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ACTA N.º 20/2011

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 6 DE SETEMBRO DE 2011:

Aos seis dias do mês de Setembro 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, Francisco Manuel Pinto
da França Salvador, Hélia Susana Brás Neves Calé e Suzete Silva Costa Laranjeira, Vereadores,
reuniu-se, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche.

As senhoras Hélia Calé e Suzete Laranjeira encontravam-se a substituir os senhores Luís
Lourenço Jorge Ganhão e Carlos Jorge Gonçalves Amaral Domingos, que comunicaram a sua
ausência, nos termos do n.º 2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e trinta minutos.

PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO

Após ter declarado aberta a reunião, o senhor Presidente deu a palavra aos cidadãos
presentes que manifestaram intenção de intervir, apresentando-se de seguida, de forma sumária,
nos termos do n.º 7 do artigo 84.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, os esclarecimentos que
foram solicitados e as respostas dadas:

- José Pimentel de Carvalho, proprietário de uma habitação sita na ilha do Baleal, que,
mais uma vez, se queixou das perturbações que os utentes do Bar da Ilha fazem mas imediações
do estabelecimento e expressou o seu sentimento de que a Câmara se tem alheado do assunto. O
senhor Presidente da Câmara informou o munícipe de que o edifício tem novos proprietários, que
lhe irão dar uso de habitação e não de estabelecimento comercial.

- Isabel Avelino, que se queixou da sujidade existente no pavimento do Largo Dr.
Figueiredo Faria, em Peniche, junto ao ecoponto que ali se encontra instalado; sugeriu a
transferência do referido ecoponto para a Travessa dos Remédios, para junto do depósito de
resíduos indiferenciados; fez referência à circulação indevida de veículos no Largo 5 de Outubro
em Peniche, e alertou para o mau estado de conservação de uma floreira existente na Rua D. Luís
de Ataíde, em Peniche. O senhor Presidente da Câmara tomou nota das observações da munícipe
e deu indicação ao director do DEA para adquirir uma nova floreira para o local.

- Virtuosa Domingos Leal, que, mais uma vez, se queixou de que um seu vizinho
construiu um muro sobre a sua propriedade. O senhor Presidente da Câmara, mais uma vez,
informou a munícipe de que a Câmara não tem competência para dirimir litígios de extremas.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

No período Antes da Ordem do Dia, 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 29 de Agosto, solicitou à Selecção Nacional de Futebol que autografasse uma

prancha, pedido que foi aceite, para ser leiloada aquando da realização do Campeonato Mundial
de Surf, revertendo a verba a apurar para a Cercipeniche.

- No dia 30 de Agosto, participou na conferência de imprensa da Semana Tanto Mar.
- No dia 30 de Agosto, participou nas comemorações do 30.º aniversário da Reserva
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Natural das Berlengas. Referiu-se em particular ao documentário televisivo, da autoria do
jornalista Paulo Fajardo, intitulado Berlenga a Ilha do Farol, tendo a Câmara aprovado um voto
de reconhecimento ao referido jornalista pelo trabalho apresentado.

- No dia 31 de Agosto, participou na entrega de bancos e almofadas de rendas de bilros,
ao Peniche Community Club of Toronto INC.

- No dia 31 de Agosto, participou na reunião do Conselho de Administração dos SMAS.
- No dia 1 de Agosto, participou na reunião da Oeste CIM.
- No dia 4 de Setembro, deslocou-se ao hospital de Peniche, porque foi informado de que

o equipamento de radiologia se encontrava avariado há alguns dias, tendo a situação ficado
resolvida nesse dia, à noite. Informou de que tem marcada uma reunião com o Conselho de
Administração do CHON para o dia 7 de Setembro.

- No dia 4 de Setembro, assistiu ao 2.º Grande Prémio Red Bull – A Corrida Mais Louca
do undo, que teve lugar em Lisboa. Deixou uma palavra de reconhecimento à Kompanha Team,
equipa de Peniche, que concorreu com um carro representando uma sardinha e uma prancha de
surf.

