
 
 
 
                                              
                                                             
 

 

                                                    

------ ANTÓNIO ALBERTO DE 

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

------ Torna Público que, nos termos do disposto no n.º 1, no artigo 28.º, conjugado com a 

alínea b), do n.º 1, do artigo 30.º da Lei n.º 75/2013, de 12 

do n.º 1 do art.º 12.º do Regimento, convocou a Assembleia Municipal para uma sessão 

extraordinária, a realizar no próximo dia 

no Salão Nobre dos Paços do Município, sito

Lourinhã para apreciação da seguinte:

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

PONTO I – Proposta 19 –

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

PONTO II - Proposta 20 

assunção de compromissos plurianuais, no âmbito da empreitada, em lotes, para a 

execução das obras necessárias à reabilitação da EM 563 entre Cabeça Gorda e 

Campelos / Acordo para Constituição de Agrupamento de

subscrito pelo Município de Torres Vedras e pelo Município da Lourinhã

PONTO III - Proposta 21 

assunção de compromissos plurianuais, no âmbito 

pelo FEDER no modelo de Operacionalização do Acelerador de Investimento Municipal, 

ao abrigo dos Planos de Ação de Regeneração Urbana (PARU), que em baixo se 

referem:----------------------------------------------------------

a) Reabilitação do Espaço Público da Rua Eng. Adelino Amaro da Costa

b) Reabilitação do Eixo Ribeirinho da Vila da Lourinhã 

c) Requalificação e Valorização do Parque Verde da Cegonha;

d) Requalificação Ambiental e Paisagística da envolvente da Igreja do Castelo

PONTO IV - Proposta 22 

empréstimo de investimento até ao montante de 397.081,00 

comparticipação do Município nos projetos que se encontram inseridos na área 

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

Lourinhã (PARU) / Linha BEI 

                                              MUNICÍPIO DA LOURINHÃ 
                                                             ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

                                                    EDITAL 

LBERTO DE CARVALHO SANTOS, Presidente da Assembleia Municipal da 

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

Torna Público que, nos termos do disposto no n.º 1, no artigo 28.º, conjugado com a 

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

do n.º 1 do art.º 12.º do Regimento, convocou a Assembleia Municipal para uma sessão 

extraordinária, a realizar no próximo dia 30 de julho de 2020 (quinta-feira),

no Salão Nobre dos Paços do Município, sito na Praça José Máximo

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

----------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS--------------------------------------

– Discussão e votação da proposta relativa às

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

20 – Discussão e votação da proposta relativa à

assunção de compromissos plurianuais, no âmbito da empreitada, em lotes, para a 

execução das obras necessárias à reabilitação da EM 563 entre Cabeça Gorda e 

Acordo para Constituição de Agrupamento de Entidades Adjudicantes

subscrito pelo Município de Torres Vedras e pelo Município da Lourinhã

21 – Discussão e votação da proposta relativa à

assunção de compromissos plurianuais, no âmbito das 4 empreitadas cofinanciadas 

pelo FEDER no modelo de Operacionalização do Acelerador de Investimento Municipal, 

ao abrigo dos Planos de Ação de Regeneração Urbana (PARU), que em baixo se 

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

a) Reabilitação do Espaço Público da Rua Eng. Adelino Amaro da Costa

b) Reabilitação do Eixo Ribeirinho da Vila da Lourinhã - Corredor Ecológico;

e Valorização do Parque Verde da Cegonha;--------

d) Requalificação Ambiental e Paisagística da envolvente da Igreja do Castelo

22 – Discussão e votação da proposta relativa à

empréstimo de investimento até ao montante de 397.081,00 

comparticipação do Município nos projetos que se encontram inseridos na área 

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

ARU) / Linha BEI – PT2020 – Autarquias”.---------------------------------------------------

, Presidente da Assembleia Municipal da 

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

Torna Público que, nos termos do disposto no n.º 1, no artigo 28.º, conjugado com a 

de setembro, bem como ao abrigo 

do n.º 1 do art.º 12.º do Regimento, convocou a Assembleia Municipal para uma sessão 

feira), pelas 21.00 horas 

na Praça José Máximo da Costa, da Vila da 

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

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

e votação da proposta relativa às ”Revisões n.º 3 ao 

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

ação da proposta relativa à ”Autorização para 

assunção de compromissos plurianuais, no âmbito da empreitada, em lotes, para a 

execução das obras necessárias à reabilitação da EM 563 entre Cabeça Gorda e 

Entidades Adjudicantes, 

subscrito pelo Município de Torres Vedras e pelo Município da Lourinhã”;--------------------- 

e votação da proposta relativa à ”Autorização para 

das 4 empreitadas cofinanciadas 

pelo FEDER no modelo de Operacionalização do Acelerador de Investimento Municipal, 

ao abrigo dos Planos de Ação de Regeneração Urbana (PARU), que em baixo se 

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

a) Reabilitação do Espaço Público da Rua Eng. Adelino Amaro da Costa;----------------------- 

Corredor Ecológico;----------------- 

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

d) Requalificação Ambiental e Paisagística da envolvente da Igreja do Castelo.-------------- 

e votação da proposta relativa à ”Contratação de um 

empréstimo de investimento até ao montante de 397.081,00 €, destinado à 

comparticipação do Município nos projetos que se encontram inseridos na área 

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

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



 
 
 
                                              
                                                             
 

 

------ 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, 27 de julho

 

                                              MUNICÍPIO DA LOURINHÃ 
                                                             ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

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

julho de 2020. 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

 

 (António Alberto de Carvalho Santos) 

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 

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


