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ACTA N.º 16/2011
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2011:
Aos vinte e seis dias do mês de Julho do ano dois mil e onze, nesta cidade de Peniche e
Sala de Sessões dos Paços do Município, estando presentes os Excelentíssimos Senhores
António José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente, Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Serafim Silva Abrantes, Luís
Lourenço Jorge Ganhão, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Carlos Jorge Gonçalves
Amaral Domingos, Vereadores, reuniu, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche.
A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram quinze horas e cinco minutos.
A Senhora Vereadora Clara Abrantes só participou na reunião a partir das dezasseis horas
e cinquenta minutos, tendo chegado quando decorria o período de antes da ordem do dia.
O Senhor Vereador Luís Ganhão só participou na reunião a partir das dezassete horas e
quarenta e cinco minutos, tendo chegado quando já decorria o período da ordem dia.
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
No início do período Antes da Ordem do Dia, o Senhor Presidente da Câmara e o Senhor
Vice-Presidente fizeram a entrega de uma garrafa de azeite, produzido no concelho de Abrantes,
a cada um dos restantes membros da Câmara.
Seguidamente, usaram da palavra os seguintes membros da câmara:
Senhor Presidente da Câmara, António José Correia:
Deu conhecimento da sua agenda nos últimos dias, conforme se indica:
- No dia 13 de Julho, participou na conferência de imprensa de apresentação do
Campeonato do Mundo de Surf Rip Curl Pro Peniche. Destacou a particularidade de ter sido
anunciada a realização do campeonato em Peniche por mais três anos. Fez uma referência à
forma positiva como o Senhor Secretário de Estado do Mar, Manuel Pinto de Abreu, aprecia a
nossa comunidade e o evento. Deixou uma palavra de reconhecimento a todos os patrocinadores
da prova.
- No dia 13 de Junho, participou na tertúlia Surfar para vencer a crise, no âmbito do
Festival Sabores do Mar.
- No dia 14 de Julho, recebeu os Senhores Manuel Ramirez e Ribau Esteves, para
falarem sobre temas do mar e sobre a fábrica Ramirez.
- No dia 14 de Julho, participou numa reunião sobre o Programa Mais Centro, onde foi
tratada a elegibilidade dos trabalhos a mais a realizar na obra de recuperação do fosso da
muralha.
- No dia 15 de Julho, participou numa reunião com as empresas de construção e de
fiscalização da obra de recuperação do fosso da muralha, Etermar e Afaplan, respectivamente.
- No dia 15 de Julho, assistiu a uma apresentação dos Estaleiros Navais de Peniche, no
âmbito do Festival Sabores do Mar.
- No dia 15 de Julho, recebeu a Confraria Marítima de Portugal, no âmbito do Festival
Sabores do Mar, tendo sido feita uma visita ao CAR Surf e aos Estaleiros Navais de Peniche.
- No dia 16 de Julho, assistiu ao encontro de bandas, realizado em Atouguia da Baleia.
- No dia 18 de Julho, assistiu à abertura da sessão da Escola de Hotelaria e Turismo do
Oeste, onde foram apresentados, aos desempregados inscritos no Centro de Emprego, os cursos
da escola. Deu uma palavra de agradecimento à Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, em
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particular ao seu director, Senhor Daniel Pinto, pela colaboração prestada no Festival Sabores do
Mar.
- No dia 20 de Julho, recebeu o Senhor Secretário de Estado do Desporto e Juventude,
Alexandre Mestre, que fez uma visita à obra de construção do CAR Surf, no âmbito das visitas
que tem feito aos Centros de Alto Rendimento do país. Informou que já foi iniciado com o novo
Governo o processo para definição do modelo de gestão do CAR Surf de Peniche.
- No dia 21 de Julho, participou numa reunião no Ministério da Agricultura, do Mar, do
Ambiente e do Ordenamento do Território, com a Senhora Ministra, Assunção Cristas, o Senhor
Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, Daniel Campelo, e o Senhor
Secretário de Estado do Mar, Manuel Pinto de Abreu. Informou que foram tratados diversos
assuntos sobre o arquipélago das Berlengas, atendendo à sua nova condição de Reserva da
Bioesfera da UNESCO, nomeadamente o modelo de gestão, a carga humana máxima e os
investimentos associados, e que fez um apelo aos governantes nacionais para que esta área
protegida seja positivamente discriminada, por ter sido classificada como fazendo parte da elite
das áreas protegidas.
- Nos dias 21 a 24 de Julho, assistiu e participou em diversas iniciativas integradas na
Mostra Internacional de Rendas de Bilros. Manifestou a sua satisfação e alegria pela forma
como decorreu a mostra e destacou o papel do Senhor Vice-Presidente na coordenação da
iniciativa, a quem felicitou. Felicitou, também, todos os que colaboraram, designadamente,
trabalhadores do Município, rendilheiras, delegações nacionais e estrangeiras e formandos da
Modatex.
- No dia 22 de Julho, recebeu o Presidente da Comissão Nacional da UNESCO, tendo
sido abordada a hipótese de se apresentar uma candidatura à UNESCO para classificação das
Rendas de Bilros como Património Imaterial da Humanidade, candidatura que poderá ser a nível
local, nacional ou europeu. Os restantes edis concordaram que deve ser estudada a possibilidade
de se apresentar a referida candidatura, que deverá envolver outros centros produtores de Rendas
de Bilros nacionais, nomeadamente Vila do Conde.
- No dia 22 de Julho, participou numa reunião da Direcção da Associação Berlenga
Laboratório de Sustentabilidade, à qual se seguiu uma Assembleia Geral da mesma associação.
- No dia 23 de Julho, visitou a iniciativa Pintar Atouguia da Baleia, felicitou a Junta de
Freguesia local pela iniciativa e os participantes.
- No dia 24 de Julho, participou na inauguração da nova sede do Agrupamento de
Escuteiros 512 de Peniche, localizada no Santuário dos Remédios.
- No dia 24 de Julho, participou nas celebrações do aniversário da Associação de
Dadores Benévolos de Sangue de Peniche.
Deu conhecimento de que foi publicado, em Diário da República, o Edital n.º 725/2011,
de 25 de Julho de 2011, da Administração da Região Hidrográfica do Tejo, I.P., sobre o
procedimento concursal para atribuição de título de utilização privativa do domínio público
marítimo para instalação de um apoio de praia completo, na praia da Consolação.
