
 
 
                                               
                                                             

                                                   
------ ANTÓNIO ALBERTO DE CARVALHO 

------ 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 

art.º 8º do Regimento da Assembleia Municipal de Lourinhã

Assembleia Municipal, que se realizará no dia 

horas), no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho, sito

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

PONTO I - Apreciação 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 06 – Apreciação

de Contas e Relatório de Gestão, relativos ao ano financeiro de 2019

PONTO III - Proposta 07 – Discussão

da Receita e ao Orçamento da Despesa de 2020, e às Grandes Opções do Plano de 2020

PONTO IV - Proposta 08 – Discussão

do Ramo Cultural - REDE CULTURA 2027 LEIRIA 

PONTO V - Proposta 09 – 

Pessoal para 2020”; ---------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO VI - Proposta 10 – Discussão

de compromissos plurianuais, no âmbito da aquisiç

refeições escolares às crianças da educação pré

anos letivos de 2020/2021 e 2021/2022, ao abrigo do Lote 1 do Acordo Quadro n.º 3/2019 CC 

OESTE, ID-4036476”;----------------

PONTO VII - Proposta 11 – 

de compromissos plurianuais, no âmbito da atribuição de um apoio f

Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Lourinhã no valor de 244.000,00 

um veículo urbano de combate a incêndios

PONTO VIII - Proposta 12 – 

de compromissos plurianuais, no âmbito da aquisição de serviços de transporte escolar, dos 

alunos do Ensino Básico e Secundário, para o ano letivo 2020/2021

PONTO IX - Proposta 13 

competências de natureza estruturante indispensáveis para a gestão direta do Município

                                               MUNICÍPIO DA LOURINHÃ 
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                                                   EDITAL 
ARVALHO SANTOS, Presidente da Assembleia Municipal da Lourinhã, 

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, 

art.º 8º do Regimento da Assembleia Municipal de Lourinhã, convocou uma 

Assembleia Municipal, que se realizará no dia 27 de junho de 2020 (sábado

, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho, sito na Praça José Máximo da Costa, para

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

ORDEM DE TRABALHOS  

Apreciação da Informação Escrita do Senhor Presidente do Executivo

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 

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

Apreciação e votação da proposta relativa aos ”Documentos de Prestação 

de Contas e Relatório de Gestão, relativos ao ano financeiro de 2019”;----------

Discussão e votação da proposta relativa à ”Revisão n.º 2 ao Orçamento 

da Receita e ao Orçamento da Despesa de 2020, e às Grandes Opções do Plano de 2020

Discussão e votação da proposta relativa à ”Constituição de Cooperativa 

REDE CULTURA 2027 LEIRIA - Cooperativa de Responsabilidade Limitada

 Discussão e votação da proposta relativa à ”1ª Alteração ao Mapa de 

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

Discussão e votação da proposta relativa à ”Autorização para assunção 

de compromissos plurianuais, no âmbito da aquisição de serviços para fornecimento de 

refeições escolares às crianças da educação pré-escolar, do ensino básico e secundário para os 

anos letivos de 2020/2021 e 2021/2022, ao abrigo do Lote 1 do Acordo Quadro n.º 3/2019 CC 

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

 Discussão e votação da proposta relativa à ”Autorização para assunção 

de compromissos plurianuais, no âmbito da atribuição de um apoio f

Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Lourinhã no valor de 244.000,00 

um veículo urbano de combate a incêndios”;---------------------------------------------------------------------------

 Discussão e votação da proposta relativa à ”Autorização para assunção 

de compromissos plurianuais, no âmbito da aquisição de serviços de transporte escolar, dos 

alunos do Ensino Básico e Secundário, para o ano letivo 2020/2021”; ---------------------

13 – Discussão e votação da proposta relativa à

competências de natureza estruturante indispensáveis para a gestão direta do Município

, Presidente da Assembleia Municipal da Lourinhã, ---------- 

que, ao abrigo das competências que lhe foram conferidas pela alínea b), do n.º 

ao abrigo da alínea b), do nº 2, do 

, convocou uma sessão ordinária da 

sábado), pelas 15,00 h (quinze 

na Praça José Máximo da Costa, para 

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

Informação Escrita do Senhor Presidente do Executivo, acerca da 

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 

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

”Documentos de Prestação 

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

Revisão n.º 2 ao Orçamento 

da Receita e ao Orçamento da Despesa de 2020, e às Grandes Opções do Plano de 2020”; ----------- 

Constituição de Cooperativa 

Cooperativa de Responsabilidade Limitada”; --- 

1ª Alteração ao Mapa de 

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

Autorização para assunção 

ão de serviços para fornecimento de 

escolar, do ensino básico e secundário para os 

anos letivos de 2020/2021 e 2021/2022, ao abrigo do Lote 1 do Acordo Quadro n.º 3/2019 CC 

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

Autorização para assunção 

de compromissos plurianuais, no âmbito da atribuição de um apoio financeiro à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Lourinhã no valor de 244.000,00 €, para aquisição de 

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

Autorização para assunção 

de compromissos plurianuais, no âmbito da aquisição de serviços de transporte escolar, dos 

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

e votação da proposta relativa à ”Transferência de 

competências de natureza estruturante indispensáveis para a gestão direta do Município”; --------- 



 
 
                                               
                                                             

