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E D I T A L   
 

N.º 94/2020 

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

1 9  D E  J U N H O  D E  2 0 2 0  
 

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

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

 --------- Faz público que, no uso da competência estabelecida na alínea c) do n.º 1 do 

artigo 29.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e alínea c) do n.º 1 do 

artigo 19.º do Regimento, a Mesa da Assembleia Municipal de Peniche elaborou a 

seguinte ordem de trabalhos para a sessão ordinária convocada pelo Edital n.º 

86/2020, datado de 03 de junho de 2020, a realizar no Auditório do Edifício Cultural 

do Município de Peniche, sito na Rua dos Hermínios, e por videoconferência, na 

cidade, freguesia e concelho de Peniche, no próximo dia 19 de junho de 2020 (sexta-

feira), com início às 21h00: ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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, por videoconferência (através de 

marcação prévia, com 48 horas de antecedência, para 262 780 100 (Ext. 304) ou 

marina.viola@cm-peniche.pt). -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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 da proposta da Câmara Municipal para a 

prestação de contas do Município de Peniche, relativos à gerência de 2019; --------------  

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

Alteração Modificativa ao Orçamento da Receita e da Despesa, ao Plano Plurianual de 

Investimentos e ao Plano de Atividades Municipais do Município de Peniche, para o 

ano de 2020 (modificação 6);----------------------------------------------------------------------------  

 ---------------- 4) Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para a 
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Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Peniche para o ano de 2020; -------------  

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

prestação de contas dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, relativos à 

gerência de 2019;-------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Investimentos dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de 

2020 (modificação 1); -------------------------------------------------------------------------------------  

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

primeira alteração ao Mapa de Pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento, para o ano de 2020; ----------------------------------------------------------------------  

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

aquisição de três armazéns, sitos na zona industrial da Prageira; ----------------------------  

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

Contratação de empréstimo para aquisição de três armazéns, sitos na Zona Industrial 

da Prageira, em Peniche; --------------------------------------------------------------------------------  

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

aquisição de três armazéns, sitos na zona industrial da Prageira - aprovação da minuta 

do contrato de promessa de compra e venda; ----------------------------------------------------- 

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

Aquisição do serviço de auditoria externa das contas do Município para o exercício de 

2020/2021; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Adenda ao protocolo celebrado com a Freguesia de Ferrel para exploração da zona de 

estacionamento de duração limitada (H) prevista no Regulamento Municipal de 

Parques de Estacionamento condicionado e de zonas de estacionamento de duração 

limitada no Concelho de Peniche, sita no Baleal, para cedência, também, da Zona (I) e 

alargamento do prazo; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------- 13)Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para o Plano 

Municipal de Emergência de Proteção Civil de Peniche; ---------------------------------------  

 ---------------- 14)Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para o Plano 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 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, 09 de junho de 2020. -------------------------------  
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O Presidente da Assembleia Municipal, 
 

Américo de Araújo Gonçalves 


