
 
 
 
                                              
                                                             
 

                                                

                                                    

------ 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 de setembro, bem como ao abrigo do n.º 1 do

Regimento, convocou a Assembleia Municipal para uma sessão extraordinária, a realizar no próximo dia 

22 de janeiro de 2019 (terça

Praça José Máximo da Costa, da Vila da

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

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

PONTO I – Proposta  01 – Discussão

Delegação de Competências e das verbas a transferir  para a Junta de Freguesia de Reguengo 

Grande e para a União de Freguesias de São Bartolomeu dos Galegos e Moled o, no âmbito do 

Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré

PONTO II – Proposta  02 – Discussão

Área Urbana (ARU) de Marteleira”

PONTO III – Proposta  03 – Discussão

Área Urbana (ARU) de Ribamar”

PONTO IV – Proposta  04 – 

Área Urbana (ARU) de Moita dos Ferreiros

--PONTO V – Proposta  05 – 

Área Urbana (ARU) de Pinhôa”

PONTO VI – Proposta  06 – 

Interesse Municipal, apresentado pela Associação De sportiv

PONTO VII – Proposta  07 –

relativo ao Ano Financeiro de 2019

PONTO VIII – Proposta  08 

Opções d o Plano, relativa ao Ano Financeiro de 2019

PONTO IX – Proposta  09 –

transferência de competências no domínio da Promoçã o Turís

Intermunicipal do Oeste ”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO X – Proposta  10 –

transferência de competências no domínio dos Projetos Financiados  por Fundos Europeus e 

Programas de Captação de Investimento para a Comuni dade Intermunicipal do Oeste
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                                                    EDITAL 

LBERTO DE CARVALHO SANTOS, Presidente da Assembleia Municipal da 

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

os 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

a Assembleia Municipal para uma sessão extraordinária, a realizar no próximo dia 

22 de janeiro de 2019 (terça -feira),  pelas 21.00 horas no Salão Nobre dos Paços do Município, sito na 

Praça José Máximo da Costa, da Vila da Lourinhã, com a intervenção do Público, seguido da 

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

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

Discussão e votação da proposta relativa à “Celebração de

Delegação de Competências e das verbas a transferir  para a Junta de Freguesia de Reguengo 

de Freguesias de São Bartolomeu dos Galegos e Moled o, no âmbito do 

Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-escolar / Ano Letivo 2018/2019”

Discussão e votação da proposta relativa à “Proposta de Delimitação da 

Área Urbana (ARU) de Marteleira” ; -----------------------------------------------------------------------------------------

Discussão e votação da proposta relativa à “Proposta de Delimitação da 

Área Urbana (ARU) de Ribamar” ; -------------------------------------------------------------------------------------------

 Discussão e votação da proposta relativa à “Proposta de Delimitação da 

Área Urbana (ARU) de Moita dos Ferreiros ”; ---------------------------------------------------------------------------

 Discussão e votação da proposta relativa à “Proposta de Delimitação da 

Área Urbana (ARU) de Pinhôa” ; -------------------------------------------------------------------------------------

 Discussão e votação da proposta relativa ao “Pedido de Declaração de 

Interesse Municipal, apresentado pela Associação De sportiv a e Cultura do Nadrupe (ADRCN)”;

– Discussão e votação da proposta relativa à “1ª Revisão ao Orçamento, 

relativo ao Ano Financeiro de 2019 ”; --------------------------------------------------------------------------------------

08 – Discussão e votação da proposta relativa à “

o Plano, relativa ao Ano Financeiro de 2019 ”; ------------------------------------------------------------

– Discussão e votação da proposta relativa ao “

transferência de competências no domínio da Promoçã o Turís tica para a Comunidade 

