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ATA N.º 23/2013 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

DE PENICHE, REALIZADA NO DIA 3 DE SETEMBRO DE 2013: 

 

Aos três dias do mês de setembro do ano dois mil e treze, 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 e Carlos Jorge Gonçalves Amaral Domingos, Vereadores, reuniu-se, 

ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. ----------------------------------------------------------  

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

O senhor Vereador Luís Lourenço Jorge Ganhão faltou à reunião, tendo a Câmara considerado 

justificada a sua falta. (NIPG 12524/13) ---------------------------------------------------------------------  

O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, só participou na reunião até às dezassete horas e 

quinze minutos, tendo saído após a votação do ponto n.º 540/2013 da ordem do dia. ----------------  

A Câmara Municipal decidiu dar precedência ao período da ordem do dia. ---------------------------  

O senhor Presidente da Câmara propôs a inclusão de mais dez assuntos na ordem do dia, que 

foram todos admitidos, nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, por 

unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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: ------------------------------------------------------------------------------  

- Maria de Lurdes Freitas, que se queixou do estado degradado de um prédio, sito na Rua 

Marquês de Pombal, n.
os

 48 a 54, em Peniche, que confina com um outro de que é proprietária. O 

senhor Presidente da Câmara solicitou ao Comandante Operacional Municipal e ao 

Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística para efetuarem uma vistoria ao prédio. ------  

- Um representante do grupo Marteleira Hotelaria, que fez a apresentação do projeto de 

remodelação do Hotel da Praia Norte, sito em Peniche. ---------------------------------------------------  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

A Câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo as deliberações sido todas 

tomadas por unanimidade e votação nominal: --------------------------------------------------------------  

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO: 

 

533/2013 – Processo n.º 245/11, em nome de Rui Fernando Lopes Ferreira, para construção de 

um edifício para comércio e arrecadação, na Rua da Alegria, n.º 12, em Peniche, já presente em 

reunião anterior e acompanhado, agora, do processo n.º R101/13, em nome de Alberto José 

Pancada Leal, que apresentou uma exposição sobre o sombreamento do prédio confinante, 

provocado pelo novo edifício. ---------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando o parecer da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, 

datado de 22 de agosto de 2013, que aqui se dá por reproduzido e de que se anexou cópia à 
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minuta da presente ata, deliberado aprovar o pedido, nas condições constantes no parecer da 

Direção-Geral do Património Cultural. ----------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara foi informado pelo Diretor do Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística de que, no plano legal, nada obsta a que o pedido seja aprovado, 

nomeadamente no que respeita aos interesses de terceiros. (M-Doc.1) ---------------------------------    

 

534/2013 – Processo n.º 948/DOM, em nome de José da Anunciação, para loteamento de uma 

propriedade sita em Lapadusso, Peniche, acompanhado de um pedido de modificação à alteração 

aprovada em 21 de agosto e 27 de novembro 2012, apresentado por Jael Anunciação Martins. ----   

DELIBERAÇÃO: Considerando o parecer da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, 

datado de 26 de junho de 2013, e a informação do Diretor do Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística, datada de 26 de julho de 2013, documentos que aqui se dão por reproduzidos 

e de que se anexou cópia à minuta da presente ata, deliberado aprovar a nova planta síntese do 

loteamento, que contempla as seguintes alterações ao lote n.º 33: aumento da área total do lote, 

que ficará a ser de 1194,65 m
2
, por lhe ser anexada uma parcela de terreno com a área de 619,00 

m
2
; aumento da área de implantação, que passa a ser de 954,25 m

2
; aumento da área de 

construção, que passa a ser de 1293,91 m
2
 e alteração do uso para habitação e comércio e/ou 

serviços. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, ainda, considerar improcedente a exposição do titular do processo quanto ao valor 

relativo a taxas e compensações urbanísticas. (M-Doc.2) -------------------------------------------------  

 