Por último, informou dos contactos estabelecidos com a Câmara Municipal de Mora para
estreitamento da cooperação existente entre os dois municípios, nomeadamente a nível cultural.
Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Informou das seguintes reuniões, actividades e eventos em que participou de 13 a 26 de
Julho de 2011:
- Apresentação da candidatura do Município de Peniche, através do Pelouro da
Educação, à organização das AEC para o ano lectivo 2011/2012, em parceria com os três
agrupamentos de escolas do Concelho.
- Entrega de certificados aos estudantes do Novas Oportunidades promovido pela Escola
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Secundária de Peniche e pelo Centro de Emprego.
- Reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde.
- Reunião ordinária do Conselho Municipal de Educação.
- Reunião com representantes da Ferlei, na qual foram dadas informações sobre a
participação dos encarregados de educação no movimento associativo local.
- Reunião de Obra no âmbito da empreitada de Recuperação do Fosso da Muralha, tendo
tido abordados assuntos relacionados com o início da construção da eclusa e a confirmação da
passagem de peões pela ponte rodoviária (vulgo Ponte Velha), a partir de 30 de Julho.
- Reunião com a Rodoviária do Tejo, S.A., a propósito do conteúdo final do protocolo a
celebrar entre esta empresa e o Município de Peniche.
- Recepção ao Senhor Secretário de Estado do Desporto e Juventude, Alexandre Mestre,
que visitou a obra de construção do CAR Surf.
- Diversas reuniões com a Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora da Boa
Viagem e com o Senhor Padre Pedro Silva, sobre assuntos relacionados com a instalação, que
está em curso, dos equipamentos para o arraial desta festividade.
O Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, disse que faz um balanço positivo do Festival
Sabores do Mar 2011, tendo destacado o aumento significativo de visitantes, o aumento do
número de stands de artesanato e de instituições e empresas locais. Sublinhou o esforço de
redução do orçamento do festival e a boa opção pela animação local. O Senhor Vice-Presidente,
Jorge Amador, referiu-se, ainda, ao facto do frio ter prejudicado um pouco o número de
visitantes.
Sobre a Mostra Internacional de Rendas de Bilros de Peniche 2011, o Senhor VicePresidente, Jorge Amador, classificou-a como a “Mostra de Qualidade, de Tradição e da Moda”.
Sublinhou o número de delegações estrangeiras presentes (16), o número de visitantes neste
evento, a forte adesão aos dois desfiles de moda e as vendas de rendas ao longo do fim-desemana. Agradeceu a toda a equipa do Pelouro da Educação, bem como a todos os trabalhadores
da autarquia pelo trabalho realizado. O Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, deixou uma
palavra especial para as trezentas rendilheiras presentes na Mostra, e, em especial, para as
sessenta crianças que estiveram ao longo do fim-de-semana da Mostra Internacional.
Senhor Vereador Jorge Abrantes:
Prestou as seguintes informações:
- Que foi apresentado no Conselho Geral da Oeste CIM um trabalho preliminar do
estudo que a empresa Deloitte tem estado a fazer sobre o abastecimento de água e saneamento
“em baixa”. O Senhor Presidente da Câmara informou que a Oeste CIM lhe transmitiu o seu
reconhecimento pelo empenho e competência do Senhor Vereador Jorge Abrantes no
acompanhamento ao trabalho da Deloitte.
- Que se realizou uma Assembleia Geral Extraordinária da empresa Águas do Oeste para
analise do problema da dívida dos municípios à empresa e reunir consensos sobre a melhor
solução para o problema. Deu conhecimento que os documentos que serviram de base à sessão
estão na pasta dos documentos da presente reunião e fez um ponto de situação pormenorizado de
todo o processo.
- Que a CCDR-LVT fez a apresentação do observatório da Região de Lisboa e Vale do
Tejo, que reúne todos os dados da região e pretende dar continuidade aos trabalhos
desenvolvidos pela CCDR nos últimos anos, relativos à monitorização do desenvolvimento
regional. Informou que o observatório disponibiliza, no site da CCDR, um Portal de Informação
Estatística Regional.
- Que decorreu, no Ipimar – Instituto de Investigação das Pescas e do Mar, uma sessão
de esclarecimentos sobre a reforma da Política Comum das Pescas (PCP), tendo os responsáveis
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da Comissão Europeia apresentado os grandes objectivos da reforma da PCP, as novas medidas
propostas no pacote de reforma da PCP e o seu possível calendário.
Senhor Vereador Francisco Salvador:
Apresentou, em nome dos vereadores do PSD, quatro documentos, cujos textos, que leu,
a seguir se reproduzem, indicando-se, também, as respostas dadas a cada um deles:
«Mostra Internacional de Rendas de Bilros
Os vereadores do Partido Social Democrata felicitam o executivo pela forma como
decorreu a Mostra Internacional de Rendas de Bilros, nomeadamente pela cuidada organização,
pela presença das numerosas delegações estrangeiras e, sobretudo, pelo envolvimento de muitas
das rendilheiras de Peniche que mais uma vez granjearam a admiração pela sua arte e saber.»
[sic]
O Senhor Presidente da Câmara agradeceu os votos de felicitação.
«Carnaval de Verão
Mais uma vez decorreu em Peniche, desta vez integrado no programa de animação do
Festival Sabores do Mar, o já tradicional cortejo de Carnaval de Verão. Com a participação de
muitos grupos e presenciado por numeroso público, o cortejo apenas pecou por ser demasiado
extenso, por pouca iluminação em alguns pontos do trajecto e por a música ambiente não ser a
mais adequada.
No entanto, não podem os vereadores do Partido Social Democrata deixar de realçar o
empenho e entusiasmo de todos os elementos participantes dos diferentes grupos que com a
melhor das boas vontades, voluntariamente, mais uma vez, se dispuseram a prestar este serviço
para a animação da sede do Concelho.» [sic]
O Senhor Presidente da Câmara disse que o percurso do cortejo correspondeu ao que foi
solicitado pelos grupos participantes. Quanto ao problema da falta de iluminação, informou que
foi consequência de uma avaria pontual numa das fases da rede eléctrica de iluminação pública,
que, infelizmente, coincidiu com a hora do desfile carnavalesco.