O senhor Presidente da Câmara informou, ainda, de que irá participar num seminário
sobre energia das ondas, que se realizará no Funchal, de 14 a 16 de Setembro.

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Informou das seguintes reuniões, actividades e eventos em que participou de 23 de

Agosto a 6 de Setembro corrente:
- Participou na reunião de obra do CAR Surf.
- Reuniu-se com Director do Departamento de Obras Municipais e a Vereadora Clara

Abrantes sobre eventuais obras no parque habitacional do Município.
- Reuniu-se com o Presidente da Direcção da Associação de Motociclismo de Peniche,

sobre assuntos relacionados com o 13.º Encontro Nacional Motard, a ter lugar nos próximos dias
9, 10 e 11 de Setembro, em Peniche.

- Reuniu-se com a Direcção da União Desportiva de São Bernardino, sobre transportes
escolares para o ano lectivo 2011/2012.

- Participou na reunião do Conselho de Administração dos SMAS.
- Participou na reunião extraordinária Câmara Municipal de Peniche, sobre as arribas

praia de São Bernardino.
- Esteve presente na festa de comemoração do 27.º aniversário do Rancho Folclórico D.

Pedro I, de Serra d’El-Rei. O senhor Vice-Presidente saudou todos os elementos que ao longo
dos anos passaram por este rancho folclórico do concelho de Peniche, bem como todas as
direcções do mesmo.

- Reuniu-se com os pais e encarregados de educação dos alunos da EB1 n.º 2 de
Atouguia da Baleia, sita no lugar de Coimbrã, sobre as consequências do encerramento daquele
estabelecimento de ensino.

- Reuniu-se com os pais, encarregados de educação e pessoal docente do Jardim de
Infância de Geraldes, sobre o arranque do novo ano lectivo 2011/2012.

- Esteve presente na apresentação do Sardinhamobil, que participou no 2.º Grande
Prémio Red Bull – A Corrida Mais Louca do Mundo, nos dias 3 e 4 de Setembro, em Lisboa.

O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, deu conta, também, das intervenções
efectuadas na EB1 n.º 6 de Peniche, sita no Bairro da Prageira, e na EB1 de Ferrel, que se
encontram em fase adiantada de conclusão de obras.

Por último, o senhor Vice-Presidente apresentou a seguinte felicitação a nível desportivo:
«O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, felicita o Mestre João Correia, que esteve

presente nos dias 18 a 27 de Agosto, em Seul, na Coreia do Sul, a Meca do Taekwondo Mundial,
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com a finalidade de ser homenageado no The World Taekwondo Hall Of Fame. O Mestre João
Correia atingiu algo que jamais foi alcançado na história do Taekwondo Português. Esta
cerimónia realiza-se de dois em dois anos na Kukkiwon e este ano foram homenageadas 110
personalidades do Taekwondo Mundial. O Mestre João Correia foi reconhecido pela organização
na categoria de Leadership e foi ainda nomeado para o cargo de Tecnical Adviser para Portugal.»

Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento aos restantes membros da Câmara de como decorreu a festa do 6.º

aniversário do Centro de Convívio.

Senhor Vereador Jorge Abrantes:
- Prestou alguns esclarecimentos sobre a licença de descarga da ETAR de Peniche, a

emitir pela ARH Tejo.
- Fez um ponto de situação sobre a Agência de Energia do Oeste.
- Fez um ponto de situação do estudo sobre o abastecimento de água e saneamento “em

baixa”, que está a ser elaborado a pedido da Oeste CIM.

Senhor Vereador Francisco Salvador:
- Manifestou o seu desagrado por não ter recebido os documentos com diversas

informações sobre a actividade do Município, que costumam ser entregues no dia da primeira
reunião do mês.

- Disse que ainda não recebeu a informação que solicitou sobre os subsídios atribuídos
pela Câmara e cuja verba ainda não foi entregue às instituições beneficiárias. Informou que, até
receber essa informação, se absterá na votação de propostas para atribuição de novos subsídios.