535/2013 – Processo n.º L9/91, em nome de Alda Franco Viola Garcês Busca e Luís Alberto 

Franco Viola, para loteamento de um prédio, sito na Rua Francisco de Jesus Salvador, em 

Peniche, já presente em reuniões anteriores e acompanhado, agora, de novos elementos 

apresentados pelos titulares do processo. --------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Diretor do Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística, datada de 29 de agosto de 2013, que aqui se dá por reproduzida e de que se 

anexou cópia à minuta da presente ata, deliberado aprovar, mediante o pagamento das taxas 

previstas no cálculo efetuado pela Divisão de Planeamento, Obras e Infraestruturas. (M-Doc.3) --   

 

536/2013 – Estudo urbanístico, elaborado pela Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento e 

Controlo, para o Largo dos Remédios e artérias adjacentes, em Peniche, já presente em reunião 

anterior e acompanhado, agora, de nova proposta. ---------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar nova proposta apresentada, que aqui se dá por 

reproduzida e de que se anexou cópia à minuta da presente ata. (M-Doc.4) ---------------------------  

 

537/2013 – Estudo de loteamento, elaborado pela Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento e 

Controlo, para uma parcela de terreno, sita na Avenida da Praia, em Peniche, já presente em 

reunião anterior e acompanhado, agora, de uma informação do Diretor do Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística, dando conhecimento de que não foram apresentadas quaisquer 

reclamações, observações, sugestões ou pedidos de esclarecimento no período em que o assunto 

esteve em discussão pública, nos termos do n.º 5 do artigo 7.º do RJUE. -------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando que a zona se encontra abrangida por plano municipal de 

ordenamento do território, nos termos do n.º 3 do artigo 7.º do RJUE, a Câmara deliberou 

aprovar a operação de loteamento para uma parcela de terreno, sita na Avenida da Praia, freguesia 

de Ajuda, na cidade e concelho de Peniche, com a área de 2743,00 m
2
, a desanexar do prédio 

rústico, denominado “Dunas do Istmo de Peniche”, descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Peniche sob o n.º 382, da freguesia de Ajuda, inscrito a favor do Município de Peniche pela 

apresentação 3, de 20 de janeiro de 1983, e inscrito na matriz cadastral rústica sob o artigo 1 da 
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secção C3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A referida operação de loteamento comporta um lote de terreno, sito na Avenida da Praia, 

freguesia de Ajuda, na cidade e concelho de Peniche, destinado à construção de um edifício para 

comércio, dividido em dois espaços, um com um piso, destinado a armazém, e outro com dois 

pisos, destinado a loja, com cércea máxima de 5,50m para o espaço com um piso e de 7,50m para o 

espaço com dois pisos. O referido lote terá a área total de 2743,00m
2
, a área máxima de implantação 

de 727,30 m
2
, e a área bruta de construção de 727,30 m

2
 para o rés-do-chão e 125,00 m

2
 para o 

primeiro andar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

538/2013 – Duas propostas, elaboradas pela Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento e 

Controlo, do estudo de viabilidade para implantação das instalações do Centro de Canoagem do 

Oeste, junto ao caminho marginante da albufeira da barragem de São Domingos, em Atouguia da 

Baleia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado manifestar a concordância de princípio para com a proposta A, 

considerando a expansão futura do clube. -------------------------------------------------------------------  

 

CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE DIVERSO: 

 

539/2013 – Informação, datada de 2 de setembro de 2013, da Divisão Administrativa, dando 

conhecimento dos termos do contrato a celebrar com a Rip Surf – Artigos de Desporto, 

Unipessoal, L.
da

, para constituição do direito de superfície sobre uma parcela de terreno, com a 

área de 2743,00 m
2
, sita na Avenida da Praia, em Peniche, destinada à construção de um 

complexo comercial. --------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar os termos do contrato a celebrar, cujo texto aqui se dá 

por reproduzido e ficou apenso à minuta da presente ata.-------------------------------------------------  

