
 

 

   
 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PORTALEGRE 

 

 
 

EDITAL 
 
 
 
LUÍS DAVID TRINDADE DE MOREIRA TESTA, PRESIDENTE DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PORTALEGRE: ---------------------------- 
 
 
---- Faz público que no próximo dia 30 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 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 do anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro;   
 
2 – Ata nº. 29 relativa à reunião ordinária de 26 de fevereiro de 2021; 
 
3 – Declaração de compromissos plurianuais, pagamentos e recebimentos em atraso dos 
SMAT; 
- Deliberação da CMP de 24.02.2021 -    
 
4 – Juízes Sociais; 
- Despacho da Sra. Presidente da Câmara de 23.03.2021 -    
 
5 – Repartição de encargos – Acordo quadro – fornecimento de gás propano a granel e 
gás natural – lote 2 – gás natural; 
- Deliberação da CMP de 24.03.2021 -    
 
6 – Relatório da consulta pública e Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios de Portalegre 2021/2030; 
- Deliberação da CMP de 24.03.2021 -    
 
7 – Toponímia – Requerimento do grupo de eleitos da CDU ( PCP/PEV ); 
 
8 – Repartição de encargos – Fornecimento de energia elétrica; aquisição de serviços e 
Candidatura ao Fundo Ambiental; 
- Deliberação da CMP de 14.04.2021 -   
 
9 – 7º. Relatório de Monotorização de Reabilitação Urbana – ARU de Portalegre e ARU de 
Alegrete/2020; 
- Deliberação da CMP de 14.04.2021 -   
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10 – Relatório Anual de Atividades da CPCJ/2020; 
 
11 – Estratégia Local de Habitação; 
- Deliberação da CMP de 21.04.2021 -   
 
12 – Transferência de Competências no domínio da ação social – D.L. nº. 55/2020, de 12 
de Agosto; 
- Deliberação da CMP de 21.04.2021 -   
 
13 – Área de Reabilitação Urbana ( ARU ) / Estratégia de Reabilitação Urbana ( ERU ) de 
Portalegre e Alegrete – Prazos; 
- Deliberação da CMP de 21.04.2021 -   
 
14 – Relatório semestral da União de Freguesias de Reguengo e S. Julião, nos termos da 
alínea c) do nº. 2 da clausula 6ª. do Auto de Transferência de Competências; 
- Deliberação da CMP de 21.04.2021 -   
 
 
 
Torna ainda público que tendo em conta as Contingências para a Prevenção e Controlo de 
Infeção por COVID-19, a mesma terá lugar no Centro de Congressos do Edifício dos 
Paços do Concelho, estando assegurada a distribuição de mascaras de proteção a cada 
um dos membros, além de outro tipo de proteções, sendo inclusivamente garantida a 
distância segura entre todos os participantes, bem como, será feita a prévia higienização 
do local. 
 
---- Para constar, publica-se este e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares 
de estilo do concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Portalegre, 22 de abril de 2021 
 
 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, 

   
                                                           

- LUÍS DAVID TRINDADE DE MOREIRA TESTA - 