PONTO X - Proposta 14 

competências para as freguesias: 

recursos a celebrar com todas as freguesias do Município; b) Aprovação das minutas dos autos 

de transferência de recursos

PONTO XI - Proposta 15 –

Interadministrativo de delegação de competências entre a Câm

União de Freguesias de Miragaia e Marteleira, para 

avenida da Liberdade da Cabeça Gorda

PONTO XII - Proposta 16 – Discussão

Plano Diretor Municipal da Lourinhã (PDML) ao Programa da Orla Costeira de Alcobaça

Espichel (POC-ACE)”; -------------------------------------------------------

PONTO XIII - Proposta 17 

materiais ao Regulamento do Plano Diretor Municipal da Lourinhã (PDML)

PONTO XIV- Proposta 18 

empréstimo de investimento até ao montante de 550.862,00 euros, destinado 

da contrapartida nacional dos projetos PARU

PONTO XV – Para apreciação e aceitação 

04/06, da Divisão Administrativa e Financeira 

endividamento do Município da Lourinhã, no 

Longo prazo para aquisição de massas asfálticas, já autorizada na sessão da Assembleia 

Municipal de 14/12/2019”;------------------------------------------------------------------------

PONTO XVI – Para conhecimento 

Financeira - relativa à ”Posição de compromissos plurianuais, 

janeiro a 01 de junho de 2020

------ Mais informa que, nos termos do n.º 2 da Lei n.º 1

nas Sessões desta Assembleia Municipal está suspensa, sem pr

a) De se proceder à sua gravação e colocação no Sítio da Câmara Municipal da Lourinhã;

b) Dos cidadãos poderem 

o seguinte endereço eletrónico 

assembleia.municipal@cm

------ 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, 19 de junho de 2020.
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14 – Discussão e votação da proposta relativa à

competências para as freguesias: a) Aprovação da proposta de acordo de transferência de 

recursos a celebrar com todas as freguesias do Município; b) Aprovação das minutas dos autos 

ursos”; -------------------------------------------------------------------

– Discussão e votação da proposta relativa à ”

Interadministrativo de delegação de competências entre a Câmara Municipal da Lourinhã e a 

União de Freguesias de Miragaia e Marteleira, para ampliação da rede de saneamento e pluvial na 

avenida da Liberdade da Cabeça Gorda”;---------------------------------------------------------------------------------

Discussão e votação da proposta relativa à ”Alteração, por adaptação, do 

Plano Diretor Municipal da Lourinhã (PDML) ao Programa da Orla Costeira de Alcobaça

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

17 – Discussão e votação da proposta relativa às

materiais ao Regulamento do Plano Diretor Municipal da Lourinhã (PDML)

18 – Discussão e votação da proposta relativa à

empréstimo de investimento até ao montante de 550.862,00 euros, destinado 

da contrapartida nacional dos projetos PARU”; --------------------------------------

Para apreciação e aceitação – Documentos anexos à Informação n.º

Divisão Administrativa e Financeira - relativa ao apuramento da capacidade de 

endividamento do Município da Lourinhã, no âmbito da contração do empréstimo de Médio e 

Longo prazo para aquisição de massas asfálticas, já autorizada na sessão da Assembleia 

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

Para conhecimento - Informação n.º 4964/2020, de 03/06, da 

Posição de compromissos plurianuais, assumidos 

janeiro a 01 de junho de 2020”. ------------------------------------------------------------------------------------------------

nos termos do n.º 2 da Lei n.º 1-A/2020, a intervenção pública presencial 

nas Sessões desta Assembleia Municipal está suspensa, sem prejuízo: 

De se proceder à sua gravação e colocação no Sítio da Câmara Municipal da Lourinhã;

Dos cidadãos poderem dirigir-se à Assembleia Municipal, de forma eletrónica, utilizando 

endereço eletrónico institucional:  

assembleia.municipal@cm-lourinha.pt 

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. -------------------------------------

Lourinhã, 19 de junho de 2020. 
                                                    O Presidente da Assembleia Municipal,  

 

                                                (António Alberto de Carvalho Santos)

e votação da proposta relativa à ”Transferência de 

a) Aprovação da proposta de acordo de transferência de 

recursos a celebrar com todas as freguesias do Município; b) Aprovação das minutas dos autos 

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

”Celebração do Contrato 

ara Municipal da Lourinhã e a 

ampliação da rede de saneamento e pluvial na 

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

Alteração, por adaptação, do 

Plano Diretor Municipal da Lourinhã (PDML) ao Programa da Orla Costeira de Alcobaça-Cabo 

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

e votação da proposta relativa às ”Correções de erros 

materiais ao Regulamento do Plano Diretor Municipal da Lourinhã (PDML)”; ------------------------------- 

e votação da proposta relativa à ”Contratação de um 

empréstimo de investimento até ao montante de 550.862,00 euros, destinado ao financiamento 

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

Informação n.º 5045/2020, de 

relativa ao apuramento da capacidade de 

âmbito da contração do empréstimo de Médio e 

Longo prazo para aquisição de massas asfálticas, já autorizada na sessão da Assembleia 

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

, de 03/06, da Divisão Administrativa e 

assumidos entre o período de 01 de 

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

A/2020, a intervenção pública presencial 

De se proceder à sua gravação e colocação no Sítio da Câmara Municipal da Lourinhã; 

à Assembleia Municipal, de forma eletrónica, utilizando 

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

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

O Presidente da Assembleia Municipal,   

(António Alberto de Carvalho Santos) 


