
 

 

                                               

                                                             

                                                   
------ 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 dos Paços do Município, sito na Praça José Máximo da Costa, da Vila da 

Lourinhã, que se iniciará com o Período de 

inscritos), seguido da Antes da Ordem do Dia

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 17 –

Prestação de Contas e Relatório de Gestão, referentes ao ano financeiro de 2020

PONTO III – Proposta 18 

Cedência do Forte de Nossa Senhora dos Anjos de Paimogo e antigo Posto Guarda 

Fiscal - Paimogo/Lourinhã”

PONTO IV – Proposta 19 

Cooperação, a celebrar com a Junta Freguesia Moita dos Ferreiros, para 

obras de reabilitação no imóvel onde vai ser reinstalado

Ferreiros”;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO V – Proposta 20 

Medalha Municipal de Honra ao Padre Joaquim Luís Batalha

PONTO VI – Para conhecimento 

Administrativa e Financeira 

assumidos entre o período de 01 de janeiro e 14 de maio de 2021

 

 

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

de combate à COVID-19: 

a) A intervenção do público n

ao máximo de 3 (três) inscrições 

���� Endereço eletrónico institucional: 

���� Contato telefónico: 261 410 159

                                               MUNICÍPIO DA LOURINHÃ 
                                                             ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

                                                   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 19 de junho de 2021 (sábado

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

se iniciará com o Período de Intervenção aberto ao Público (apenas com a presença dos 

Antes da Ordem do Dia e da apreciação da seguinte:----------

ORDEM DE TRABALHOS  

Apreciação da Informação Escrita do Senhor Presidente do

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

– Apreciação e votação da proposta relativa aos

Prestação de Contas e Relatório de Gestão, referentes ao ano financeiro de 2020

18 – Discussão e votação da proposta relativa ao

Cedência do Forte de Nossa Senhora dos Anjos de Paimogo e antigo Posto Guarda 

Paimogo/Lourinhã”;--------------------------------------------------------------------------------------

19 – Discussão e votação da proposta relativa ao

Cooperação, a celebrar com a Junta Freguesia Moita dos Ferreiros, para 

obras de reabilitação no imóvel onde vai ser reinstalado o Posto da GNR da Moita dos 

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

20 – Discussão e votação da proposta relativa à

Medalha Municipal de Honra ao Padre Joaquim Luís Batalha ”; ------------------------------------

Para conhecimento - Informação n.º 5632/2021, 

Administrativa e Financeira - relativa à ”Posição de compromissos plurianuais, 

entre o período de 01 de janeiro e 14 de maio de 2021”.-------------------------------------

nos termos do n.º 2 da Lei n.º 1-A/2020, e no âmbito das medidas 

 

do público nesta Sessão da Assembleia Municipal é presencial, limitada 

rês) inscrições individuais, através dos seguinte

ndereço eletrónico institucional: assembleia.municipal@cm

Contato telefónico: 261 410 159 (entre as 9.00 horas e as 17.30 horas)

, 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 

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

(apenas com a presença dos 

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

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 

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

e votação da proposta relativa aos ”Documentos de 

Prestação de Contas e Relatório de Gestão, referentes ao ano financeiro de 2020”;--------- 

e votação da proposta relativa ao ”Acordo de 

Cedência do Forte de Nossa Senhora dos Anjos de Paimogo e antigo Posto Guarda 

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

e votação da proposta relativa ao ”Acordo de 

Cooperação, a celebrar com a Junta Freguesia Moita dos Ferreiros, para execução de 

o Posto da GNR da Moita dos 

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

e votação da proposta relativa à ”Atribuição da 

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

 de 18/05, da Divisão 

Posição de compromissos plurianuais, 

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

, e no âmbito das medidas 

sembleia Municipal é presencial, limitada 

seguintes meios: 

assembleia.municipal@cm-lourinha.pt; 

(entre as 9.00 horas e as 17.30 horas). 



 

 

                                               

                                                             

b) As inscrições em causa 

feira (dia 18 de junho de 2021

assunto e o contato telefónico;

c) Proceder-se-á à sua gravação e colocação no Sítio da Câmara Municipa

------ 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, 15 de 

 

 
                                                    

                                                                                     

                                               MUNICÍPIO DA LOURINHÃ 
                                                             ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

em causa poderão ser efetuadas até às 17.30 horas, da próxima sexta

dia 18 de junho de 2021), e das mesmas deverão constar o nome completo, o 

assunto e o contato telefónico; 

à sua gravação e colocação no Sítio da Câmara Municipa

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-

de junho de 2021. 

                                                    O Presidente da Assembleia Municipal,  

 

 

                                                (António Alberto de Carvalho Santos)

poderão ser efetuadas até às 17.30 horas, da próxima sexta-

), e das mesmas deverão constar o nome completo, o 

à sua gravação e colocação no Sítio da Câmara Municipal da Lourinhã. 

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

-lourinha.pt. --------------- 

O Presidente da Assembleia Municipal,   

(António Alberto de Carvalho Santos) 