«Festival Sabores do Mar
Pela décima segunda vez se realizou o Festival Sabores do mar de Peniche, desta feita
com um evento que no entender dos vereadores sociais-democratas, sem grandes despesas ou
investimentos, poderia ter sido mais valorizado.
Com umas tendas sem comodidades ou preocupações de ordem estética, num espaço
quase sem decoração, com um reduzido programa de animação a que se associou uma
meteorologia ingrata, a edição de 2011 revelou um evento pobrezinho e pouco motivante.
Porque este ano a organização contou com uma comparticipação monetária externa, os
vereadores do Partido Social Democrata esperavam que o Festival tivesse um nível superior e
verdadeiramente se viesse a traduzir num hino à gastronomia local candidata a um lugar de
destaque no concurso 7 Maravilhas da Gastronomia Portuguesa. Infelizmente tal não aconteceu,
sendo que as preocupações da organização foram mais para as actividades paralelas que
infelizmente por motivos meteorológicos não se puderam concretizar como previsto.
Criado para ser uma referência gastronómica, o Festival ao longo dos últimos anos tem
sofrido uma evolução que não lhe trouxe mais valias e o banalizou no contexto da animação
regional.» [sic]
O Senhor Presidente da Câmara disse que a organização do Festival Sabores do Mar
geriu o orçamento disponível e que irá propor que, no próximo ano, o festival se realize uma
semana mais tarde. Informou que a travessia a nado Baleal/Berlengas/Peniche, que não se
realizou no dia previsto por adversidades meteorológicas, terá lugar no dia 31 de Julho. Disse,
ainda, que a diversidade das actividades teve muita importância na divulgação do festival pelos
meios de comunicação social e que o impacto do mesmo não se reflecte só nos dias em que
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decorre, mas também posteriormente, nomeadamente ao nível dos restaurantes.
«Programa “Famílias Numerosas”
Os resultados, ainda que provisórios, dos Censos realizados no corrente ano revelaram
que, embora o Concelho de Peniche tivesse crescido em número de habitantes, o crescimento
ficou aquém do esperado. Para além disso, é com preocupação que os vereadores do Partido
Social Democrata constatam que a par de um enorme aumento do número de fogos, o número de
residentes da Cidade diminuiu.
Em paralelo, os dados relativos aos aspectos económicos e sociais demonstram uma cada
vez maior debilidade das famílias cada vez mais acentuadas pela actual crise.
Considerando que urge tomar medidas para contrabalançar essa tendência, os vereadores
sociais democratas sugerem que se estude a implementação de um programa orientado para as
famílias numerosas. Tal programa, que deverá congregar em parcerias as mais diferentes
entidades poderia prever a emissão de um cartão “Famílias Numerosas” que concedesse
benefícios aos agregados com três filhos ou mais dependentes a cargo. Tais benefícios
consubstanciar-se-iam fundamentalmente em descontos em algumas taxas e tarifas de serviços
prestados pelo Município e em todos os organismos, entidades e estabelecimentos que se
quisessem envolver em parceria com a iniciativa.
Os vereadores sociais-democratas manifestam desde já a sua disponibilidade para ajudar
o executivo a encontrar soluções criativas para atingir esse fim.» [sic]
O Senhor Presidente da Câmara disse que iria encaminhar o assunto para a Senhora
Vereadora Clara Abrantes e solicitou ao Senhor Vereador Jorge Abrantes que faça um estudo
sobre os resultados do Censos 2011.
Senhor Vereador Carlos Amaral:
- Felicitou o executivo pelo sucesso da Mostra Internacional de Rendas de Bilros, disse
que se sentiu muito honrado e orgulhoso da dinâmica que o evento teve, e realçou o empenho
bem evidenciado dos trabalhadores municipais que, a vários níveis, contribuíram para o sucesso
do evento de uma forma muito consequente.
- Formulou um voto de felicitações ao tenista Tiago Cação por ter vencido o
Campeonato Nacional de Ténis de Sub-14. Os restantes membros da Câmara associaram-se ao
voto formulado.
- Perguntou se já está definido o local para a construção da sede da Associação Mão
Amiga. O Senhor Presidente da Câmara partilhou as informações que tem sobre o assunto.
- Solicitou mais esclarecimentos sobre os problemas que existem na conduta antiga de
abastecimento de água à povoação de Casais de Mestre Mendo. O Senhor Vereador Jorge
Abrantes leu uma informação, que foi prestada por uma técnica dos SMAS, sobre as condições
da referida conduta.
- Referiu-se ao facto de existir permanentemente um vendedor instalado no parque de
estacionamento da praia do Baleal, pelo que não pode ser classificado de vendedor ambulante. O
Senhor Presidente da Câmara disse que quem tem jurisdição sobre aquela área é a Autoridade
Marítima e que tem conhecimento que esta tem actuado sempre que necessário. Disse ter
constatado que existe no local uma carrinha sistematicamente estacionada no passeio e deu
indicação à directora do DAF que mande o Serviço de Fiscalização Municipal averiguar o que se
passa.
- Disse que o piso da Avenida Monsenhor Bastos, em Peniche, está muito irregular,
nomeadamente junto ao Parque Urbano, e perguntou se está prevista alguma intervenção para
remediar a situação. O Senhor Vice-Presidente disse que o DOM está a tentar minimizar a
situação.
- Perguntou se está prevista alguma intervenção no piso dos arruamentos da povoação de
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Casal Moinho, nomeadamente junto o hotel. O Senhor Vice-Presidente disse que foi feita uma
intervenção em algumas artérias da povoação de Casal Moinho, nomeadamente no novo recinto
onde se realizam as festas da localidade, e reconheceu que existem outras zonas a necessitar de
intervenção, mas que são muitas as urgências a que a brigada de alcatroamentos tem que
corresponder e os recursos humanos dessa brigada são cada vez menos.
- Disse que o piso da Rua da Boa Viagem, que dá acesso ao Quebrado, em Peniche, está
muito deficiente. O Senhor Vice-Presidente disse que está programada a aplicação de massa
asfáltica naquela via.