- Deu conta de um buraco que existe no caminho de acesso à praia da Água Doce, no
Baleal, junto à ciclovia.

- Disse que uma empresa particular utilizou o logótipo do Município com a indicação de
que um investimento privado estava a ser apoiado pelo Município, o que poderia ser mal
interpretado por outros munícipes ou investidores. O senhor Presidente da Câmara esclareceu
que o apoio prestado pelo Município ao empreendimento em questão consistiu apenas na
tramitação normal do processo de licenciamento da obra, não tendo havido qualquer tratamento
excepcional.

Senhora Vereadora Suzete Laranjeira:
- Sugeriu a colocação de um placar, semelhante ao que existiu na Praça Jacob Rodrigues

Pereira, em Peniche, para publicitar eventos públicos, nomeadamente os organizados pelo
Município. O senhor Vice-Presidente disse que o antigo placar tinha sido muito caro e a sua
manutenção era muito dispendiosa e difícil de fazer, por isso teve que ser retirado. O senhor
Presidente da Câmara informou que está a ser estudada uma solução viável para substituição do
referido placar.

- Disse que as cadeiras que se encontram no auditório municipal se desmontam com
facilidade, provocando a queda dos seus ocupantes. O senhor Vice-Presidente disse que tinha
desconhecimento dessas ocorrências e que iria transmitir essa informação aos serviços que fazem
gestão do espaço para averiguarem o que se passa.

- Referiu que as grades que delimitam o estacionamento reservado ao comboio turístico,
na Rua Alexandre Herculano, em Peniche, têm mau aspecto e podem constituir um perigo. O
senhor Vice-Presidente disse que as grades têm que ser mantidas para evitar o estacionamento
abusivo. O senhor Presidente da Câmara disse que iria solicitar ao Gabinete de Imagem e à
Serralharia Municipal que apresentem uma proposta que torne as grades esteticamente mais
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agradáveis.
- Referiu-se à forma como é feita a recolha de resíduos sólidos urbanos na Avenida do

Mar e no largo da Ribeira, em Peniche, ao tipo de receptáculos utilizados e aos comportamentos
dos seus utilizadores. O director do DEA deu conhecimento das diligências efectuadas na
sequência da reunião de Câmara de 12 de Julho de 2011.

- Perguntou se o local para a paragem de autocarros, sito em Porto de Lobos, não pode
ser deslocado para mais perto da nova urbanização que ali existe, para facilitar a deslocação de
crianças para a escola, nomeadamente em dias de chuva. O senhor Vice-Presidente explicou a
complexidade burocrática e operacional que existe para deslocar uma paragem de transportes
públicos.

- Manifestou preocupação por se iniciar mais um ano lectivo e a Estrada dos Remédios,
em Peniche, poder constituir um perigo para os alunos da ESTM que circulam na referida via a
pé. O senhor Vice-Presidente disse que Rodoviária do Tejo tem um bom serviço de transportes
urbanos, criado com a colaboração do Pelouro da Educação, mas que os alunos da ESTM não o
utilizam.

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.

PROCESSOS DE GESTÃO URBANÍSTICA:

Foram presentes e apreciados os seguintes processos:

* Proc.º N.º S740/11, em nome da Freguesia de Conceição, sobre a vedação de um
terreno devoluto, sito no gaveto do Largo 5 de Outubro com a Rua Tenente Valadim, em
Peniche, já presente em reunião anterior e acompanhado, agora, de exposição apresentada pela
empresa proprietária do terreno, datada de 11 de Agosto de 2011.

- Deliberado concordar com a proposta apresentada pela empresa proprietária do terreno
e autorizar a retirada da vedação, devendo o piso do terreno ser limpo e nivelado e ser reposta a
calçada da via pública. Deliberado, ainda, sugerir que as fachadas dos prédios confinantes com o
terreno sejam pintadas para beneficiar a estética do local.

