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EDITAL 
 
 
 
LUÍS DAVID TRINDADE DE MOREIRA TESTA, PRESIDENTE DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PORTALEGRE: ---------------------------- 
 
 
---- Faz público que no próximo dia 28 de dezembro, 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. 26 relativa à reunião ordinária de 28 de setembro de 2020 e ata nº. 27 relativa 
à reunião extraordinária realizada em 13 de outubro de 2020;      
 
 
3 – Relatório semestral ( 1º. Semestre de 2020 ) da Junta de Freguesia de Urra, nos 
termos do nº. 3 da clausula 7ª. do Contrato Interadministrivo – Para conhecimento; 
- Deliberação da CMP de 14.10.2020 - 
 
 
4 – Relatório semestral da Junta de Freguesia de Urra, nos termos da alínea c) do nº. 2 da 
clausula 6ª. do Auto de Transferências de Competências – Para conhecimento;   
- Deliberação da CMP de 14.10.2020 - 
 
 
5 – Orçamento e Mapa de Pessoal dos Serviços Municipalizados de Águas e Transportes 
para 2021; 
- Deliberação da CMP de 4.11.2020 - 
 
6 – Plano Plurianual de Investimento dos Serviços Municipalizados de Águas e 
Transportes para 2021; 
- Deliberação da CMP de 4.11.2020 - 
 
 
7 – Documentos das Demonstrações Financeiras Previsionais dos Serviços 
Municipalizados de Águas e Transportes para 2021; 
- Deliberação da CMP de 18.11.2020 - 
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8 – Projeto de delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Carreiras; 
- Deliberação da CMP de 25.11.2020 - 
 
9 – Repartição de despesa em mais de um ano económico - Contrato de Gestão de 
Eficiência Energética para a implementação de medidas de melhoria da eficiência 
Energética no Sistema de Iluminação Publica (SIP) do Concelho de Portalegre;  
- Deliberação da CMP de 25.11.2020 – 
 
10 – Plano de Pormenor do Bonfim – lote 44 – correção material; 
- Deliberação da CMP de 27.11.2020 – 
 
11 – 4ª. Alteração Modificativa ao Orçamento – Revisão ao Orçamento da Câmara 
Municipal de Portalegre ( corrigido ); 
- Deliberação da CMP de 16.12.2020 - 
 
12 – 4ª. Alteração Modificativa às Grandes Opções do Plano – Revisão às Grandes 
Opções do Plano da Câmara Municipal de Portalegre ( corrigidas ); 
- Deliberação da CMP de 16.12.2020 - 
 
13 – Proposta de não aceitação da transferência de competências no âmbito do Decreto-
Lei nº. 21/2019, de 30 de janeiro, para o ano de 2021; 
- Deliberação da CMP de 16.12.2020 - 
 
14 – Prorrogação do prazo para entrega de requerimentos para minoração do IMI, nas 
zonas históricas de Portalegre e Alegrete, bem como, na Zona Industrial de Portalegre. 
- Deliberação da CMP de 16.12.2020 - 
 
 
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, 18 de dezembro de 2020 
 
 
 
 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, 

   
                                                           

- LUÍS DAVID TRINDADE DE MOREIRA TESTA - 


