
 
 

   
 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PORTALEGRE 

 

 
EDITAL 

 
 
LUÍS DAVID TRINDADE DE MOREIRA TESTA, PRESIDENTE DA  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PORTALEGRE: --------------- ------------- 
 
 
 
---- Faz público que no próximo dia 27 de Abril , 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 da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, cuja ORDEM DO DIA é a 
seguinte: 
  
 

1 – Informação da Senhora 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 – Atas n.º 5, relativa à reunião realizada em 23 de fevereiro de 2018;   
 
3 – Plano de Intervenção no Espaço Rural ( PIER ), para as antigas instalações da Fábrica 
do Bagaço – Final do Período de Discussão Pública; 
- Deliberação de 07.03.2018 –  
 
4 – Cancelamento de cláusulas do lote nº. 158-A da Zona Industrial de Portalegre – Barros 
& Alexandre, Ldª.; 
- Deliberação de 21.03.2018 –  
 
5 – Cerciportalegre – Cooperativa Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de 
Portalegre, CRL – Ampliação de edifício na Quinta da Lage/Isenção de Taxas; 
- Deliberação de 04.04.2018 – 
 
6 - Prestação de Contas dos Serviços Municipalizados de Águas e Transportes referente a 
2017; 
- Deliberação de 18.04.2018 – 
 
7 - 1.ª Revisão  ao  Orçamento  e  Grandes  Opções  do  Plano  da  Câmara  Municipal  de 
Portalegre de 2018; 
- Deliberação de 18.04.2018 – 
 
8 – Relatório de Prestação de Contas da Câmara Municipal de Portalegre referente a 
2017; 
- Deliberação de 18.04.2018 – 
 
 
9 – Centro Social e Paroquial de S. Tiago – Construção de Unidade de Cuidados 
Continuados e Estrutura Residencial para Idosos/Isenção de Taxas; 
- Deliberação de 18.04.2018 – 
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10 - Aprovação das peças do procedimento e abertura de concurso público de concessão 
de uso privativo para a exploração de um quiosque destinado à venda de produtos locais, 
castanhas assadas, fruta e frescos da época, smoothies (sumos frescos de fruta e/ou 
legumes), gelados e flores, com uma área bruta de 20,25 m2 e uma área útil de 3,51 m2, 
sito no antigo Rossio do Espírito Santo, contíguo à Avenida da Liberdade, pelo período de 
5 anos; 
- Deliberação de 18.04.2018 – 
 
11 - Aprovação das peças do procedimento e abertura de concurso a celebrar no âmbito 
do Acordo Quadro CIMAA – AQ 01CC-CIMAA/2017 - Energia, para os seguintes Ajustes 
Diretos: 
 
- Fornecimento de energia elétrica às instalações alimentadas em Baixa Tensão Especial 
para o Município de Portalegre, de 01/05/2018 a 31/12/2018, no valor de 173.334,14€ e 
para o ano de 2019, no valor de 297.223.56€; 
 
- Fornecimento de energia elétrica às instalações alimentadas em Média Tensão, Baixa 
Tensão Normal e Iluminação Pública para o Município de Portalegre, de 01/05/2018 a 
31/12/2018, no valor de 524.823.73€ e para o ano de 2019, no valor de 862.421.15€; 
- Deliberação de 18.04.2018 – 
 
 
12 - Concessão da Rede de distribuição de energia elétrica em baixa tensão para o 
Concelho de Portalegre; 
- Deliberação de 18.04.2018 – 
 
 
---- Para constar publica-se este e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares 
de estilo do concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Portalegre, 18 de Abril de 2018 
 
 
 
 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, 
 

  
                                                                                   

- LUÍS DAVID TRINDADE DE MOREIRA TESTA - 