* Proc.º N.º L1/08, em nome de Construções Vila Maria, L.da, para loteamento de um
prédio rústico, sito na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, em Peniche, já presente em reunião
anterior.

- Deliberado alienar à empresa Construções Vila Maria, L.da, pelo valor de 28 033,20
euros, o prédio urbano, sito na Rua da Cruz das Almas, em Peniche, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Peniche sob o n.º 1639, da freguesia de Conceição. Deve a empresa
compradora entregar ao Município o valor de 390,69 euros, correspondente aos custos
suportados com a tramitação do processo administrativo de desafectação do domínio público do
referido prédio.

* Proc.º N.º 254/07, em nome de Bruno Alexandre Leal Fortunato, para construção de
uma moradia unifamiliar, armazém agrícola e muros de vedação, na Avenida da República, em
Serra d'El-Rei, já presente em reuniões anteriores e acompanhado, agora, de exposição
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apresentada pelo requerente, datada de 11 de Abril de 2011, dando conhecimento de que o muro
de vedação foi implantado em desacordo com o alinhamento previsto para o local e em área já
integrada no domínio público municipal.

- Deliberado informar de que o muro deve cumprir o alinhamento previsto no processo
aprovado e nas plantas de cedências de terrenos para o domínio público. Deliberado, ainda,
aprovar o alinhamento da Avenida da República, em Serra d'El-Rei, uma vez que o mesmo não
tinha sido formalmente aprovado.

* Proc.º N.º R786/11, em nome de Imoflowers – Sociedade Imobiliária, L.da, para
informação prévia sobre a viabilidade de construção de um edifício destinado a habitação e
comércio, na Avenida 25 de Abril, n.os 52A a 56, em Peniche.

- Deliberado não viabilizar o pedido, por ter merecido parecer desfavorável do IGESPAR.

* Proc.º N.º L14/02, em nome de António Mateus da Silva, para loteamento de um prédio
rústico, sito em Casais do Júlio, já presente em reuniões anteriores.

- Deliberado concordar com o teor da informação do director do DPGU, datada de 28 de
Agosto de 2011, e aprovar a planta síntese.

* Proc.º N.º 139/11, em nome de Rogério Costa Sousa Glória, para construção de edifício
de habitação colectiva e muro de vedação, num prédio rústico, situado na Rua das Flores, no
Lugar da Estrada.

- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, nas condições constantes nos pareceres já
emitidos pela DGUO, pela DEPPC e pelo Gabinete Jurídico (DA) e, ainda, nas condições que
possam vir a ser impostas pelos SMAS, a quem deve ser solicitado parecer.

CENTRO ESCOLAR DE ATOUGUIA DA BALEIA:

* Foi presente o projecto base de arquitectura do Centro Escolar de Atouguia da Baleia.
- Deliberado aprovar o referido projecto base de arquitectura.

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS:

* A câmara, na sequência dos requerimentos que foram apresentados, deliberou autorizar
que sejam visados os seguintes horários de funcionamento, ambos com validade até 31 de
Dezembro de 2011:

- Das 06h00 às 02h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Docas Bar”, sito na
Rua José Estêvão, n.º 113, em Peniche, de que é proprietária a senhora Idália de Oliveira Jacinto.

- Das 07h00 às 24h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Mar à Vista”, sito na
Rua Cidade de Viseu, n.º 43, em Peniche, de que é explorador o senhor Ângelo José da Anunciação.

* Foi também presente uma carta, datada de 9 de Agosto de 2011, da Associação
Comercial, Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche, solicitando a isenção de horário de
funcionamento para os estabelecimentos de restauração e bebidas, sitos na vila de Atouguia da
Baleia, durante a realização da Festa de Nossa Senhora da Assunção, de 13 a 17 de Agosto de
2011.