- Disse que os automobilistas têm estacionado desordenadamente no parque de
estacionamento principal da praia do Baleal, ao contrário do que acontecia quando as entradas do
parque eram reguladas. Relatou algumas situações que ocorreram no passado fim-de-semana,
nomeadamente a necessidade que houve da intervenção do INEM e a dificuldade no acesso dos
seus veículos ao local onde se encontravam as vítimas. O Senhor Presidente da Câmara disse que
a GNR deve fazer cumprir a sinalização de trânsito existente no local e lamentou que a Junta de
Freguesia de Ferrel tenha inviabilizado a prática, que já vinha de há muitos anos, de se
condicionar o acesso ao parque, na época balnear, através da cobrança de uma taxa.
- Referiu-se à crescente quantidade de resíduos sólidos urbanos recicláveis provenientes
dos bares da ilha do Baleal. O Senhor Presidente da Câmara informou que a situação já foi
analisada pelos serviços do Município e que a Valorsul irá aumentar o número de recolhas
semanais no período de Verão, correspondendo a um pedido efectuado pela Câmara, e reforçar o
número de depósitos nos locais onde tal se torne necessário.
- Relativamente ao local onde ficarão instalados os comerciantes durante a festa de
Nossa Senhora da Boa Viagem, lamentou a indefinição da Comissão de Festas sobre o assunto,
que levou a que a Câmara já tomasse duas deliberações sobre o mesmo e a ter que tomar uma
terceira, uma vez que ao contrário do que foi solicitado pela Comissão de Festas e autorizado
pela Câmara, na última reunião, os comerciantes ficarão instalados no Campo da República. Os
membros da Câmara trocaram algumas ideias sobre a organização e modelo de realização da
Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, pela importância que a mesma tem para a cidade e
concelho de Peniche, e decidiram autorizar que os comerciantes se instalem no Campo da
República, nas condições da deliberação de 28 de Junho de 2011.
- Sugeriu que se altere a deliberação tomada em reunião de 31 de Maio de 2011, que
atribuiu a designação de Rua Maria Aurora, no sentido da artéria se designar por Rua Enfermeira
Maria Aurora.
- Referiu-se à proliferação de animais não domesticados na cidade, nomeadamente
gaivotas e pombos, e ao facto de existirem pessoas que os alimentam na via pública, o que
provoca o aumento não natural da população destas aves. O Senhor Presidente da Câmara
solicitou à directora do DAF que seja presente a reunião de Câmara o enquadramento legislativo
desta matéria.
- Sugeriu que os trabalhadores municipais que exercem funções em locais públicos
estejam devidamente identificados. O Senhor Presidente solicitou à directora do DAF que mande
arrolar todos os serviços municipais que têm contacto com o público e que se verifique se os seus
trabalhadores estão devidamente identificados.
- Sugeriu que as reuniões de câmara que não têm carácter público sejam antecedidas de
uma visita a um local do Município, quando se justifique, podendo começar no dia 23 de Agosto,
com uma visita de todo o executivo às obras de construção do CAR Surf. O Senhor Presidente da
Câmara disse concordar com a sugestão e ficou agendada uma visita do executivo às obras de
construção do CAR Surf, para o próximo dia 23 de Agosto, pelas 14h15.
Senhora Vereadora Clara Abrantes:
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Informou que chegou mais tarde à reunião por ter estado a participar na comemoração do
Dia dos Avós, no Pinhal Municipal do Vale Grande, e deu conta de como decorreu a iniciativa,
integrada no Programa de Promoção de Cidadania Sénior, que envolveu diversas instituições do
concelho.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
A câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo as deliberações, quando
não sejam indicados outro resultado e forma de votação, sido tomadas por unanimidade e
votação nominal. Os assuntos que não estavam incluídos na ordem do dia foram todos admitidos,
nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, por unanimidade.
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foi presente, aprovada e assinada a acta da reunião camarária realizada no passado dia
doze de Julho, tendo sido dispensada a sua leitura por o respectivo texto haver sido previamente
distribuído pelos membros da câmara.
DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS:
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos por si proferidos, no dia
22 de Julho de 2011, ao abrigo de deliberações de delegação de competências, em matéria de
licenciamento de obras. (M-Doc1)
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS:
* A câmara, na sequência dos requerimentos que foram apresentados, deliberou autorizar
que sejam visados os seguintes horários de funcionamento, todos com validade até 31 de
Dezembro de 2011:
- Das 08h00 às 02h00, com excepção das sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado, em
que poderá funcionar até às 03h00 horas, para o estabelecimento de restauração, denominado
“Hot Spot”, sito na Rua Francisco Jerónimo Ribeiro, n.º 2, em Consolação, de que é exploradora
a empresa Aquafresh Unipessoal, L.da.
- Das 06h00 às 02h00, com excepção das sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado, em
que poderá funcionar até às 03h00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Café
Atlético”, sito na Rua Frei João da Santíssima Trindade, n.º 10, em Geraldes, de que é
explorador o Senhor Domingos Luz Correia.
- Das 07h00 às 01h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Café Coelhos”,
sito na Rua de São João, n.º 21 B, em Ferrel, de que é exploradora a Senhora Fernanda Isabel
Santos Soares.
- Das 08h00 às 04h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Bar do Bruno”,
sito na praia do Baleal, de que é exploradora a empresa Escola de Surf do Baleal, L.da.
- Das 07h00 às 24h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Pastelaria
Jardim”, sito na Rua do Lapadusso, n.º 19, em Peniche, de que é exploradora a Senhora Anabela
Marques de Oliveira.
TRÂNSITO:
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Foram presentes e apreciados os seguintes documentos:
* Ofício n.º 730, datado de 14 de Julho de 2011, do IPTM – Instituto Portuário e dos
Transportes Marítimos – Delegação Centro, dando conhecimento da abertura da nova portaria do
porto de Peniche, no dia 16 de Julho, pelas 12 horas, e encerramento da portaria da Avenida do
Porto de Pesca.
- Tomado conhecimento. (10939)
* Carta, datada de 13 de Julho de 2011, de Guilherme Adrião Mendonça Lopes,
solicitando a pintura de marcas reguladoras de trânsito em frente da porta n.º 12 da Rua da
Berlenga, em Peniche.
- Deliberado indeferir, por existir um passeio, de cerca de 1,5 metros, a separar a
residência do requerente da via usada para estacionamento.
* Carta, datada de 2 de Junho de 2011, de Carla Susana Martins Henriques, solicitando a
marcação de um lugar de paragem e estacionamento destinado a cargas e descargas, junto ao n.º
47 da Rua Cidade de Viseu, em Peniche.
