
 
 
 
                                              
                                                             

                                                

                                                    

------ ANTÓNIO ALBERTO DE 

Lourinhã, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ TORNA PÚBLICO que, ao abrigo das competências que lhe foram conferidas pela alínea 

b), do n.º 1, do artigo 30.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, bem como ao abrigo da 

alínea b), do nº 2 do art.º 8º do Regimento da Assembleia Municipal de Lourinhã

uma sessão ordinária da Assembleia Municipal, que se realizará no dia 

(quarta-feira), pelas 21,00

Concelho, sito na Praça José Máximo da Costa

PONTO I - Apreciação da 

da atividade municipal, apresentada em cumprimento do disposto na alínea c), do nº. 2, do 

artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e da alínea c) do nº 2 do artigo 3º do 

Regimento da Assembleia Municipal da Lourinhã; 

PONTO II – Proposta 32 

Regulamento Municipal de Reconhecimento e Proteção de Estabelecimentos e 

Entidades de Interesse Histórico e Cultural ou Social Local

PONTO III – Proposta 33 

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Vimeiro”

PONTO IV – Proposta 34 

Colaboração entre Município da Lourinhã 

Lourinhã, para beneficiação dos caminhos das oito freguesias associadas, através do 

corte e limpeza de caniços

PONTO V – Proposta 35 –

a transferência de competências no domínio da saúde para a Comunidade 

Intermunicipal do Oeste”;

PONTO VI – Proposta 36 

a transferência de competências no domínio do serviço público de transporte de 

passageiros regular em vias navegáveis interiores para a Comunidade Intermunicipal do 

Oeste”;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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                                                    EDITAL 

LBERTO DE CARVALHO SANTOS, Presidente da Assembleia Municipal 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

que, ao abrigo das competências que lhe foram conferidas pela alínea 

b), do n.º 1, do artigo 30.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, bem como ao abrigo da 

alínea b), do nº 2 do art.º 8º do Regimento da Assembleia Municipal de Lourinhã

da Assembleia Municipal, que se realizará no dia 

00 h (vinte e uma horas), no Salão Nobre do Edifício dos Paços do 

na Praça José Máximo da Costa, para apreciação da seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS  

Apreciação da Informação Escrita do Senhor Presidente do Executivo

da atividade municipal, apresentada em cumprimento do disposto na alínea c), do nº. 2, do 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e da alínea c) do nº 2 do artigo 3º do 

Regimento da Assembleia Municipal da Lourinhã; -----------------------------------------------------------

32 – Apreciação e votação da proposta relativa 

Regulamento Municipal de Reconhecimento e Proteção de Estabelecimentos e 

Entidades de Interesse Histórico e Cultural ou Social Local”; ---------------------------------------

33 – Discussão e votação da proposta relativa à “

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Vimeiro”; --------------------------------------------

34 – Discussão e votação da proposta relativa ao “

Colaboração entre Município da Lourinhã e a Associação de Freguesias do Concelho da 

beneficiação dos caminhos das oito freguesias associadas, através do 

corte e limpeza de caniços”;--------------------------------------------------------------------------------------

– Discussão e votação da proposta relativa ao 

a transferência de competências no domínio da saúde para a Comunidade 

”;------------------------------------------------------------------------------------------

36 – Discussão e votação da proposta relativa ao 

a transferência de competências no domínio do serviço público de transporte de 

passageiros regular em vias navegáveis interiores para a Comunidade Intermunicipal do 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

, Presidente da Assembleia Municipal da 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

que, ao abrigo das competências que lhe foram conferidas pela alínea 

b), do n.º 1, do artigo 30.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, bem como ao abrigo da 

alínea b), do nº 2 do art.º 8º do Regimento da Assembleia Municipal de Lourinhã, convocou 

da Assembleia Municipal, que se realizará no dia 19 de junho de 2019 

, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do 

apreciação da seguinte:----------------------- 

Informação Escrita do Senhor Presidente do Executivo, acerca 

da atividade municipal, apresentada em cumprimento do disposto na alínea c), do nº. 2, do 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e da alínea c) do nº 2 do artigo 3º do 

