
 

 
 

                               EDITAL 
 ----------- JOÃO MANUEL MOURA RODRIGUES, Presidente da Assembleia Municipal de 

Ourém, torna público que:  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De harmonia com a competência que lhe é conferida pela alínea b), do n.º 1, do artigo 

30º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, convoca a Assembleia Municipal para a sessão 

extraordinária a realizar no dia 15 de maio de 2020, pelas 18.00 horas, nos Paços do 

Concelho presencial e videoconferência, ao abrigo do disposto no n.º 3, do artigo 3º da Lei 

n.º 1-A/2020, de 19 de março, com a seguinte: ------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 01 – Apreciação e votação da ata nº 01/2020 referente à sessão ordinária de 

2020.02.29 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- 02 – Leitura resumida do expediente  -------------------------------------------------------------------  

----------- 03 - ORDEM DO DIA – (grelha Anexo B-2) -----------------------------------------------------------  

----------- 03.01 – Apreciação e votação da proposta camarária – concessão do Serviço Público 

de Transporte de Passageiros do Médio Tejo – minuta de contrato interadministrativo de 

delegação de competências. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------- 03.02 – Apreciação e votação da proposta camarária – redes de drenagem de águas 

residuais nas freguesias de Nossa Senhora das Misericórdias, Atouguia e Nossa Senhora da 

Piedade – acordo de execução da empreitada e financiamento. ------------------------------------------ 

----------- 03.03 – Apreciação e votação da proposta camarária – redes de drenagem de águas 

residuais em Rio de Couros – União das Freguesias de Rio de Couros e Casal dos Bernardos – 

acordo de execução da empreitada e financiamento. -------------------------------------------------------- 

----------- 03.04 – Apreciação e votação da proposta camarária – redes de drenagem de águas 

residuais na Estrada de Minde e Boleiros – Bacia 1 e 3 – Fase 1 – Freguesia de Fátima – 

acordo de execução da empreitada e financiamento. -------------------------------------------------------- 

----------- 03.05 – Apreciação e votação da proposta camarária – redes de drenagem de águas 

residuais no Bairro – acordo de execução da empreitada e financiamento. ---------------------------- 

----------- 03.06 – Apreciação e votação da proposta camarária – P038/2020 – requalificação da 

E.M. 357 – Estrada de Leiria, troço entre a rotunda norte e o limite do concelho. -------------------- 

 



 

 
 

----------- 03.07 – Apreciação e votação da proposta camarária – constituição de júris para 

procedimentos de recrutamento dos cargos de dirigentes para 13 unidades orgânicas flexíveis 

(DGF, DRHI, DOMSU, DUT, DAC, DEVS, DAFCE, DET, DFC, DAS, DPT, SADJ e SCPA). ------ 

----------- 03.08 – Apreciação e votação da proposta camarária – contratação de empréstimo de 

longo prazo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------- 03.09 – Apreciação e votação da proposta camarária – P044 – EN 356 – 

Requalificação da Zona Industrial de Casal dos Frades ao IC9. ------------------------------------------- 

----------- 03.10 – Apreciação e votação da proposta camarária – projeto de alteração do 

Regulamento de Apoio ao Associativismo Cultural e Desportivo do Município de Ourém – 

versão final. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------- 03.11 – Apreciação e votação da proposta camarária – projeto de revisão do Plano 

Diretor Municipal de Ourém – versão final. --------------------------------------------------------------------- 

----------- 03.12 – Período de intervenção aberto ao público.  ------------------------------------------------  

----------- Para constar e devidos efeitos, será este Edital afixado nos locais do costume e 

publicado no site do Município de Ourém.  -----------------------------------------------------------------------  

----------- Paços do Concelho e Assembleia Municipal de Ourém, 05 de maio de 2020. ------------  

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

João Moura 


	----------- 03 - ORDEM DO DIA – (grelha Anexo B-2)

