
 
 

   
 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PORTALEGRE 

 

 
EDITAL 

 
 
LUÍS DAVID TRINDADE DE MOREIRA TESTA, PRESIDENTE DA  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PORTALEGRE: --------------- ------------- 
 
---- Faz público que no próximo dia 29 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 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;   
 
2 – Atas n.sº 13 e 14 relativas à reunião ordinária da Assembleia Municipal realizada em 
22 de fevereiro e à reunião extraordinária realizada em 22 de março de 2019, 
respetivamente;     
 
3 – Transferência de competências no âmbito da Lei 50/2018, de 16 de agosto – diploma 
setorial DL. n.º 20/2019, de 30 de janeiro - no domínio da proteção e saúde animal e 
de segurança dos alimentos – Para conhecimento; 
- Deliberação da CMP de 20.03.2019 – 
 
4 – Transferência de competências no âmbito da Lei 50/2018, de 16 de agosto – diploma 
setorial DL. n.º 22/2019, de 30 de janeiro - no domínio da cultura – Para conhecimento; 
- Deliberação da CMP de 20.03.2019 – 
 
5 – Plano de Pormenor da Envolvente à Rua 1º de maio – correção material; 
- Deliberação da CMP de 20.03.2019 - 
 
6 – Prestações de Contas de 2018 dos Serviços Municipalizados de Águas e Transportes; 
- Deliberação da CMP de 03.04.2019 - 
 
7 – Mercado Municipal de Portalegre – Isenção de pagamento de rendas; 
- Deliberação da CMP de 17.04.2019 - 
 
8 – Contratação de empréstimo até ao montante de 212.067,00 euros; 
- Deliberação da CMP de 17.04.2019 - 
 
9 – Contratação de empréstimo até ao montante de 1.185.289,00 euros; 
- Deliberação da CMP de 17.04.2019 - 
 
10 – Demonstrações Financeiras e Relatório de Gestão de 2018 da CMP para apreciação 
e aprovação da aplicação dos resultados; 
 - Deliberação da CMP de 17.04.2019 – 
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11 – Informação nº. 7842 de 29 de Março de 2019 relativa à repartição de encargos por 
mais de um ano económico; 
- Deliberação da CMP de 17.04.2019 – 
 
12 – Proposta do Partido Socialista – Conselho de Curadores da Fundação Robinson. 
 
 
---- 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 2019 
 
 
 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, 
 

                                                                       
- LUÍS DAVID TRINDADE DE MOREIRA TESTA - 