- Deliberado autorizar a marcação de um lugar de estacionamento destinado a cargas e
descargas, na Rua Cidade de Viseu, em Peniche, no local sugerido na informação do DOM,
datada de 21 de Junho de 2011. (M-Doc2)
* Carta, datada de 2 de Junho de 2011, de Joana Pereira Bernardino Gonçalves,
solicitando a eliminação do lugar de estacionamento que se encontra em frente do seu
estabelecimento comercial, sito na Rua D. Luís de Ataíde, n.º 134, em Peniche.
- Deliberado não autorizar a eliminação do lugar de estacionamento. Deliberado, ainda,
encarregar o DPGU de elaborar um estudo para o Largo Dr. Figueiredo Faria (Rua D. Luís de
Ataíde), em Peniche, que concilie a manutenção dos lugares de estacionamento com a existência
de passeios que possibilitem a sua utilização por pessoas com mobilidade condicionada e que
preveja a substituição do ecoponto existente por um com depósitos subterrâneos. (8336)
* Ofício n.º 152, datado de 15 de Julho de 2009, da Junta de Freguesia de Ferrel,
solicitando a marcação de um lugar de estacionamento reservado a pessoas com mobilidade
condicionada, na Rua Infante D. Henrique, em Casais do Baleal.
- Deliberado autorizar a marcação de um lugar de estacionamento destinado a pessoas
com mobilidade condicionada, na Rua Infante D. Henrique, em Casais do Baleal, no local
indicado pelo DOM. (11046/M-Doc2)
* Ofício n.º 62/11, datado de 28 de Março de 2011, da Junta de Freguesia de Conceição,
solicitando que sejam tomadas medidas relativamente ao estacionamento de viaturas na Rua das
Âncoras, em Peniche.
- Deliberado concordar com a proposta do DOM, de proibir o estacionamento no lado
norte da Rua das Âncoras, no troço situado entre a Rua dos Farilhões e a Rua 13 de Maio, em
Peniche, devendo implementar-se os dois tipos de sinalização, vertical e horizontal. (4485/MDoc3)
* Carta, datada de 10 de Julho de 2011, da União Desportiva e Cultural de São
Bernardino, solicitando autorização para suspender a circulação de trânsito em algumas artérias
da localidade de São Bernardino, de 18 a 22 de Agosto, para a realização de actividades de
Verão.
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- Deliberado autorizar, para as artérias e dias solicitados. (10544)
O Senhor Vereador Luís Ganhão passou a participar na reunião, tendo votado os assuntos
que se seguem.
PROCESSOS DE GESTÃO URBANÍSTICA:
Foram presentes e apreciados os seguintes processos:
* Proc.º N.º 388/06, em nome de Olívio Ferreira Ricardo, para reformulação de edifício
para habitação e comércio, sito no gaveto formado pela Rua do Brejo, Travessa do Brejo e
Travessa Vasco da Gama, em Ferrel, já presente em reuniões anteriores e acompanhado, agora,
do processo n.º R118/08, em nome de Rogério dos Santos, e de informação do director do
DPGU, datada de 20 de Junho de 2011.
- Deliberado informar o Senhor Olívio Ferreira Ricardo de que a Câmara está disponível
para efectuar a permuta da parcela de terreno municipal, sita na Rua do Brejo, que se encontra
por ele ocupada, pela parcela de terreno de que é proprietário, sita na Travessa do Brejo, e que
será integrada na mesma artéria, conforme previsto na planta de implantação e áreas anexada ao
processo, em 3 de Setembro de 2007. Mais se deve informar o Senhor Olívio Ferreira Ricardo de
que deve fazer prova de que o local indicado na referida planta de implantação e áreas para a
estrema do seu prédio com a Travessa Vasco da Gama é o exacto, uma vez que este não é
coincidente com o indicado da planta cadastral do IGP.
* Proc.º N.º 353/10, em nome de Maria Fernanda Martins Matias Garcia, para construção
de um edifício de habitação e comércio, na Rua do Juncal, em Peniche, já presente em reunião
anterior.
- Considerando os pareceres da DEPPC, DGUO e das assessoras jurídicas para o
urbanismo, deliberado aprovar o pedido apresentado, nos termos e condições da proposta do
chefe da DGUO, de 21 de Julho de 2011. Deliberado, ainda, solicitar os pareceres finais da
DPOI, dos SMAS e do DEA e encarregar o chefe da DGUO de conversar com a promotora da
obra sobre a possibilidade de se encontrarem outros revestimentos e cores para as fachadas do
edifício.
* Proc.º N.º F139/11, do Serviço de Fiscalização Municipal, sobre a construção de um
muro e vedação de terrenos municipais, na Rua de Santo António, em Ferrel, acompanhado de
ofício da Junta de Freguesia de Ferrel, datado de 15 de Junho de 2011, dando conhecimento de
que a realização da obra é da sua total responsabilidade.
- Deliberado encarregar o senhor Presidente da Câmara de acompanhar o assunto.
* Proc.º N.º 325/09, em nome de Patrícia Santos Carreira, para construção de uma
unidade de alojamento com 20 quartos, na Avenida do Mar, em Casais do Baleal, já presente em
reuniões anteriores e acompanhado, agora, de um pedido de alteração para que o
empreendimento possa ser classificado como hotel de quatro estrelas.
- Deliberado aprovar as alterações ao projecto inicial, nos termos e condições da proposta
do chefe da DGUO, de 20 de Julho de 2011.
* Proc.º N.º 104/11, em nome de Surf Lodge Portugal, L.da, para construção de um
estabelecimento hoteleiro de quatro estrelas, na Avenida do Mar, n.º 132, em Casais do Baleal, já
presente em reunião anterior e acompanhado, agora, nova proposta de arranjos exteriores.
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- Deliberado aprovar a nova proposta de arranjos exteriores, licenciar o pedido e aceitar
as áreas de cedências para integração no domínio público, nos termos e condições da proposta do
chefe da DGUO, de 22 de Julho de 2011.
* Proc.º N.º 109/11, em nome de José Manuel Jesus Pereira de Barros, para proceder à
recuperação e alteração de um imóvel, destinado a habitação e comércio, sito na Avenida 25 de
Abril, n.os 90 a 96, em Peniche, já presente em reunião anterior e acompanhado, agora, de
exposição do requente sobre a intenção de indeferimento manifestada em reunião de 17 de Maio
de 2011.
