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E D I T A L  
N.º 134/2016 

 

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  S E T E M B R O  D E  2 0 1 6  
 

 --------- 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 Salão Polivalente do Jardim Infantil de Ferrel, sito na Rua do 

Jardim Infantil, na vila e freguesia de Ferrel, concelho de Peniche, no próximo dia 30 

de setembro de 2016 (sexta-feira), com início às 21h30, com a seguinte ordem de 

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

 ----------- 1.º - Aprovação da ata da sessão anterior. ----------------------------------------------  

 ----------- 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 da informação trimestral sobre a execução do Programa 

de Apoio à Economia Local (PAEL); -----------------------------------------------------------------  

 ---------------- 3) Apreciação do Relatório emitido pelo Revisor Oficial de Contas sobre 

a atividade do Município no primeiro semestre do ano 2016; ---------------------------------  

 ---------------- 4) Apreciação do Relatório emitido pelo Revisor Oficial de Contas sobre 

a atividade dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de 

Peniche no primeiro semestre do ano 2016; --------------------------------------------------------  

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

alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Peniche, para o ano de 2016; -------------  
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 ---------------- 6) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal relativa ao 

Orçamento Participativo; --------------------------------------------------------------------------------  

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

contratação de um empréstimo para financiamento da construção do Centro Escolar 

de Atouguia da Baleia; -----------------------------------------------------------------------------------  

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

contratação de um empréstimo para financiamento das obras de infraestruturas para 

um loteamento municipal, em Atouguia da Baleia; ----------------------------------------------  

 ---------------- 9) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para fixação 

das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), para o ano de 2017; ----------------  

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

lançamento de uma derrama, para o ano de 2017; ------------------------------------------------  

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

participação no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no concelho de Peniche, 

relativamente aos rendimentos do ano 2017;-------------------------------------------------------  

 ---------------- 12) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal relativa à 

Área de Reabilitação Urbana (ARU) e Programa de Ações Especificas; 

 ---------------- 13) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para apoio 

financeiro à Freguesia de Ferrel;-----------------------------------------------------------------------  

 ---------------- 14) Nomeação de um representante da Assembleia Municipal de 

Peniche para a Comissão Consultiva da Revisão do Plano Diretor Municipal de 

Peniche.------------ ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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, 21 de setembro de 2016. --------------------------  

 
A Presidente da Assembleia Municipal, 

 
 
 

Maria João Estevam Avelar Rodrigues 
 


