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EDITAL N.º 62/2021 
 

N.º de Registo 26020 Data 29/12/2021 Processo 2021/150.10.701.02/22 

 
 

------- Fermelinda de Jesus Pombo Carvalho, 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 03 de janeiro de 2022, 

pelas 09.30 horas, a qual se realizará no Centro de Congressos do edifício dos Paços do Concelho, 

para análise dos seguintes assuntos:-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1 - GAP- GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

1.1.  Diversos  

 

Ponto nº. 1.1.1  Para conhecimento - Despachos de deferimento por delegação de competências 

da Câmara Municipal na Senhora Presidente - DOPGU.--------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto nº. 1.1.2  Para conhecimento - Despachos de deferimento por delegação de competências 

da Câmara Municipal na Senhora Presidente - DAGF.------------------------------------------------------------------------ 

 

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 23 de dezembro de 

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

Operações Orçamentais - 

euros e oitenta e dois cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Operações de Tesouraria - 

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

 

2.2.  Serviço de Taxas e Licenças 
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Ponto n.º 2.2.1.  Para deliberar  Proposta à reunião de Câmara para que esta manifeste o relevante 

interesse Municipal na realização  do Passeio de Pais Natal Motard  Recolha de Alimentos, cuja 

responsabilidade pela sua realização esteve a cargo do Grupo Motard Cidade de Portalegre e 

consequentemente a isenção total das taxas relativas ao licenciamento da Prova Desportiva (15,70 

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

 

2.3. - Serviço de Património 

 

Ponto n.º 2.3.1.  Para deliberar  Cancelamento da reserva de propriedade referente ao imóvel sito 

na Rua Drº Ernesto Subtil, nº 14  1º esquerdo em Portalegre.--------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 2.3.2.  Para deliberar  Exercício do direito de preferência do prédio sito na Rua do 

Comércio, nºs 39 e 41 e Largo da Misericórdia, nº 1, da União das freguesias da Sé e São Lourenço, 

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

 

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

 

3.1.  Serviço de Cultura 

 

Ponto n.º 3.1.1.  Para deliberar  Informação n.º 22912 do serviço de cultura (Centro de Artes) de 11 

de novembro de 2021 acompanhado do pedido da Escola Silvina Candeias a solicitar a isenção do 

pagamento das taxas aquando da realização de um espetáculo solidário, a favor da Santa Casa da 

Misericórdia de Portalegre, no dia 15 de janeiro de 2022.------------------------------------------------------------------- 

  

Ponto n.º 3.1.2.  Para deliberar  Informação n.º 23399 do serviço de cultura (Museu das Tapeçarias) 

de 18 de novembro de 2021 acompanhado do pedido de Catarina Miranda a solicitar a isenção do 

novembro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 3.1.3.  Para deliberar  Informação da DCJDAET de 29 de dezembro de 2021 a propor a 

ído).----------------------------------------- 

 

4.- DIVISÃO DE OBRAS E AMBIENTE 
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4.1.  Serviço de Ambiente 

 

Ponto n.º 4.1.1.  Para deliberar  Requerimento de António Luís Pereira Almeida, a solicitar autorização 

para ocupação de um lugar ocasional nas feiras mensais de 2022, instruído com informação da DOA 

nº 24878/21 de 10/12/2021, a propor a atribuição do lugar.---------------------------------------------------------------- 

 

4.2.  Serviço de Obras 

 

Ponto n.º 4.2.1.  Para ratificar  Requerimento da NEREPOR-AE-Associação Empresarial da Região de 

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

 

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 25292 de 16/12/2021 a propor a 

aprovação do Auto de Medição nº14 da empreitada de REABILITAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 

EDIFICIOS/FRAÇÕES, PROPRIEDADE DO MUNICIPIO - III FASE, correspondente aos trabalhos realizados 

entre 1 e 26 de Novembro de 2021, no valor de 31.034,97 --------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.2.  Para deliberar  Informação interna DOPGU n.º 25479 de 20/12/2021 a propor a 

homologação do auto de vistoria de receção provisória parcial, da parte que compõe o piso 0.-------- 

 

Ponto n.º 5.1.3.  Para deliberar  Informação interna DOPGU n.º 25708 de 23.12.2021 a propor a 

aprovação da proposta do Auto de Medição n.º 11, datado de 22 de dezembro de 2021, no valor de 

 Empresas Não Tecnológicas de 

dezembro de 2021.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
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Ponto n.º 5.1.4.  Para deliberar  Informação interna DOPGU n.º 25722 de 23.12.2021 a propor a 

aprovação da proposta do Auto de Medição n.º 10, datado de 22 de dezembro de 2021, no valor de 

, 

correspondente aos trabalhos realizados desde o dia 25 de novembro até ao dia 22 de dezembro de 

2021.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

 

Ponto n.º 5.1.5.  Para deliberar  Proposta de pedido de apoio apresentado por Miguel Rasquinho, 

Diretor Regional do Alentejo do IPDJ, IP, no qual solicita que se proceda à poda de árvores (oito 

exemplares da espécie Tilia cordata) situadas no espaço verde privado da entidade da qual é 

responsável.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Depois de sujeitas a inspeção, por mera observação visual, a CIIAM-PTG verificou que estas se 

encontram em bom estado fitossanitário e em equilíbrio biomecânico (mydoc n.º 25397 de 

17/12/2021).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Assim sendo, recomenda-se a subida do fuste em todas as tílias, no sentido de se privilegiar o 

arejamento e a manutenção da verticalidade das suas copas, bem como a remoção de eventuais 

ramos soltos, partidos e/ou secos.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deste modo, será garantida a manutenção dos níveis de prestação de serviços ecológicos e 

climáticos desempenhados por este conjunto arbóreo.--------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto n.º 5.1.6.  Para ratificar - Informação da CIIAM-PTG (mydoc n.º 25134 de 14/12/2021) e ficha de 

inventariação e inspeção de um choupo-branco, plantado no Jardim da Avenida da Liberdade, a 

recomendar o seu abate por se encontrar em risco de queda iminente.--------------------------------------------- 

Da análise biomecânica e da avaliação fitossanitária, feitas por mera observação visual, verificou-se 

que o exemplar arbóreo apresenta inúmeras patologias fisiológicas e estruturais, situação que torna a 

sua estabilidade extremamente debilitada, podendo por em perigo transeuntes e bens de terceiros.--- 

 

SERVIÇO DE ORDENAMENTO, PLANEAMENTO, GESTÃO URBANÍSTICA E LICENCIAMENTO  

 

Aprovar: 

 

OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO MUNICIPAL: 

 

Ponto n.º 5.1.7.  Para deliberar  Informação nº.25254 de 15 /12/2021, da DOPGU, referente ao pedido 

de junção dos lotes 243 e 244  na Zona Industrial, (PPEZI), Freguesia da Urra, apresentado por 

Adventech-Advanced Environmental Tecnologies, Lda., a propôr a aprovação da alteração ao 



 

Município de Portalegre 
www.cm-portalegre.pt 

Câmara Municipal  

 

5 

 

loteamento municipal, com o objetivo de junção dos lotes 243 e 244, num único lote e posterior 

emissão da respetiva certidão.---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

Portalegre, 29 de dezembro de 2021 

  

 

 

 

 

 

 
A Presidente da Câmara 

 

 

 

Fermelinda de Jesus Pombo Carvalho* 

(*Por competência própria, Edital n.º 54/2021, de 26 de outubro e Despacho n.º 23740 de 6 de dezembro de 2021) 

 