- Considerando que o teor da exposição apresentada nada contém que altere os
fundamentos da deliberação de 17 de Maio de 2011, deliberado indeferir o pedido, ao abrigo do
n.º 4 do art.º 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua actual redacção.
* Proc.º N.º 135/11, em nome de Pedro Manuel Alegre Farto, para proceder a alterações
num estabelecimento comercial, sito na Rua José Estêvão, n.º 114, em Peniche.
- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, nos termos e condições da proposta do
chefe da DGUO, de 17 de Julho de 2011.
* Proc.º N.º S10611/11, em nome do Ministério da Economia, para emissão de parecer
sobre a instalação de uma unidade autónoma de re-gaseificação gás natural liquefeito, pela
empresa Lusitaniagás – Sociedade Distribuidora de Gás Natural no Centro, S.A., em
“Alcoentras”, zona do Vale do Grou, junto ao caminho municipal que liga a vila de Atouguia da
Baleia à povoação de Lugar da Estrada.
- Deliberado emitir parecer desfavorável, por a localização proposta poder condicionar o
desenvolvimento futuro da zona e das actividades já instaladas, conforme posição já tomada em
reunião de 10 de Março de 2011.
* Proc.º N.º 169/10, em nome de Coopeniche – Cooperativa Agrícola de Peniche, CRL,
para ampliação de um armazém, sito em Atouguia da Baleia, já presente em reunião anterior e
acompanhado, agora, de uma proposta de permuta de terrenos, apresentada pela titular do
processo, para que o acesso às suas instalações possa ser feito pela Rua do Celeiro, e de
informação da DEPPC.
- Deliberado concordar com a permuta de terrenos, recebendo o Município de Peniche
90,35 m2 da Coopeniche e entregando 270,00 m2, e aprovar a construção de uma rampa com
início na Rua do Celeiro, que deverá ter em toda a sua extensão a largura mínima de quatro
metros, conforme sugerido pela DEPPC, devendo ser reformulado o projecto de ampliação do
armazém, concretamente o alinhamento da fachada norte. Deliberado, ainda, informar a
Coopeniche de que a Câmara admite a permanência de um portão de acesso à parcela que vai ser
entregue ao Município, sita junto ao Largo de São José, mas apenas enquanto não for construído
o arruamento previsto a norte, que ligará a Rua da Graça à Rua do Celeiro.
* Proc.º N.º R646/11, em nome de Servipeniche – Empreendimentos Turísticos, L.da,
solicitando a alteração do Plano de Urbanização da Zona Sul (PUZS), nomeadamente a área
classificada de ZT2, para possibilitar a ampliação do empreendimento turístico Hotel Pinhalmar,
com a construção de mais um piso sobre os existentes, e a construção de um novo edifício, com
dois pisos acima do solo, para apoio ao mesmo empreendimento.
- Deliberado informar a requerente de que a Câmara está disponível para elaborar uma
alteração ao Plano de Urbanização da Zona Sul por adaptação, para permitir a construção de
mais um piso no edifício existente na área delimitada na planta de zonamento como ZT2, e de
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que pode construir uma nova edificação na referida ZT2, desde que essa construção não ocupe a
área de pinhal e a sua área de construção bruta não seja superior a 1042,75 m2, de modo a que o
índice de construção bruta da ZT2 não seja superior a 0,70, conforme o n.º 3.1 do artigo 12.º do
Regulamento do PDM.
* Proc.º N.º L1/07, em nome de Carlos José Sousa Vitorino e Anabela Sousa Vitorino,
para loteamento de um prédio urbano, sita na Papôa, em Peniche, já presente em reuniões
anteriores e acompanhado, agora, de informação da DPOI, datada de 22 de Julho de 2011,
solicitando à Câmara que decida sobre o procedimento a tomar relativamente às áreas a ceder e a
adquirir e os encargos.
- Deliberado informar os serviços de que a solução a adoptar deverá ser igual às
adoptadas em situações análogas.
* Proc.º N.º R1126/11, em nome da Direcção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa
e Vale do Tejo, para emissão de parecer sobre a utilização não agrícola de solos classificados
como Reserva Agrícola Nacional (RAN), sitos em “Torre Vedra” ou “Torre Bela”, limite da
povoação de Coimbrã, com a instalação de uma estação de radiocomunicações móveis, pela
empresa Tegael – Telecomunicações, Gás e Electricidade, S.A..
- Deliberado emitir parecer desfavorável.
ESTUDO URBANÍSTICO:
* Elaborado pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, foi presente um
estudo urbanístico para a Rua Barbosa du Bocage, em Ferrel, solicitado em reunião de 26 de
Novembro de 2010.
- Deliberado concordar com o estudo apresentado e solicitar o parecer da Junta de
Freguesia de Ferrel. Deliberado, ainda, encarregar o Senhor Vice-Presidente de iniciar as
negociações com os proprietários dos terrenos abrangidos pelo estudo.
DOAÇÃO DE TERRENOS PARA INTEGRAREM O DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL:
Na sequência da declaração apresenta pelo Senhor Vítor José Pereira de Sousa, a Câmara
deliberou aceitar a doação de uma parcela de terreno, com a área de 16,12 m2, a desanexar do
prédio urbano, sito em Casal da Cruz da Légua, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Peniche sob o n.º 4911, da Freguesia de Atouguia da Baleia, e inscrito na matriz predial urbana
sob o artigo 2832, para ser integrada no domínio público, nomeadamente para reposição e remate
do pavimento existente, de acordo com o alinhamento aprovado para o local.
COMEMORAÇÃO DO DIA DO MUNICÍPIO:
* Foi presente o programa das comemorações do Dia do Município, que terá lugar no
próximo dia 8 de Agosto.
- Deliberado aprovar o programa proposto e a atribuição dos seguintes prémios:
Prémio de Reconhecimento:
Santa Casa da Misericórdia de Atouguia da Baleia, pela recuperação efectuada no
seu património edificado;
GDA – Grupo Desportivo Atouguiense, de Atouguia da Baleia, pelos resultados
obtidos na última época desportiva;
Rancho Folclórico “Os Camponeses da Beira-Mar”, de Ferrel, pelo seu vigésimo
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quinto aniversário;
Escola Secundária de Peniche, pelo seu quinquagésimo aniversário, e pelo
contributo para a qualificação das “gentes” de Peniche.
