
 
 

   
 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PORTALEGRE 

 

 
EDITAL 

 
 
LUÍS DAVID TRINDADE DE MOREIRA TESTA, PRESIDENTE DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PORTALEGRE: ---------------------------- 
 
---- Faz público que no próximo dia 28 de fevereiro, pelas 21.00 horas, no Centro de 
Congressos da Câmara Municipal de Portalegre se realizará a sessão ordinária da Assembleia 
Municipal ao abrigo do disposto no artigo 27.º do anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
cuja ORDEM DO DIA é a seguinte: 
  

 
1 – Informação da Presidente da Câmara Municipal sobre a atividade municipal, nos 
termos da alínea c), do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;   
 
2 – Ata nº. 21 relativa à reunião ordinária realizada em 23 de dezembro de 2019;      
 
3 – Revogação da deliberação da Assembleia Municipal de 28 de outubro de 2019, que 
aprovou a contratação de empréstimo até ao montante de 112.196€; 
- Deliberação da CMP de 18.12.2019 - 
 
4 – Para conhecimento - Conclusão do procedimento de classificação do edifício sede do 
Sindicato dos Operários Corticeiros, como Monumento de Interesse Municipal ( MIM ); 
- Deliberação da CMP de 08.01.2020 - 
 
5 – Para conhecimento - Conclusão do procedimento de classificação do edifício do 
Museu Municipal de Portalegre, como Monumento de Interesse Municipal ( MIM ); 
- Deliberação da CMP de 29.01.2020 - 
 
 
6 – Para conhecimento - Conclusão do procedimento de classificação do edifício dos 
Paços do Concelho de Portalegre, como Monumento de Interesse Municipal ( MIM ); 
- Deliberação da CMP de 29.01.2020 - 
 
 
7 – Para conhecimento - Conclusão do procedimento de classificação do edifício do 
Convento de Santo Agostinho, como Monumento de Interesse Municipal ( MIM ); 
- Deliberação da CMP de 29.01.2020 - 
 
 
8 – Para conhecimento - Conclusão do procedimento de classificação do edifício da Casa 
Museu José Régio, como Monumento de Interesse Municipal ( MIM ); 
- Deliberação da CMP de 29.01.2020 - 
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9 – Relatório Anual de Atividades de 2019 e Plano de Ação da CPCJ para 2020; 
 
10 – Desafetação do domínio público para o domínio privado do Município de Portalegre 
de uma parcela de terreno com a área de 1.428,32 m2 (antiga Azinhaga Pública), sita na 
União de Freguesias da Ribeira de Nisa e Carreiras; 
- Deliberação da CMP de 12.02.2020 - 
 
11 – Repartição de encargos em mais de um ano económico – Prestação de Serviços 
Jurídicos; 
- Deliberação da CMP de 12.02.2020 – 
 
12 - Repartição de encargos em mais de um ano económico – Conservação/Manutenção 
preventiva e curativa dos elevadores propriedade do Município de Portalegre; 
- Deliberação da CMP de 19.02.2020 – 
 
13 – 6º. Relatório de Monotorização de Operacionalização da Estratégia de Reabilitação 
referente à Aru de Portalegre e ARU de Alegrete; 
- Deliberação da CMP de 19.02.2020 – 
 
14 – Moção pela instalação da fibra óptica na Freguesia da Urra; 
 
15 – Designação de dois representantes da Assembleia Municipal para integrarem a 
Comissão Municipal de Trânsito; 
 
16 – Designação pela Assembleia Municipal de cidadão para integrar a CPCJ de 
Portalegre na modalidade alargada; 
 
 
---- Para constar, publica-se este e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares 
de estilo do concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Portalegre, 20 de fevereiro de 2020 
 
 
 
 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, 

   
                                                                  

- LUÍS DAVID TRINDADE DE MOREIRA TESTA - 


