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E D I T A L  
N.º 88/2017 

 

S E S S Ã O  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  

3 0  D E  J U N H O  D E  2 0 1 7  
 

 --------- MARIA JOÃO ESTEVAM AVELAR RODRIGUES, 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 

ordinária, 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 30 

de junho de 2017 (sexta-feira), com início às 21h30, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 ----------- 1.º - Aprovação de atas de sessões anteriores. -----------------------------------------  

 ----------- 2.º - Período de antes da ordem do dia. -------------------------------------------------  

 ---------------- 1) Prestação de informações e/ou esclarecimentos sobre o expediente 

recebido;------------ -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------- 2) Apresentação de moções, votos de louvor, congratulação, saudação, 

protesto ou pesar; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------- 3) Apreciação de outros assuntos de interesse para o Município. ----------  

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

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

 ---------------- 1) Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara, acerca da 

atividade do Município, bem como da situação financeira do mesmo; ---------------------  

 ---------------- 2) Apreciação e votação do projeto da Câmara Municipal para o 

Regulamento Municipal de Apoio ao Arrendamento; ------------------------------------------  

 ---------------- 3) Apreciação e votação do projeto da Câmara Municipal para o 

Regulamento Municipal de Gestão da Habitação Social em Regime de Arredamento 
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Apoiado;---------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

prestação de contas consolidadas, relativas ao ano de 2016; -----------------------------------  

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

segunda alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Peniche, para o ano de 2017; -  

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

constituição de uma associação para a criação do Parque de Ciência e Tecnologia do 

Mar;---------------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------- 7) Apreciação e votação da proposta da Assembleia Municipal de Jovens 

para requalificação do espaço do parque infantil e do skatepark de Peniche e da sua 

envolvência;-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------- 8) Apreciação e votação da proposta da Assembleia Municipal de Jovens 

para criação de condições nas praias para a prática de surf e de turismo de praia em 

geral;--------------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------- 9) Apreciação e votação da proposta da Assembleia Municipal de Jovens 

para execução de pinturas e ou decorações murais para promoção do património de 

Peniche e da Revolução dos Cravos; -----------------------------------------------------------------  

 ---------------- 10) Apreciação e votação da proposta apresentada pelo Agrupamento de 

Escolas de Atouguia da Baleia à Assembleia Municipal de Jovens para utilização dos 

edifícios das escolas que fecharam ou irão fechar na sequência da construção da nova 

escola em Atouguia da Baleia. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.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, 22 de junho de 2017. -------------------------------  

 
A Presidente da Assembleia Municipal, 

 
Maria João Estevam Avelar Rodrigues 