ASICS Portugal, pelo apoio que tem dado para a realização da Corrida das
Fogueiras.
Prémio de Reconhecimento – Jornalismo
Alexandra Prado Coelho, jornal Público, pela reportagem Surfar para vencer a
crise;
Miguel Guerreiro, estação televisiva SIC, pela reportagem Homens do Mar;
Fernando Alves, estação radiofónica TSF, pelo programa Terra-a-Terra.
ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL DA CULTURA:
* Foi presente a seguinte proposta, subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara
Municipal e pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal:
«Proposta de atribuição de Medalha de Mérito Municipal Cultura
Fernando Petinga Engenheiro
O Fernando Engenheiro é natural da Freguesia da Ajuda, Concelho de Peniche, onde
nasceu há 72 anos, corria o ano de 1939. Concluía a instrução primária fez o exame de admissão
ao Seminário, mas acabaria por ingressar em 1953 na Escola Industrial e Comercial de Peniche
onde concluiria o curso comercial. Ainda adolescente iniciou funções na secretaria da Câmara
Municipal de Peniche, vindo mais tarde a assumir cargos de maior relevo, primeiro como oficial
de diligências, depois como responsável pela biblioteca e arquivo municipais, cargo onde se
manteria por muitos e profícuos anos.
Sempre lhe conhecemos o gosto pelas coisas antigas e por tudo o que tem a ver com a
história local em particular, bem patente no espólio documental que foi reunindo ao longo da
vida, quer cargo municipal que detinha, quer em termos pessoais. Do ponto de vista da sua
actividade profissional, construiu um arquivo histórico documental sobre o nosso Concelho de
riqueza e valor inquestionáveis e deu preciosos contributos para aquilo que viria a ser o Museu
de Peniche.
Este gosto pela história da nossa terra e das nossas gentes levou-o a investir uma boa
parte do seu tempo na leitura e pesquisa de factos que nos ajudem a compreender o nosso
passado, desde os alicerces da fundação da nossa comunidade até aos nossos dias. Poderemos
dizer sem estarmos longe da verdade que o Fernando Engenheiro terá sido uma das pessoas que
mais deu a conhecer o nosso passado, particularmente através da sua contribuição regular no
jornal A Voz do Mar e, posteriormente, nas brochuras e livro que publicou, com apontamentos
sobre a história dos bombeiros voluntários, sobre o património dos Bairros Sociais de Peniche,
sobre a comunidade dos Casais do Júlio e, mais recentemente, sobre o património religioso de
Peniche. Ao longo dos anos, as suas crónicas deram-nos a conhecer pormenores sobre gente
ilustre da nossa terra, sobre os monumentos e o lugar que ocuparam na história, sobre as
colectividades e o papel que tiveram na promoção da educação da cultura e do desporto, sobre as
nossas estradas e caminhos, sobre festas e romarias, enfim, sobre aquilo que fomos e somos
enquanto cidade e enquanto concelho.
Por tudo isto, consideramos que ao Fernando Engenheiro é devida uma homenagem
pública, pelo contributo indispensável que tem dado na divulgação da nossa história e da nossa
cultura e pela disponibilidade que sempre demonstrou para partilhar o seu conhecimento com a
comunidade. Propomos, por isso, ao Executivo Municipal, a atribuição da Medalha de Mérito
Municipal da Cultura, em prata dourada, ao penichense Fernando Engenheiro, como
reconhecimento do seu trabalho e da sua dedicação a Peniche e à sua história.
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Peniche, 26 de Julho de 2011
O Presidente da Assembleia Municipal - Rogério Cação
O Presidente da Câmara Municipal – António José Correia» [sic]
- Deliberado aprovar a proposta apresentada de atribuição ao Senhor Fernando Petinga
Engenheiro da Medalha de Mérito Municipal da Cultura, cunhada a prata dourada.
CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE:
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência e expediente:
* Carta, sem data, do Clube Recreativo Penichense, dando conhecimento dos novos
órgãos gerentes da clube, para o biénio 2011/2012.
- Tomado conhecimento e deliberado felicitar os novos corpos sociais pela eleição e
desejar-lhes os melhores sucessos no exercício das suas funções.
* Carta, datada de 18 de Julho de 2011, de Moving City Advertising, L.da, solicitando
autorização para proceder à realização de uma acção de marketing, com uma viatura decorada,
no parque de estacionamento situado junto à praia do Baleal.
- Deliberado autorizar. (11039)
* Carta, datada de 25 de Julho de 2011, da Alfarroba Amarela – Ideias & Eventos, L.da,
dando conhecimento de que se encontra a tratar dos procedimentos para licenciar uma
actividade, a realizar na praia do Baleal, no âmbito do projecto TMN Surf Experience, no dia 28
de Julho de 2011.
- Tomado conhecimento.
* Informação, datada de 13 de Maio de 2011, do Serviço de Património, já presente em
reuniões de 17 de Maio e 12 de Julho de 2011, dando conhecimento de cada uma das parcelas de
terreno municipais, situadas junto à Estrada Marginal Sul, em Peniche, ocupadas por particulares
e apresentando uma proposta de actuação para cada um dos casos.
- Deliberado retirar o assunto da ordem do dia, devendo ser presente a uma próxima
reunião para que seja tomada decisão sobre a melhor forma de se repor a legalidade.
* Informação, datada de 6 de Julho de 2011, do Serviço de Património, já presente em
reunião de 12 de Julho de 2011, dando conhecimento de cada uma das parcelas de terreno
municipais, situadas a poente da Rua Irmã Glória de São Vicente de Paulo, em Peniche,
ocupadas por particulares e apresentando uma proposta de actuação para cada um dos casos.
- Deliberado retirar o assunto da ordem do dia, devendo ser presente a uma próxima
reunião para que seja tomada decisão sobre a melhor forma de se repor a legalidade.
* Informação com uma síntese das ideias/sugestões apresentadas por diversos munícipes
no âmbito da participação pública para o projecto da segunda fase da obra de recuperação do
fosso da muralha.
-Tomado conhecimento.
* Documentos relativos à Assembleia Geral Extraordinária da empresa Águas do Oeste,
S.A., realizada no dia 19 de Julho de 2011.
- Tomado conhecimento.
