
 
 
 
                                              
                                                             
 

 

                                                    

------ 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 

por videoconferência (aplicação ZOOM)

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

PONTO I – Proposta 09 

Regulamentos Municipais: 

“a) Regulamento do Licenciamento Municipal das Atividades Diversas; 

b) Regulamento das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada; 

c) Código de Posturas do Município da Lourinhã; 

d) Regulamento dos Mercados Municipais”

PONTO II - Proposta 10 

assunção de compromissos plurianuais, no âmbito 

empreitada, referente ao 

Marteleira/Ribamar”; ------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO III - Proposta 11 

Orçamento (da Receita e da Despesa) e às Grandes Opções do Plano de 2021

PONTO IV - Proposta 12 –

de pessoal para 2021”; -----------

PONTO V - Proposta 13 

transferência de competências no domínio da Ação Social

anexo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO VI - Proposta 14

Regulamento Municipal de Acesso e Frequência das Atividades de Animação e de Apoio 

à Família das Crianças da Educação Pré

dos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico da Rede Pública de 

Lourinhã”;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                              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 29 de abril de 2021 (quinta-feira),

por videoconferência (aplicação ZOOM), para apreciação da seguinte:---------------------------------

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

09 – Discussão e votação da proposta relativa

mentos Municipais:  

a) Regulamento do Licenciamento Municipal das Atividades Diversas; 

b) Regulamento das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada; 

c) Código de Posturas do Município da Lourinhã;  

d) Regulamento dos Mercados Municipais”;----------------------------------------------------------------

 – Discussão e votação da proposta relativa à

assunção de compromissos plurianuais, no âmbito do início de procedimento 

empreitada, referente ao fecho do subsistema de água em baixa (AA) 

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

 – Discussão e votação da proposta relativa à

Orçamento (da Receita e da Despesa) e às Grandes Opções do Plano de 2021

– Discussão e votação da proposta relativa à

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

 – Discussão e votação da proposta relativa à

transferência de competências no domínio da Ação Social”, nos termos da proposta em 

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

14 – Discussão e votação da proposta relativa à

Regulamento Municipal de Acesso e Frequência das Atividades de Animação e de Apoio 

à Família das Crianças da Educação Pré-escolar e da Componente de Apoio à Família 

dos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico da Rede Pública de Ensino do Município 

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

, 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, 

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

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

e votação da proposta relativa aos seguintes 

a) Regulamento do Licenciamento Municipal das Atividades Diversas;  

b) Regulamento das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada;  

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

e votação da proposta relativa à ”Autorização para 

nício de procedimento da 

e água em baixa (AA) – Adutora 

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

e votação da proposta relativa às ”revisões n.º 2 ao 

Orçamento (da Receita e da Despesa) e às Grandes Opções do Plano de 2021”; ------------ 

e votação da proposta relativa à ”1ª alteração ao mapa 

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

e votação da proposta relativa à ”Não aceitação da 

, nos termos da proposta em 

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

e votação da proposta relativa à ”Proposta de 

Regulamento Municipal de Acesso e Frequência das Atividades de Animação e de Apoio 

escolar e da Componente de Apoio à Família 

Ensino do Município da 

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



 
 
 
                                              
                                                             
 

 

PONTO VII - Proposta 15

Regulamento Municipal do Serviço de Refeições às

Alunos do Ensino Básico e Secundário

PONTO VIII - Proposta 16 

assunção de compromissos 

serviços para limpeza de edifícios municipais e escolas do Concelho

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

nas Sessões desta Assembleia Municipal está suspensa, sem prejuízo:

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

b) Dos cidadãos poderem dirigir

o seguinte endereço ele

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, 21 de abril

 

                                               

                                              MUNICÍPIO DA LOURINHÃ 
                                                             ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

15 – Discussão e votação da proposta relativa à

Regulamento Municipal do Serviço de Refeições às Crianças da Educação Pré

Alunos do Ensino Básico e Secundário”;--------------------------------------------------------------------

16 – Discussão e votação da proposta relativa à

assunção de compromissos plurianuais, no âmbito de abertura de procedimento de 

serviços para limpeza de edifícios municipais e escolas do Concelho

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

sões 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 

o seguinte 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. -------------------------------------

abril de 2021. 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

                                               (António Alberto de Carvalho Santos) 

e votação da proposta relativa à ”Proposta de 

Crianças da Educação Pré-Escolar e 

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

e votação da proposta relativa à ”Autorização para 

plurianuais, no âmbito de abertura de procedimento de 

serviços para limpeza de edifícios municipais e escolas do Concelho”; ------------------------- 

A/2020, a intervenção pública presencial 

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

se à Assembleia Municipal, de forma eletrónica, utilizando 

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

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