Deliberado, ainda, solicitar à Assembleia Municipal autorização para a celebração do referido 

contrato, para cumprimento da alínea i) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro. (NIPG12518/13 M-Doc.5) ------------------------------------------------------------------------  

 

540/2013 – Informação, datada de 29 de agosto de 2013, do Departamento de Obras Municipais, 

sobre o arranjo do piso do Largo da Igreja, em Casais Brancos, concretamente a aplicação de 

betão betuminoso e a demarcação de zonas de estacionamento. -----------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado concordar com a intervenção proposta, que terá o valor estimado 

de 13 815,28 euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Por se ter ausentado da reunião, o senhor Vice-Presidente não participou na apreciação e votação 

dos assuntos que se seguem. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

541/2013 – Ofício n.º 10352/2013, datado de 26 de agosto de 2013, da Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares, dando conhecimento de que foi autorizada, a título excecional, a 

manutenção na rede pública de ensino, para o ano letivo de 2013/2014, na valência do 1.º ciclo 

do ensino básico, ao estabelecimento EB de São Bernardino. -------------------------------------------   

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG12139/13) --------------------------------  

 

542/2013 – Informação, datada de 2 de setembro de 2013, do Departamento Administrativo e 

Financeiro, sobre a pronúncia no âmbito da audiência dos interessados do resultado provisório 

do concurso de atribuição dos abrigos dos pescadores, sitos na ilha da Berlenga. --------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando que historicamente os abrigos sempre foram utilizados por 

pescadores e proprietários de barcos que faziam as visitas às grutas, que hoje denominamos por 
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marítimo turísticas, e que nunca foram atribuídos abrigos a pescadores/mariscadores, deliberado 

concordar com o teor da informação supramencionada, que aqui se dá por reproduzida e de que 

se anexou cópia à minuta da presente ata, não atribuindo os abrigos aos pescadores que constem 

da listagem dos apanhadores de percebes, por contrariarem a razão histórica de atribuição dos 

abrigos ao longo dos anos, bem como o espírito do regulamento para atribuição dos mesmos; 

aprovar a nova listagem de atribuição de abrigos e proceder a nova audiência prévia. (M-Doc.6) -  

 

543/2013 – Carta, datada de 19 de agosto de 2013, do Clube de Taekwondo de Peniche, dando 

conhecimento de que a Associação Portuguesa de Taekwondo do Oeste passou a designar-se 

Clube de Taekwondo de Peniche e solicitando que o subsídio atribuído em 25 de junho seja 

concedido em nome desta nova entidade. -------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado retificar a deliberação n.º 412/2013, de 25 de junho, no sentido 

de passar a constar que o subsídio atribuído à Associação Portuguesa de Taekwondo do Oeste, 

no valor de 800,00 euros, deve ser entregue ao Clube de Taekwondo de Peniche. 

(NIPG11953/13) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

544/2013 – Ofício n.º 7427/2013/DCNF-LVT/DLAP, datado de 4 de julho de 2013, do Instituto 

da Conservação da Natureza e das Florestas, remetendo parecer sobre o projeto Berlenga Eco-     

-Glamping. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento e avaliar a relação entre a Câmara 

Municipal de Peniche e o ICNF, nomeadamente quanto à exploração do espaço de apoio ao 

campismo da ilha da Berlenga, referida no parágrafo 3 do referido ofício, e outros aspetos 

relacionados com a área financeira, designadamente a recolha de resíduos na ilha, que era 

efetuada pelo ICNF e passou, progressivamente, a ser efetuada pelo Município de Peniche. 

