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S E S S Ã O  E X T R A O R D I N Á R I A  D A  
A S S E M B L E I A  M U N I C I P A L  D E  P E N I C H E  

2 1  D E  J A N E I R O  D E  2 0 1 9  
 

 

 --------- AMÉRICO ARAÚJO GONÇALVES, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

PENICHE: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Faz público que, no uso da competência que lhe confere a alínea b) do n.º 1 do 

artigo 30.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e alínea b) do n.º 1 do 

artigo 20.º do Regimento, convoca a Assembleia Municipal de Peniche para uma sessão 

extraordinária, a realizar no Auditório do Edifício Cultural do Município de Peniche, 

sito na Rua dos Hermínios, na cidade, freguesia e concelho de Peniche, no próximo dia 

21 de janeiro de 2019 (segunda-feira), com início às 21h00, com a seguinte ordem de 

trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1.º - Período de intervenção do público. ------------------------------------------------  

 ----------- 2.º - Período da ordem do dia: -------------------------------------------------------------  

 ---------------- 1) Deliberação da Câmara Municipal n.º 67, de 14 de janeiro de 2019, no 

âmbito da Transferência de competências em matéria de praias (Decreto-Lei n.º 

97/2018);------------- ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------- 2) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para a 

transferência de competências em matéria de exploração das modalidades afins de 

jogos de fortuna ou azar (Decreto-Lei n.º 98/2018); ----------------------------------------------  

 ---------------- 3) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal referente ao 

acordo prévio para a transferência de competências no domínio da Promoção Turística 

para a Comunidade Intermunicipal do Oeste (Decreto-Lei n.º 99/2018);---------------- --  

 ---------------- 4) Deliberação da Câmara Municipal n.º 70, de 14 de janeiro de 2019, no 
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âmbito da transferência de competências em matéria de vias de comunicação (Decreto-

Lei n.º 100/2018); ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------- 5) Deliberação da Câmara Municipal n.º 71, de 14 de janeiro de 2019, no 

âmbito da transferência de competências em matéria de Justiça (Decreto-Lei n.º 

101/2018);------------ ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------- 6) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal referente ao 

acordo prévio para a transferência de competências no domínio da Justiça para a 

Comunidade Intermunicipal do Oeste (Decreto-Lei n.º 101/2018); --------------------------  

 ---------------- 7) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal referente ao 

acordo prévio para a transferência de competências no domínio dos projetos 

financiados por fundos europeus e programas de captação de investimento para a 

Comunidade Intermunicipal do Oeste (Decreto-Lei n.º 102/2018); --------------------------  

 ---------------- 8) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para 

transferência de competências no domínio do apoio às equipas de intervenção 

permanente das Associações de Bombeiros (Decreto-Lei n.º 103/2018); -------------------  

 ---------------- 9) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal referente ao 

acordo prévio para a transferência de competências no domínio da rede dos quartéis 

de bombeiros voluntários para a Comunidade Intermunicipal do Oeste (Decreto-Lei 

n.º 103/2018);------------ -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------- 10) Deliberação da Câmara Municipal n.º 76, de 14 de janeiro de 2019, no 

âmbito da transferência de competências em matéria de Estruturas de Atendimento ao 

Cidadão (Decreto-Lei n.º 104/2018); -----------------------------------------------------------------  

 ---------------- 11) Deliberação da Câmara Municipal n.º 77, de 14 de janeiro de 2019, no 

âmbito da Transferência de competências em matéria de habitação (Decreto-Lei n.º 

105/2018);---------- -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------- 12) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para a 

transferência de competências no domínio da gestão do património imobiliário 

público sem utilização (Decreto-Lei n.º 106/2018); -----------------------------------------------  

 ---------------- 13) Deliberação da Câmara Municipal n.º 79, de 14 de janeiro de 2019, no 
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âmbito da transferência de competências em matéria de estacionamento público 

(Decreto-Lei n.º 107/2018); ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------- 14) Deliberação da Câmara Municipal n.º 81, de 14 de janeiro de 2019, no 

âmbito da alteração ao Orçamento da Receita e da Despesa, ao Plano Plurianual de 

Investimentos e ao Plano de Atividades Municipais, para o ano de 2019 (modificação 

1).----------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3.º - Aprovação da minuta da ata: --------------------------------------------------------  

 --------- Para conhecimento público e devidos efeitos, se publica este e outros de igual 

teor que vão ser afixados nos lugares de estilo. ---------------------------------------------------  

 --------- PAÇOS DO MUNICÍPIO DE PENICHE, 15 de janeiro de 2019. -----------------------------  

 
 

O Presidente da Assembleia Municipal, 
 
 
 

Américo Araújo Gonçalves 
 