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

– Discussão e votação da proposta relativa ao “

de competências no domínio dos Projetos Financiados  por Fundos Europeus e 

Programas de Captação de Investimento para a Comuni dade Intermunicipal do Oeste

, Presidente da Assembleia Municipal da 

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

os 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 

a Assembleia Municipal para uma sessão extraordinária, a realizar no próximo dia 

pelas 21.00 horas no Salão Nobre dos Paços do Município, sito na 

Lourinhã, com a intervenção do Público, seguido da 

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

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

Celebração de  Protocolo de 

Delegação de Competências e das verbas a transferir  para a Junta de Freguesia de Reguengo 

de Freguesias de São Bartolomeu dos Galegos e Moled o, no âmbito do 

escolar / Ano Letivo 2018/2019” ; ---- 

Proposta de Delimitação da 

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

Proposta de Delimitação da 

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

Proposta de Delimitação da 

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

Proposta de Delimitação da 

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

Pedido de Declaração de 

a e Cultura do Nadrupe (ADRCN)”;  -- 

1ª Revisão ao Orçamento, 

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

e votação da proposta relativa à “1ª Revisão às Grandes 

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

e votação da proposta relativa ao “Acordo Prévio para a 

tica para a Comunidade 

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

e votação da proposta relativa ao “Acordo Prévio para a 

de competências no domínio dos Projetos Financiados  por Fundos Europeus e 

Programas de Captação de Investimento para a Comuni dade Intermunicipal do Oeste ”; -------------- 



 
 
 
                                              
                                                             
 
 

PONTO XI – Proposta  11 –

transferência de competências no domínio da Justiça  para a Comunidade Intermunicipal do 

Oeste ”; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO XII – Proposta  12 

transferência de competências no domínio da Rede do s Quartéis de Bombeiros Voluntários e 

dos Programas de Apoio às Corporações de Bombeiros Voluntários para a Comunidade 

Intermunicipal do Oeste ”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO XIII – Proposta  13 –

destinado a obras de fecho de redes de abasteciment

PONTO XIV – Proposta  14 –

de compromissos plurianuais, no âmbito da aquisição  de Gasóleo aditivado a granel ao abrigo 

do lote 2 do Acordo Quadro n.º 5/2017 CC

PONTO XV – Para conhecimento 

relativa à ” Posição de compromissos plurianuais, assumidos entr e o período de 30 de outubro a 

31 de dezembro de 2018 ”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO XVI – Discussão e votação de Moção relativa ao IC 11

 

------ 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, 14 de janeiro
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– Discussão e votação da proposta relativa ao “

transferência de competências no domínio da Justiça  para a Comunidade Intermunicipal do 

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

12 – Discussão e votação da proposta relativa ao “

transferência de competências no domínio da Rede do s Quartéis de Bombeiros Voluntários e 

dos Programas de Apoio às Corporações de Bombeiros Voluntários para a Comunidade 

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

– Discussão e votação da proposta relativa à “Contração de Empréstimo 

destinado a obras de fecho de redes de abasteciment o de água em baixa, até 750.0

– Discussão e votação da proposta relativa à “Autorização para assunção 

de compromissos plurianuais, no âmbito da aquisição  de Gasóleo aditivado a granel ao abrigo 

do lote 2 do Acordo Quadro n.º 5/2017 CC -OESTE – ID-2643529”; ----------------------------------------------

Para conhecimento - Informação n.º 287/2019, de 08/01, da Coordenação Financeira 

Posição de compromissos plurianuais, assumidos entr e o período de 30 de outubro a 

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

votação de Moção relativa ao IC 11**. ---------------------------------------------------

e, 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. -------------------------------------

janeiro de 2019. 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

 (António Alberto de Carvalho Santos) 

e votação da proposta relativa ao “Acordo Prévio para a 

transferência de competências no domínio da Justiça  para a Comunidade Intermunicipal do 

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

e votação da proposta relativa ao “Acordo Prévio para a 

transferência de competências no domínio da Rede do s Quartéis de Bombeiros Voluntários e 

dos Programas de Apoio às Corporações de Bombeiros Voluntários para a Comunidade 

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

Contração de Empréstimo 

o de água em baixa, até 750.0 00,00 €”; -------- 

Autorização para assunção 

de compromissos plurianuais, no âmbito da aquisição  de Gasóleo aditivado a granel ao abrigo 

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

Coordenação Financeira - 

Posição de compromissos plurianuais, assumidos entr e o período de 30 de outubro a 

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

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

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 

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