(NIPG17393/12) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

545/2013 – Informação, datada de 30 de agosto de 2013, da Secção de Património e 

Aprovisionamento, solicitando parecer prévio vinculativo para a renovação da prestação de 

serviços de um docente para o Estúdio Municipal de Dança, de 1 de setembro de 2013 a 15 de 

julho de 2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 

30 de agosto de 2013, que concedeu o parecer prévio vinculativo solicitado, nos termos do n.º 4 

do artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro. -------------------------------------------------  

 

546/2013 – Informação, datada de 31 de julho de 2013, da Secção de Património e 

Aprovisionamento, solicitando parecer prévio vinculativo para a renovação da prestação de 

serviços na área da cultura, de 1 de agosto de 2013 a 31 de janeiro de 2014. --------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 

31 de julho de 2013, que concedeu o parecer prévio vinculativo solicitado, nos termos do n.º 4 do 

artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, e ratificar o pagamento referente ao mês de 

agosto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

TRÂNSITO: 

 

547/2013 – Requerimento, datado de 14 de junho de 2013, em nome de Condopeniche – 

Administração de Condomínios, solicitando a marcação de linha ziguezague amarela (M14) em 

frente da entrada de uma garagem, sita na Rua Viola, em Consolação. ---------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar o requerente a pintar a linha ziguezague amarela (M14) 

no pavimento, apenas em frente à entrada da garagem, respeitando as orientações dos serviços 

municipais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

548/2013 – Requerimento, registado em 23 de julho de 2013, em nome de Out-Varius, 

solicitando a marcação de linha ziguezague amarela (M14) em frente da entrada de um armazém, 

sito na Rua Dr. Francisco Seia, n.º 29, em Peniche. -------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar o requerente a pintar a linha ziguezague amarela (M14) 

no pavimento, desde o sinal de paragem e estacionamento proibidos até à Rua Marquês de 

Pombal, respeitando as orientações dos serviços municipais. --------------------------------------------  

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

549/2013 – Informação, datada de 29 de agosto de 2013, do Setor de Planeamento e Intervenção 

Social, propondo a atribuição de um fogo propriedade do Município a um agregado familiar. -----  

DELIBERAÇÃO: Deliberado atribuir o fogo sito no Bairro do Calvário, n.º 11, em Peniche, ao 

agregado familiar de Luís Miguel Faneca Eustáquio e fixar a renda em 24,25 euros mensais, 

conforme proposto, devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos aprovados em 

reunião de 28 de dezembro de 2010. -------------------------------------------------------------------------  

 

550/2013 – Informação, datada de 29 de agosto de 2013, do Setor de Planeamento e Intervenção 

Social, propondo a atribuição de um fogo propriedade do Município a um agregado familiar. -----  

DELIBERAÇÃO: Deliberado atribuir o fogo sito no Bairro do Calvário, n.º 23, em Peniche, ao 

agregado familiar de Américo José da Silva Trindade e fixar a renda em 89,95 euros mensais, 

conforme proposto, devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos aprovados em 

reunião de 28 de dezembro de 2010. -------------------------------------------------------------------------  

 

551/2013 – Informação, datada de 30 de agosto de 2013, do Setor de Planeamento e Intervenção 

Social, propondo a atribuição de um fogo propriedade do Município a um agregado familiar. -----  

DELIBERAÇÃO: Deliberado atribuir o fogo sito na Rua 1.º de Maio, Bloco 3 – 1.º esq., Bairro 

do Calvário, em Peniche, ao agregado familiar de Maria Madalena de Castro Delgado Correia e 

fixar a renda em 24,25 euros mensais, conforme proposto, devendo ser celebrado contrato de 

arrendamento, nos termos aprovados em reunião de 28 de dezembro de 2010. -----------------------  

 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS: 

 

552/2013 – Protocolo celebrado entre o Município de Peniche e Agrupamento de Escolas D. 