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CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS:
Foram presentes, para efeitos de aprovação, as seguintes minutas:
* De um protocolo de colaboração a celebrar com a Rodoviária do Tejo, S.A., o qual tem
como objecto o compromisso das entidades outorgantes no processo de reabilitação do edifício
sito na Rua Dr. Ernesto Moreira, em Peniche, onde se encontra instalado o Centro Coordenador
de Transportes, comportando o mesmo a realização de obras de conservação e melhoramentos do
mencionado edifício.
- Deliberado aprovar o texto do protocolo de colaboração a celebrar. (M-Doc4)
* De um protocolo de prestação de serviços a celebrar com a Biosys – Serviços e
Ambiente, L.da, para fornecimento de oleões, recolha selectiva de óleos alimentares usados e
respectivo encaminhamento.
- Deliberado aprovar o texto do protocolo de prestação de serviços a celebrar. (M-Doc5)
CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS:
A câmara, na sequência das solicitações apresentadas e ao abrigo das competências
estabelecidas no artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou conceder os
seguintes apoios:
1) Duas toneladas de areia, vinte sacos de cimento e oitenta tijolos à Freguesia de São
Pedro, para reparação de muros, no valor estimado de 109,00 euros. (10521)
2) Apoio logístico que materialmente seja possível à Freguesia de São Pedro, para a
realização da Serenata Fadista, no dia 14 de Agosto de 2011. (10554)
3) Um subsídio, no valor de 2109,00 euros, à Freguesia de Atouguia da Baleia, para
pagamento de combustíveis. (10790)
4) Emprestar trinta e cinco mastros de bandeira e uma barraca de madeira à Associação
Cultural, Desportiva e Recreativa de Casais de Mestre Mendo, para a realização da Festa Anual,
que terá lugar no dia 10 de Setembro de 2011. (7048)
5) Apoio logístico que materialmente seja possível à Comissão de Festas de Nossa
Senhora da Boa Viagem, para a realização da referida festa. (10387)
6) Oferecer livros sobre o Município à União Desportiva e Cultural de São Bernardino,
para serem atribuídos como prémios de um concurso de fotografia, no valor estimado de 52,50
euros. (10392)
7) Emprestar estruturas modelares pré-fabricadas de madeira, sinais de trânsito, baias e
postes metálicos à União Desportiva e Cultural de São Bernardino, para a realização da Festa de
Verão, que decorrerá de 19 a 21 de Agosto de 2011. (10545)
8) Um subsídio, no valor de 180,00 euros, à Fábrica da Igreja Paroquial da Igreja
Paroquial de São Sebastião de Peniche, para aquisição de prémios para as embarcações que
participam engalanadas na procissão do mar. (10572)
9) Um subsídio, no valor de 450,00 euros, ao Rancho Folclórico “Os Camponeses da
Beira-Mar”, para apoio ao seu XXV Festival de Folclore. (10602)
10) Um subsídio no valor de 1800,00 euros e o apoio logístico que materialmente seja
possível, à Associação de Motociclismo de Peniche, para a realização do XIII Encontro Nacional
Motard Peniche 2011. (7662/7663/7665/7667)
11) Um subsídio extraordinário, no valor de 4755,50 euros, ao Centro Social do Pessoal
da Câmara Municipal de Peniche, para pagamento de serviços prestados durante o mês de Junho
de 2011. (10878)
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* A Câmara deliberou, ainda, ratificar os despachos do Senhor Presidente da Câmara que
autorizou a oferta de um beberete para a comemoração do aniversário da Associação de Dadores
Benévolos de Sangue de Peniche, no valor estimado de 261,01 euros, e o empréstimo de oito
baldes com capacidade de 100 litros à Associação Desportiva e Recreativa de Casal Moinho,
para a realização da Festa em Honra do Imaculado Coração de Maria. (8830/10542)
Subsídios escolares:
* Foi presente uma informação, datada de 13 de Julho de 2011, do Pelouro da Educação,
propondo que sejam actualizados os valores dos subsídios a atribuir aos alunos carenciados que
frequentam o ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, destinados à aquisição de livros e
material escolar, e os critérios para atribuição dos referidos subsídios.
- Deliberado aprovar os critérios propostos e os valores dos auxílios económicos para
livros e material escolar, para o ano lectivo de 2011/2012, que serão os seguintes, por aluno:
Escalão de Rendimento A: Ensino pré-escolar – 31,15 euros; 1.º, 2.º e 4.º anos do ensino
básico – 62,30 euros; 3.º ano do ensino básico 70,60 euros.
Escalão de Rendimento B: Ensino pré-escolar – 15,57 euros; 1.º, 2.º e 4.º anos do ensino
básico – 31,15 euros; 3.º ano do ensino básico 35,30 euros.
* Foi presente uma informação, datada de 21 de Julho de 2011, do Pelouro da Educação,
apresentando uma proposta de atribuição dos seguintes subsídios aos agrupamentos de escolas
que a seguir se indicam, destinados ao pagamento de expediente, limpeza e comunicações, para o
ano lectivo de 2011/2012:
- Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia – 7090,00 euros (não inclui o
pagamento das assinaturas de telefones no valor de 3558,60 euros/ano);
- Agrupamento Vertical de Escolas de Peniche – 4.346,48 euros (inclui o pagamento
da assinatura dos telefones);
- Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde – 6967,44 euros (inclui o pagamento da
assinatura dos telefones).
- Deliberado concordar com os valores propostos pelo Pelouro da Educação para
expediente, limpeza e comunicações, para o próximo ano lectivo de 2011/2012, que deverão ser
pagos em três tranches, nos meses de Setembro, Janeiro e Abril.
REUNIÕES DE CÂMARA:
A Câmara deliberou alterar a data para realização da próxima reunião ordinária, de
carácter público, que deveria ter lugar no dia 9 de Agosto, para o dia 2 de Agosto, terça-feira,
com início pelas 14h30, tendo a convocatória sido feita directamente a todos os membros da
Câmara e com dispensa de convocação escrita.
APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA:
Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a minuta da presente acta,
nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo da lei número cento e sessenta e nove
barra noventa e nove, de dezoito de Setembro.
ENCERRAMENTO:
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Sendo vinte e uma horas, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para
constar, se lavrou a presente acta, que eu, Josselène Nunes Teodoro, Directora do Departamento
Administrativo e Financeiro, em regime de substituição, subscrevo e com ele assino.

