EDITAL N.º 9/2022
SESSÃO ORDINÁRIA DE ASSEMBLEIA MUNICIPAL A REALIZAR EM 30-06-2022
Ana Maria da Conceição Ferreira, Presidente da Assembleia Municipal da Lousã, torna público,
que a Assembleia Municipal vai reunir, ordinariamente, nos termos previstos no n.º 1 do artigo
27.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, no próximo dia 30 de
junho de 2022, pelas 17h30 no Edifício Sede da Freguesia das Gândaras, com a seguinte Ordem de
Trabalhos:
1.

Intervenção do Público

2.

Período antes da Ordem do Dia
2.1. Leitura e aprovação da Ata Da Sessão Ordinária realizada no dia 29 de abril de 2022;
2.2. Outros assuntos gerais de interesse para o Município.

3.

Ordem do Dia
3.1. Apreciação de uma informação escrita do Senhor Presidente da Câmara Municipal
sobre a atividade municipal bem como da situação financeira;
3.2. Apreciação e votação da 2ª Revisão ao Orçamento e 2ª Revisão às Grandes Opções no
Plano do ano de 2022;
3.3. Apreciação e votação da Prestação de Contas Consolidadas do ano de 2021;
3.4. Discussão e autorização prévia da contratação de empréstimo a médio e longo prazos,
com recurso à Linha BEI PT 2020  ׀Autarquias, no montante máximo de 135.000,00 €
destinado à operação CENTRO-06-1406-FEDER-000036 – Rede Ciclável da Lousã –
Zona Central;
3.5. Discussão e votação da adjudicação/nomeação do auditor externo responsável pela
certificação legal de contas;
3.6. Discussão e votação da designação do júri do recrutamento do procedimento
concursal para recrutamento de dirigente – Chefe de Unidade – para a Unidade de
Floresta e Desenvolvimento Rural;
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3.7. Discussão e votação do alargamento do regime de tarifa social aplicável aos
utilizadores domésticos dos serviços de abastecimento de água, de saneamento de
águas residuais e de gestão de resíduos urbanos aos bombeiros que integram o
quadro de honra das Corporações de Bombeiros do Concelho;
3.8. Discussão e votação da extinção da Zona de Caça Municipal da Lousã, ao abrigo do
disposto nos artigos 1º e 2º da Portaria nº 431/2006 e do solicitado pelo ICNF.
Mais se torna público que, nos termos do artigo 49.º do supracitado diploma, a referida reunião
será pública, sendo o período reservado para intervenção e esclarecimento do público ser sujeito
a inscrição prévia até às 15h do dia 27 de junho de 2022 para o endereço do correio eletrónico
assembleia.municipal@cm-lousa.pt ou pelo telefone n.º 239 990 370.
Para constar e devidos efeitos, se publica este Edital que vai ser publicitado no sítio da internet do
Município.
Paços do Município da Lousã, 21 de junho de 2022
A Presidente da Assembleia Municipal,

Ana Maria da Conceição Ferreira
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