Luís de Ataíde, em 30 de agosto de 2013, no âmbito do programa de enriquecimento curricular 

do 1.º ciclo do ensino básico, com oferta de três atividades, facultativas e de frequência gratuita, 

a desenvolver ao longo do ano letivo 2013/2014. ----------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara que aprovou 

o texto do protocolo celebrado, que aqui se dá por reproduzido e que ficou apenso à minuta da 

presente ata. (M-Doc.7) ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

553/2013 – Protocolo celebrado entre o Município de Peniche e Agrupamento de Escolas de 

Peniche, em 26 de agosto de 2013, no âmbito do programa de enriquecimento curricular do 1.º 

ciclo do ensino básico, com oferta de três atividades, facultativas e de frequência gratuita, a 

desenvolver ao longo do ano letivo 2013/2014. ------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara que aprovou 
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o texto do protocolo celebrado, que aqui se dá por reproduzido e que ficou apenso à minuta da 

presente ata. (M-Doc.8) ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

554/2013 – Protocolo celebrado entre o Município de Peniche e Agrupamento de Escolas de 

Atouguia da Baleia, em 30 de agosto de 2013, no âmbito do programa de enriquecimento 

curricular do 1.º ciclo do ensino básico, com oferta de três atividades, facultativas e de 

frequência gratuita, a desenvolver ao longo do ano letivo 2013/2014. ----------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara que aprovou 

o texto do protocolo celebrado, que aqui se dá por reproduzido e que ficou apenso à minuta da 

presente ata. (M-Doc.9) ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

555/2013 – Minuta do protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e a empresa RUTZ, 

destinado a contribuir para a promoção nacional e internacional da aplicação das Rendas de 

Bilros de Peniche no calçado português. --------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar, que aqui se dá por 

reproduzido e que ficou apenso à minuta da presente ata. (M-Doc.10) ---------------------------------  

 

556/2013 – Minuta do protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e Centro de Canoagem 

do Oeste, que tem por objeto a criação de condições adequadas e dignas à prática de desportos 

náuticos e aquáticos, a dinamizar pelo CCO, que se compromete a desenvolver a sua atividade de 

forma a fomentar a participação e formação dos mais jovens. -------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar, que aqui se dá por 

reproduzido e que ficou apenso à minuta da presente ata. (M-Doc.11) ---------------------------------  

 

ALTERAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS – MODIFICAÇÃO N.º 5: 

 

557/2013 – Documentos contabilísticos para a terceira alteração ao Orçamento da Despesa, ao Plano 

Plurianual de Investimentos e ao Plano de Atividades Municipal para 2013. -------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado: -------------------------------------------------------------------------------------  

1) Tomar conhecimento da aprovação da alteração n.º 4 ao Orçamento da Despesa, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 74 500,00 euros em reforços de despesas correntes, 82 500,00 euros 

em anulações de despesas correntes, 35 000,00 euros reforços de despesas de capital e 27 000,00 em 

anulações de despesas de capital. ------------------------------------------------------------------------------------  

2) Tomar conhecimento da aprovação da alteração n.º 4 ao Plano Plurianual de Investimentos, para o 

ano em curso, a qual regista o valor de 33 000,00 euros em reforços e 17 000,00 em anulações. -------  

3) Tomar conhecimento da aprovação da alteração n.º 4 ao Plano de Atividades Municipais, para o 

ano em curso, a qual regista o valor de 76 500,00 euros em reforços e 92 500,00 euros em anulações.  

Os originais dos documentos agora aprovados ficarão arquivados em pasta anexa ao livro de atas, 

nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963, na 

redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de agosto. --------------------------------------  

 

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS: 

 

Solicitações para apoio financeiro, logístico e material: --------------------------------------------------  

 

558/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado conceder um subsídio à Freguesia de Serra d'El-Rei, 

no valor de 2964,41 euros, para pagamento do acerto de contas de uma trabalhadora que 

apresentou o pedido de exoneração. (NIPG12464/13) ----------------------------------------------------  
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559/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a utilização do Parque Municipal de 

