
 

 

 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

EDITAL 

         5ª Sessão Extraordinária de 2022 

28 de novembro de 2022 

 

------Isabel Andrez Guerreiro, Presidente da Assembleia Municipal, faz público, nos termos e 

para os efeitos do disposto nos artigos 28º nº 1 e 49º nº 3 do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12/09, que no 

próximo dia 28 de novembro de 2022, pelas 21:00 horas, se realizará a 5ª Sessão 

Extraordinária desta Assembleia Municipal, no Salão Nobre dos Paços do Município, em Portimão, 

com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 

1.PERÍODO DE INTERVENÇÃO DOS CIDADÃOS  

2.PERÍODO DA ORDEM DO DIA  

2-a) – Discussão e Votação da celebração de Protocolos de Cooperação com as Juntas de 

Freguesia do concelho, para a construção e/ou beneficiação de parques infantis e de lazer - ao 

abrigo da al. k), do nº1, do art.º 25º da Lei 75/2013, de 12/09, “Compete à Assembleia Municipal, 

sob proposta da Câmara Municipal, autorizar a celebração e denúncia de contratos de delegação 

de competências e de acordos de execução entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia” 

nos termos da Proposta - Deliberação nº725/22. ---------------------------------------------------- 

2-b) - Discussão e votação da alteração orçamental permutativa nº 33 - ao abrigo da al. a), nº 

1, do art.º 25º da Lei 75/2013, de 12/09 “Compete à Assembleia Municipal, sob proposta da 

Câmara Municipal, aprovar as opções do plano e a proposta de orçamento, bem como as 

respetivas revisões” nos termos da Proposta – Deliberação nº 655/22. -------------------------- 

2-c) - Discussão e votação da alteração permutativa nº 34, - ao abrigo da al. a), nº 1, do art.º 

25º da Lei 75/2013, de 12/09, nos termos da Proposta – Deliberação nº 678/22. ----------------- 

2-d) - Discussão e Votação, da 42ª alteração orçamental, - ao abrigo da al. a), nº 1, do art.º 25º 

da Lei 75/2013, de 12/09, nos termos da Proposta - Deliberação nº 771/22. ---------------------- 

 

Para constar se publica este e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares de estilo do 

Município. 

 

A Presidente da Assembleia Municipal de Portimão 
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