----------------------------------------------------------- 

e votação da proposta relativa ao ”Projeto de 

Regulamento Municipal de Reconhecimento e Proteção de Estabelecimentos e 

--------------------------------------- 

e votação da proposta relativa à “Proposta de 

-------------------------------------------- 

e votação da proposta relativa ao “Protocolo de 

Freguesias do Concelho da 

beneficiação dos caminhos das oito freguesias associadas, através do 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

ão e votação da proposta relativa ao ”Acordo prévio para 

a transferência de competências no domínio da saúde para a Comunidade 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Discussão e votação da proposta relativa ao ”Acordo prévio para 

a transferência de competências no domínio do serviço público de transporte de 

passageiros regular em vias navegáveis interiores para a Comunidade Intermunicipal do 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
 
 
                                              
                                                             

 

PONTO VII – Proposta 37 

para a transferência de competências no domínio da educação 

Intermunicipal do Oeste”; 

PONTO VIII – Proposta 38 

Mapa de Pessoal para 2019

PONTO IX – Proposta 39 

Grandes Opções do Plano, relativa ao Ano Financeiro de 2019

PONTO X – Proposta 40 

Orçamento, relativo ao Ano Financeiro de 2019

PONTO XI – Proposta 41 

Interadministrativo de Cooperação entre 

Município da Lourinhã e a União de Freguesias de Lourinhã e Atalaia

PONTO XII – Para conhec

Financeira - relativa à 

período de 19 de março e 31 de maio de 2019

------ Mais informa que, nos termos do 

em todas as sessões da Assembleia Municipal existe um período de intervenção aberto 

ao público, de acordo com o estipulado nos art.ºs 19.º e 22

Municipal de Lourinhã. ------

------ Por ser verdade e para constar se passa o presente Edital, que vai ser afixado no Edifício 

dos Paços do Município e no Sítio da Internet 

 

Lourinhã, 12 de junho

 

                                              MUNICÍPIO DA LOURINHÃ 
                                                             ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

37 – Discussão e votação da proposta relativa 

para a transferência de competências no domínio da educação 

; -----------------------------------------------------------------------------------------

38 – Discussão e votação da proposta relativa à “

Mapa de Pessoal para 2019”; ------------------------------------------------------------------------------------

39 – Discussão e votação da proposta relativa à “

Grandes Opções do Plano, relativa ao Ano Financeiro de 2019”; ---------------------------------

40 – Discussão e votação da proposta relativa à “

Orçamento, relativo ao Ano Financeiro de 2019”; --------------------------------------------------------

41 – Discussão e votação da proposta relativa à “

Interadministrativo de Cooperação entre o Instituto dos Registos e do Notariado, o 

Município da Lourinhã e a União de Freguesias de Lourinhã e Atalaia

Para conhecimento - Informação n.º 6918/2019, de 05/06, da 

relativa à ”Posição de compromissos plurianuais, assumidos entre o 

de março e 31 de maio de 2019”; ----------------------------------

Mais informa que, nos termos do n.º 1. art.º 49.º da Lei n.º 75/2013

em todas as sessões da Assembleia Municipal existe um período de intervenção aberto 

o com o estipulado nos art.ºs 19.º e 22.º do Regimento da Assembleia 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Por ser verdade e para constar se passa o presente Edital, que vai ser afixado no Edifício 

s do Município e no Sítio da Internet www.cm-lourinha.pt. -------------------------------------

junho de 2019. 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

 (António Alberto de Carvalho Santos) 

e votação da proposta relativa ao “Acordo prévio 

para a transferência de competências no domínio da educação para a Comunidade 

------------------------------------------------------------------- 

e votação da proposta relativa à “1ª Alteração ao 

-------------------------------------------------------------- 

e votação da proposta relativa à “5ª Revisão às 

---------------------------------- 

e votação da proposta relativa à “5ª Revisão ao 

-------------------------------------------------------- 

e votação da proposta relativa à “Minuta de Contrato 

o Instituto dos Registos e do Notariado, o 

Município da Lourinhã e a União de Freguesias de Lourinhã e Atalaia”; ------------------------- 

, de 05/06, da Coordenação 

Posição de compromissos plurianuais, assumidos entre o 

----------------------------------------------------------- 

2013, de 12 de setembro, 

em todas as sessões da Assembleia Municipal existe um período de intervenção aberto 

.º do Regimento da Assembleia  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Por ser verdade e para constar se passa o presente Edital, que vai ser afixado no Edifício 

------------------------------------- 