Campismo e Caravanismo por um grupo da Associação Juvenil de Arrouquelas, devendo ser 

praticados os preços correspondentes à época de inverno. (NIPG12087/13) --------------------------  

 

560/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a transferência do valor de 6217,75 euros, 

para o Agrupamento de Escolas de Peniche, destinado a auxílios económicos para livros e 

material escolar destinados aos alunos carenciados do ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino 

básico, para o ano letivo de 2013/2014, sujeito a posteriores atualizações. (NIPG12072/13) -------  

 

561/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a transferência do valor de 8198,24 euros, 

para o Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, destinado a auxílios económicos para livros e 

material escolar destinados aos alunos carenciados do ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino 

básico, para o ano letivo de 2013/2014, sujeito a posteriores atualizações. (NIPG12072/13) -------  

 

562/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a transferência do valor de 9199,09 euros, 

para o Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, destinado a auxílios económicos para 

livros e material escolar destinados aos alunos carenciados do ensino pré-escolar e 1.º ciclo do 

ensino básico, para o ano letivo de 2013/2014, sujeito a posteriores atualizações. 

(NIPG12072/13) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

563/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado conceder um subsídio mensal, para o ano letivo 

2013/2014, aos agrupamentos de escolas onde se verifique a necessidade de tarefeiras, para 

pagamento dos encargos com os serviços prestados pelas tarefeiras, relativamente às tarefas que 

originam o prolongamento do tempo passado pelos alunos nos estabelecimentos de ensino, 

devendo aqueles apresentar previamente relação do número de horas e valores a pagar, que 

deverá ser visada pelo senhor Vereador da Educação, sendo o preço de 3,20 euros/hora, valor 

que poderá ser atualizado por portaria do Ministério da Educação. (NIPG12702/13) ----------------  

 

564/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar que a empresa de trabalho temporário Kelly 

Services, de Lisboa, utilize uma sala da Casa Municipal da Juventude, a título gratuito, para 

efeitos de recrutamento e seleção de pessoal para empresas de Peniche. (NIPG10288/13) ---------  

 

565/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado comparticipar nos encargos com a utilização de 

transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno Hugo Caetano Santos, 

residente em Paço, a fim de poder frequentar a Escola Básica 2.3 Dr. Afonso Rodrigues Pereira, 

sita na Lourinhã. (DEA1678)----------------------------------------------------------------------------------  

 

566/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado comparticipar nos encargos com a utilização de 

transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, da aluna Lara Filipa Matos 

Pereira, residente em Bufarda, a fim de poder frequentar a Escola Básica 2.3 Dr. Afonso 

Rodrigues Pereira, sita na Lourinhã. (DEA1592) ----------------------------------------------------------  

 

567/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado comparticipar nos encargos com a utilização de 

transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, da aluna Beatriz Neves Chagas, 

residente em Atouguia da Baleia, a fim de poder frequentar a Escola Básica 2.3 D. Luís de 

Ataíde, sita em Peniche. (DEA2121) -------------------------------------------------------------------------  

 

568/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado comparticipar nos encargos com a utilização de 

transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, da aluna Inês Ferreira Martinho, 
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residente em Paço, a fim de poder frequentar a Escola Básica 2.3 Dr. Afonso Rodrigues Pereira, 

sita na Lourinhã. (DEA1679)----------------------------------------------------------------------------------  

 

569/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado comparticipar nos encargos com a utilização de 

transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, da aluna Inês Nunes Caetano, 

residente em Paço, a fim de poder frequentar a Escola Básica 2.3 Dr. Afonso Rodrigues Pereira, 

sita na Lourinhã. (DEA1638)----------------------------------------------------------------------------------  

 

570/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado comparticipar nos encargos com a utilização de 

transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno Marco António 

Laborinho Dias, residente em Casais de Mestre Mendo, a fim de poder frequentar a Escola 

Básica 1.2.3 de Peniche. (DEA2127) ------------------------------------------------------------------------  

 