- Deliberado ratificar o despacho do senhor Vice-Presidente, proferido no exercício das
funções de presidente, datado de 10 de Agosto de 2011, que autorizou a pretensão. (12294)

CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE:
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Foi presente e apreciada a seguinte correspondência e expediente:

* Carta, datada de 19 de Agosto de 2011, da Federação Portuguesa de Cicloturismo e
Utilizadores de Bicicleta, solicitando parecer sobre a passagem do Desafio Audace FPCUB –
Ericeira XXI pelo concelho de Peniche, no dia 2 de Outubro de 2011.

- Deliberado emitir parecer favorável. (13120)

* Carta, datada de 23 de Agosto de 2011, da Associação Cristã de Reabilitação, Acção
Social e Cultural - Renascer, solicitando autorização para proceder à montagem de duas bancas
para venda de brindes, nos dias 12 e 14 de Setembro de 2011, uma banca na Praça Jacob
Rodrigues Pereira e outra na Avenida do Mar, em Peniche.

- Deliberado autorizar apenas a instalação de uma banca, na Praça Jacob Rodrigues
Pereira, e isentar do pagamento das taxas de ocupação da via pública, nos termos da alínea d) do
n.º 2 do artigo 8.º do RTTPMP. (12913)

* Ofício n.º 693, datado de 2 de Setembro de 2011, dos Serviços Municipalizados de
Águas e Saneamento, remetendo cópia da deliberação tomada pelo seu Conselho de
Administração, em reunião de 31 de Agosto de 2011, relativa à celebração de um contrato de
prestação de garantia bancária, no montante de 43 750,00 euros, para garantia do pagamento
imediato de quaisquer importâncias devidas por eventuais danos causados por erros ou omissões
de projecto, relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das
disposições legais e regulamentos a ele aplicável, de acordo com o n.º 2 do artigo 49.º do
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio, no que diz respeito à ETAR de Peniche, situada no
Cabo Carvoeiro, freguesia de São Pedro, concelho de Peniche.

- Deliberado homologar a deliberação do Conselho de Administração dos SMAS, tomada
em reunião de 31 de Agosto de 2011, e autorizar a celebração do referido contrato de prestação
de garantia bancária. (M-Doc1)

* Informação n.º 58/2011, datada de 13 de Junho de 2011, do Departamento de Educação,
Cultura, Desporto, Turismo e Intervenção Social, propondo a aquisição de 35 exemplares do livro
A Estátua – A tortura preferida pela PIDE, da autoria de José António Pinho.

- Deliberado adquirir 35 exemplares do livro, no valor total de 385,00 euros.

* Informação, datada de 30 de Agosto de 2011, do Pelouro da Educação, dando
conhecimento da conclusão do processo para atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino
superior, para o ano lectivo 2010/2011, e de que dois dos candidatos a quem foi atribuída bolsa já
usufruem de bolsa de estudos de valor superior à remuneração mínima garantida, pelo que nos
termos do regulamento não podem beneficiar da bolsa do Município.

- Deliberado atribuir as duas bolsas aos candidatos que se encontram a seguir na lista de
selecção de candidatos.

* Informação, datada de 30 de Agosto de 2011, da senhora Vereadora Clara Abrantes,
propondo a adesão do Município de Peniche ao projecto Democracia Participativa, em parceria
com a Associação Juvenil de Peniche, no âmbito do programa Juventude em Acção.

- Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, proferido em 29 de
Agosto de 2011, que autorizou o Município de Peniche a fazer parte da parceria para candidatura
ao projecto Democracia Participativa, em parceria com a Associação Juvenil de Peniche, no
âmbito do programa Juventude em Acção, que tem como objectivos a participação dos jovens
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nas propostas de políticas na área de juventude para o concelho de Peniche e reflexão sobre o
papel de cada um na sociedade e das decisões e impacto das mesmas na comunidade. (M-Doc2)

HABITAÇÃO SOCIAL:

* Foi presente uma informação, datada de 2 de Setembro de 2011, do Serviço de Acção
Social, Solidariedade e Habitação, dando conhecimento de que o fogo sito no Bairro do Calvário,
n.º 17, em Peniche, se encontra em elevado estado de degradação e propondo que o senhor Luís
Alberto Gomes do Carmo, actualmente residente no referido fogo, passe a residir no fogo sito no
Bairro do Vale Verde, Rua Luís de Camões, Bloco 8 - 1.º Dt.º, em Peniche.

