAM-PTG propõe que se 

notifique o proprietário Luís António Henriques Marcão, para num prazo de 60 dias, para proceder ao 

abate do sobreiro que se encontra a danificar o muro de pedra seca e em risco de queda, sendo 

que este terá de ter a prévia autorização do ICNF,IP, à limpeza do outro sobreiro e da figueira, e 

ainda à reparação desse mesmo muro, devendo previamente ser dado conhecimento ao 

requerente um prazo de 10 dias para se pronunciar nos termos do CPA. -------------------------------------------- 

Mais se propõe que se informe o reclamante sobre o procedimento seguido.------------------------------------- 

 

SERVIÇO DE ORDENAMENTO, PLANEAMENTO, GESTÃO URBANÍSTICA E LICENCIAMENTO  

 

VISTORIA 

 

Homologação 

 

Ponto n.º 4.1.7.  Para deliberar  Vistoria nos termos do artigo 90.º do RJUE, na sua atual redação, ao 

imóvel sito na Travessa das Corças s/n.º, da União das Freguesias da Sé e S. Lourenço, acompanhado 

do auto de vistoria n.º 13218 de 24/06/2021, a propor a homologação do auto de vistoria.------------------ 

 

 

Portalegre, 25 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) 

 

 