571/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado comparticipar nos encargos com a utilização de 

transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, da aluna Adreea Ioana 

Carausan, residente em Carnide, a fim de poder frequentar a Escola Básica 2.3 Dr. Afonso 

Rodrigues Pereira, sita na Lourinhã. (DEA2110) ----------------------------------------------------------  

 

572/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado comparticipar nos encargos com a utilização de 

transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, da aluna Maria Correia Galego, 

residente em Serra d'El-Rei, a fim de poder frequentar a Escola Básica 2.3/S de Josefa de 

Óbidos, sita em Óbidos. (DEA2042) -------------------------------------------------------------------------  

 

573/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado comparticipar nos encargos com a utilização de 

transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, da aluna Inês Canas Rodrigues, 

residente em Alto Veríssimo, a fim de poder frequentar a Escola Básica 2.3 Dr. Afonso 

Rodrigues Pereira, sita na Lourinhã. (DEA1894) ----------------------------------------------------------  

 

574/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado não comparticipar nos encargos com a utilização de 

transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, da aluna Elisa Maria Santos 

Nicolau, por estar matriculada num curso apoiado pelo Programa Operacional Potencial 

Humano e poder beneficiar do apoio deste programa. (DEA1929)--------------------------------------  

 

575/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado conceder um subsídio, no valor de 50 400,00 euros, 

ao Grupo Desportivo de Peniche, para apoio à atividade desportiva na época 2013/2014, a pagar 

em 12 prestações mensais. -------------------------------------------------------------------------------------   

 

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: 

Deixou uma palavra de reconhecimento a todos os Bombeiros de Portugal, particularmente aos 

Bombeiros Voluntários de Peniche que se deslocaram a diversos pontos do país para ajudar no 

combate aos incêndios de deflagraram nas últimas semanas. --------------------------------------------  

Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se 

indica: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 22 de agosto, esteve presente na celebração do aniversário do Centro de Convívio do 

Município de Peniche. Agradeceu ao grupo Sonhos de Amigos pela sua participação. --------------  
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- No dia 23 de agosto, recebeu a RTP Internacional para a gravação do programa televisivo 

Destino Portugal. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 23 de agosto, recebeu representantes da empresa Estaleiros Navais de Peniche para 

preparar uma visita de empresários e entidades oficiais da Namíbia. -----------------------------------  

- No dia 26 de agosto, reuniu-se com os proprietários dos terrenos, sitos em Casais do Baleal, 

que estão a ser utilizados como estacionamento público. -------------------------------------------------  

- No dia 26 de agosto, reuniu-se com o ICNF sobre o projeto Berlenga Eco-Glamping. ------------   

- No dia 30 de agosto, participou numa reunião sobre a presença no Oeste da Entidade Regional 

de Turismo do Centro. ------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 31 de agosto, acompanhou as provas realizadas no fosso das muralhas no âmbito do 

Peniche Paddle Series powered by SET, evento enquadrado no protocolo celebrado entre o 

Município de Peniche e o PPSC – Península de Peniche Surf Clube. Deixou uma palavra de 

reconhecimento ao Península de Peniche Surf Clube pela realização deste evento. ------------------   

- No dia 31 de agosto, assistiu ao Festival de Folclore de Serra d'El-Rei. Felicitou a organização.  

- No dia 31 de agosto, participou numa ação de obtenção de fundos para o Grupo Desportivo 

Atouguiense. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 1 de setembro, acompanhou a travessia Berlenga Peniche, no âmbito do Peniche Paddle 

Series powered by SET. ----------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 2 de setembro, esteve presente na sessão de abertura da Semana Tanto Mar 2013. --------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a minuta da presente ata, 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 dezoito horas e quinze minutos horas, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, 

da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que eu, Josselène Nunes Teodoro, Diretora do 

Departamento Administrativo e Financeiro, subscrevo e com ele assino. ------------------------------  


