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SESSÃO ORDINÁRIA DE ABRIL/2019
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LAGOS
MINUTA
------2.ª Reunião - 30/04/2019
---DELIBERAÇÃO N.º 64/AM/2019:
---Deliberado, por maioria, aprovar a alteração ao acordo de execução celebrado
entre o Município de Lagos e a Freguesia da Luz, em 19 de março de 2014, a qual
consta na cessão da delegação de competências de gestão e manutenção corrente
que incide sobre o Mercado Municipal da Luz, constante na alínea c) da cláusula 1.ª,
do referido acordo de execução, que, em consequência, faz cessar as transferências
de verbas que estava a ser feitas para a Junta de Freguesia por conta dessas
competência, ao abrigo do disposto nas cláusulas 7.ª e 8.ª, do acordo em causa, nos
termos consignados da alínea l) do n.º 1 do Artigo 25.º do Regime Jurídico das
Autarquias Locais, conforme proposta da Câmara Municipal de Lagos, aprovada na
sua Reunião Pública Ordinária realizada no dia 17 de abril de 2019.-----------------------DELIBERAÇÃO N.º 65/AM/2019:
---Deliberado, por maioria, autorizar a celebração do contrato de Cooperação
Interadministrativa entre o Município de Lagos e a Freguesia da Luz, para cedência
de espaço municipal, onde funcionou o Mercado Municipal da Luz, para instalações,
nos termos consignados da alínea k) do n.º 1 do Artigo 25.º do Regime Jurídico das
Autarquias Locais, conforme proposta da Câmara Municipal de Lagos, aprovada na
sua Reunião Pública Ordinária realizada no dia 17 de abril de 2019.-----------------------DELIBERAÇÃO N.º 66/AM/2019:
---Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato interadministrativa
de delegação de competências do Município de Lagos, no âmbito do serviço público
de transportes de passageiros, na Comunidade Intermunicipal do Algarve, nos
termos consignados da alínea k) do n.º 1 do Artigo 25.º do Regime Jurídico das
Autarquias Locais, conforme proposta da Câmara Municipal de Lagos, aprovada na
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