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ATA N.º 6/2013 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

DE PENICHE, REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2013: 

 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano dois mil e treze, nesta cidade de Peniche e Sala 

de Sessões dos Paços do Município, estando presentes os Excelentíssimos Senhores António 

José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente, 

Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Serafim Silva Abrantes, Luís Lourenço Jorge 

Ganhão, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Carlos Jorge Gonçalves Amaral 

Domingos, Vereadores, reuniu-se, extraordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. ---------  

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram quinze horas e trinta minutos. -------------------  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

A Câmara tomou as seguintes deliberações, todas por unanimidade e votação nominal: ------------  

 

114/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado remeter o projeto de Regulamento do Horário de 

Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços do 

Município de Peniche à Assembleia Municipal, para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 2 do 

artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. Deliberado, ainda, submeter o referido projeto 

de regulamento a apreciação pública, nos termos do artigo 118.º do Código do Procedimento 

Administrativo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

115/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado remeter o projeto de Regulamento de Publicidade e 

de Ocupação do Espaço Público do Município de Peniche à Assembleia Municipal, para efeitos 

do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. Deliberado, 

ainda, submeter o referido projeto de regulamento a apreciação pública, nos termos do artigo 

118.º do Código do Procedimento Administrativo. --------------------------------------------------------  

 

116/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado remeter o projeto de Regulamento de Atividades 

Diversas do Município de Peniche à Assembleia Municipal, para efeitos do disposto na alínea a) 

do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. Deliberado, ainda, submeter o 

referido projeto de regulamento a apreciação pública, nos termos do artigo 118.º do Código do 

Procedimento Administrativo. --------------------------------------------------------------------------------  

 

117/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado votar o projeto de Regulamento de Taxas, Tarifas e 

Preços do Município de Peniche na próxima reunião da Câmara. ---------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a minuta da presente ata, nos 

termos do número três do artigo nonagésimo segundo da lei número cento e sessenta e nove 

barra noventa e nove, de dezoito de setembro. -------------------------------------------------------------  
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ENCERRAMENTO: 

 

Sendo dezoito horas e trinta minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, 

para constar, se lavrou a presente ata, que eu, Josselène Nunes Teodoro , Diretora do Departamento 

Administrativo e Financeiro, subscrevo e com o senhor Vice-Presidente, no exercício das 

funções de presidente, assino. ---------------------------------------------------------------------------------  


