
 
 
 
                                              
                                                             

                                                

                                                    

------ 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 

2019 (sábado), pelas 15,

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

Regimento da Assembleia Municipal da Lourinhã; 

PONTO II – Discussão e votação 

membro do Partido Comunista

PONTO III – Proposta 55 

do Plano para o ano financeiro de 2020”

PONTO IV – Proposta 56 

ano financeiro de 2020 e do mapa de pessoal

PONTO V – Proposta 57

mapa de pessoal de 2019

PONTO VI – Proposta 58

empréstimo de médio e 

comparticipação do Municí

prioritária de intervenção definida no Plano de Ação de Regene

Lourinhã (PARU)”;-----------

PONTO VII – Proposta 59

empréstimo para investimento, de médio e longo prazo até ao montante de 500.000,00

destinado à aquisição de massas asfálticas

                                              MUNICÍPIO DA LOURINHÃ 
                                                             ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

                                                    

                                                    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 (quinze 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 

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

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

e votação do pedido de suspensão de mandato apresentado pelo 

Comunista Português (PCP), José Luís Pereira 

55 – Discussão e votação da proposta relativa às “

do Plano para o ano financeiro de 2020”;--------------------------------------------------------------------

56 – Discussão e votação da proposta relativa ao 

ano financeiro de 2020 e do mapa de pessoal”;------------------------------

57 – Discussão e votação da proposta relativa à 

mapa de pessoal de 2019”;----------------------------------------------------------------------------------------

58 – Discussão e votação da proposta relativa 

de médio e longo prazo, até ao montante de 972.974,25 

comparticipação do Município nos projetos que se encontram inseridos na área 

prioritária de intervenção definida no Plano de Ação de Regene

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

59 – Discussão e votação da proposta relativa à

empréstimo para investimento, de médio e longo prazo até ao montante de 500.000,00

destinado à aquisição de massas asfálticas”;--------------------------------------------------------------

, 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 14 de dezembro de 

, 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 

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

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

uspensão de mandato apresentado pelo 

, José Luís Pereira Custódio; --------------- 

e votação da proposta relativa às “Grandes Opções 

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

Discussão e votação da proposta relativa ao ”Orçamento para o 

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

e votação da proposta relativa à ”3.ª Alteração ao 

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

e votação da proposta relativa à ”Contratação de 

até ao montante de 972.974,25 €, destinado à 

projetos que se encontram inseridos na área 

prioritária de intervenção definida no Plano de Ação de Regeneração Urbana da 

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

e votação da proposta relativa à ”Contratação de 

empréstimo para investimento, de médio e longo prazo até ao montante de 500.000,00, € 

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



 
 
 
                                              
                                                             

 

PONTO VIII – Proposta 60

assunção de compromissos plurianuais, no âmbito 

elétricos e híbridos ao abrigo do acordo

PONTO IX – Proposta 61

assunção de compromissos plurianuais, no âmbito 

granel ao abrigo do acordo

PONTO X - Proposta 62 –

Área de Reabilitação Urbana da Vila da Lourinhã

PONTO XI – Proposta 63

execução a celebrar com as Juntas de Freguesia do concelho para o ano de 2020

PONTO XII – Proposta 64

financeiro à União de Freguesias 

construção de armazém”

PONTO XIII – Para conhecimento

sobre a situação económica e financeira a 30/06/2019

PONTO XIV – Para conhecimento 

Financeira - relativa à ”Posição de compromissos plurianuais, 

03 de setembro a 27 de novembro 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, 06 de dezembro

 

                                              MUNICÍPIO DA LOURINHÃ 
                                                             ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

60 – Discussão e votação da proposta relativa à

assunção de compromissos plurianuais, no âmbito do aluguer operacional de veículo

elétricos e híbridos ao abrigo do acordo-quadro da Central de Compras da OesteCIM”

61 – Discussão e votação da proposta relativa à

assunção de compromissos plurianuais, no âmbito da aquisição de gasóleo aditivado a 

granel ao abrigo do acordo-quadro n.º 5/2017”;-----------------------------------------------------------

– Discussão e votação da proposta relativa à

Urbana da Vila da Lourinhã (ARU)”;----------------------------------------------

63 – Discussão e votação da proposta relativa 

celebrar com as Juntas de Freguesia do concelho para o ano de 2020

64 – Discussão e votação da proposta relativa à “

União de Freguesias de São Bartolomeu dos Galegos/Moledo

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

Para conhecimento - Informação do Revisor Oficial das Contas (MRG), 

sobre a situação económica e financeira a 30/06/2019;----------------------------

Para conhecimento - Informação n.º 14627/2019, de 27

Posição de compromissos plurianuais, assumidos entre o período 

03 de setembro a 27 de novembro 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 

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

dezembro de 2019. 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

 

 (António Alberto de Carvalho Santos) 

e votação da proposta relativa à ”Autorização para 

aluguer operacional de veículos 

quadro da Central de Compras da OesteCIM”; 

e votação da proposta relativa à ”Autorização para 

aquisição de gasóleo aditivado a 

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

e votação da proposta relativa à ” Delimitação da nova 

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

e votação da proposta relativa aos “Acordos de 

celebrar com as Juntas de Freguesia do concelho para o ano de 2020”;-------- 

e votação da proposta relativa à “Atribuição de apoio 

Bartolomeu dos Galegos/Moledo para a 

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

Informação do Revisor Oficial das Contas (MRG), 

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

27/11, da Coordenação 

assumidos entre o período 

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

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 

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


