
 

 

 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE 
 

 
O R D E M  D E  T R A B A L H O S  

 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE NOVEMBRO DE 2012 
 

 
1. Período de intervenção do público. 

 

2. Período da ordem do dia: 
 
1. Ratificação da nomeação do membro suplente para a comissão de 

acompanhamento da revisão do PDM; 
2. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal, de 25 de setembro de 

2012, sobre as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI); 
3. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal, de 25 de setembro de 

2012, sobre a participação no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no concelho de Peniche, 
relativamente aos rendimentos do ano 2013, nos termos do n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 2/2007, de 
15 de janeiro; 

4. Apreciação e votação das propostas da Câmara Municipal, de 13 de novembro de 
2012, de Planos de Liquidação, nos termos do artigo 16.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e em 
cumprimento do artigo 6.º da mesma lei, nomeadamente para dívida aos SMAS, entre outros 
fornecedores; 

5. Apreciação e votação do pedido de ratificação de três compromissos plurianuais 
assumidos pela Câmara Municipal, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 
fevereiro, conforme informação do Serviço de Aprovisionamento, de 09 de novembro de 2012; 

6. Apreciação e votação do pedido de autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais, a assumir pela Câmara Municipal, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 
n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, conforme informação do Serviço de Aprovisionamento, de 09 de 
novembro de 2012; 

7. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal, de 13 de novembro de 
2012, para alteração à atual Estrutura Orgânica dos Serviços do Município e ao Regulamento de 
Organização Interna; 

8. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal, de 13 de novembro de 
2012, para a nova Organização dos Serviços do Município, conforme previsto na Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, e na Lei n.º 305/2009, de 23 outubro, que inclui a Estrutura Orgânica, o Regulamento 
de Organização Interna, bem como o regime transitório; 

9. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal, de 13 de novembro de 
2012, para a nova Organização dos Serviços Municipalizados, conforme previsto na Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, e na Lei n.º 305/2009, de 23 outubro, que inclui a Estrutura Orgânica, o 
Regulamento de Organização Interna, bem como o regime transitório; 

10. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal, de 13 de novembro de 
2012, para atribuição de abono para despesas de representação aos titulares de cargos dirigentes do 
Município, observando o estabelecido no n.º 2 do artigo 24.º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto. 
 

PAÇOS DO MUNICÍPIO DE PENICHE, 20 de novembro de 2012. 
 
                       O Presidente da Assembleia Municipal, 

                               