- Deliberado autorizar a permuta do fogo, conforme proposto, devendo ser celebrado
contrato de arrendamento, nos termos aprovados em reunião de 28 de Dezembro de 2010, e fixar
a renda mensal a pagar em 65,10 euros.

OBRA DE RECUPERAÇÃO DO FOSSO DAS MURALHAS DE PENICHE:

* Foram presentes o ofício n.º 7/1042, datado de 22 de Julho de 2011, da Afaplan –
Planeamento e Gestão de Projectos, L.da, informando que se encontram cessadas as causas que
determinavam a suspensão dos trabalhos de construção da eclusa, decidida por deliberação de 11
de Outubro de 2010, e o auto de levantamento de suspensão provisória com a referência 1/1042,
datado de 22 de Julho de 2011.

- Deliberado ratificar o referido auto de levantamento da suspensão provisória.

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) Um subsídio, no valor de 900,00 euros, à Freguesia de Serra d'El-Rei, para apoio à
realização da 15.ª edição do Festival de Bandas Filarmónicas, que terá lugar no dia 16 de
Outubro de 2011. O senhor Vereador Francisco Salvador absteve-se na votação deste apoio.
(12839)

2) Autorizar a Freguesia de Ajuda a abastecer de gasóleo o seu veículo de marca Ford
Transit, com a matrícula 25-AV-70, no posto de abastecimento de combustíveis do Município.
(12893)

3) Um subsídio, no valor de 250,00 euros, ao Sporting Clube da Estrada, para apoio à
realização de um torneio de sueca, que terá lugar no dia 25 de Setembro de 2011. O senhor
Presidente da Câmara não participou na apreciação e votação deste apoio. O senhor Vereador
Francisco Salvador absteve-se na votação deste apoio. (13133)

4) Um subsídio, no valor de 6400,00 euros, a pagar em duas tranches, a primeira de
4250,00 euros e a segunda de 2150,00 euros, à Associação de Educação Física, Cultural e
Recreativa Penichense, destinado aos grupos, com mais de 15 elementos, que participaram no
Carnaval de Peniche – Verão 2011. O senhor Vereador Francisco Salvador absteve-se na
votação deste apoio.

5) Apoio logístico que materialmente seja possível, conforme discriminado na
informação do senhor Vice-Presidente, datada de 5 de Setembro de 2011, para apoio à realização
do Campeonato Euro-Africano de Pesca Submarina, que terá lugar de 15 a 18 de Setembro de
2011. (13509)

6) Autorizar a utilização da cozinha do refeitório municipal e de duas viaturas municipais
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e emprestar mesas e cadeiras, para a realização do Convívio Distrital de Leiria do SINTAP.
(12238/13756)

7) Autorizar que os serviços municipais procedam à limpeza de uma casa de habitação,
sita na Rua da Liberdade, n.º 49, em Casais Brancos, com a remoção de vários lixos domésticos,
considerando que se trata de um problema de saúde pública e a situação socioeconómica do seu
habitante.

Subsídios escolares:

* Foi presente uma informação, datada de 24 de Agosto de 2011, do Pelouro da
Educação, propondo a concessão dos seguintes subsídios aos agrupamentos a seguir indicados,
respeitantes ao ano lectivo de 2011/2012, para aquisição de livros e material escolar destinados
aos alunos carenciados do ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico:

a) Agrupamento Vertical de Escolas de Peniche .......................... 7027,25 €
b) Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde ............................ 6692,92 €
c) Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia .................. 11 793,00 €

- Deliberado autorizar a transferência dos valores conforme proposto, destinados a
auxílios económicos para livros e material escolar, para o ano lectivo de 2011/2012, sujeitos a
posteriores actualizações.

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:

Sendo dezanove horas e quinze minutos, 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.


