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ATA N.º 33/2013 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

DE PENICHE, REALIZADA NO DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2013: 

 

Aos dois dias do mês de dezembro do ano dois mil e treze, na cidade de Peniche e Sala de 

Sessões dos Paços do Município, com a participação dos Excelentíssimos Senhores António José 

Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente, 

Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Ângelo Miguel 

Ferreira Marques, Luís Lourenço Jorge Ganhão e Cristina Maria Luís Leitão, Vereadores, 

reuniu-se, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: -  

 ------------- 1.º - Aprovação da ata da reunião de 25 de novembro de 2013. ---------------------------  

 ------------- 2.º - Período de intervenção do público. -------------------------------------------------------  

 ------------- 3.º - Período de antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------  

 ------------------- a) Expediente para conhecimento; --------------------------------------------------------  

 ------------------- b) Apresentação de moções e/ou votos de louvor, congratulação, saudação, 

protesto ou pesar;-- ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- c) Intervenções dos membros da Câmara Municipal.----------------------------------  

 ------------- 4.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Ordenamento do Território e Urbanismo: -------------------------------------------------  

 ------------------- 1) Legalização de alteração e ampliação de um edifício multifamiliar – José 

Carlos Doirado João; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Demolição de um edifício – Eduardo Augusto Martins Leiria Dias;-------------  

 ------------------- 3) Doação de terreno para o domínio público – António Manuel Ferreira 

Tavares;------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 4) Doação de terreno para o domínio público – Maria Julieta Vala Pereira 

Clara;---------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 5) Instalação de estabelecimento de culturas marinhas – Direção-Geral de 

Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos; -----------------------------------------------------  

 ----------------- Património Municipal: ------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 6) Aquisição de um prédio, sito na Rua Treze de Infantaria, em Peniche; --------  

 ------------------- 7) Arrendamento de parcela de terreno – Clube Naval de Peniche; ---------------  

 ------------------- 8) Doação de viatura – Câmara Distrital de Mé Zochi; ------------------------------  

 ----------------- Fixação de preços e taxas: -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 9) Fixação dos preços pela prestação do serviço ao público de recolha de 

resíduos sólidos urbanos; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Recursos Humanos: ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 10) Processo disciplinar – Alberto Manuel Laranjeira Silvério; ---------------------  

 ----------------- Protocolos: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 11) Criação de condições para o desenvolvimento de um conjunto de eventos 

que permitam fomentar e afirmar a marca Peniche Capital da Onda – Município de Peniche e 

Rip Surf - Artigos de Desporto, Unipessoal, L.da; ---------------------------------------------------------  

 ----------------- Mercados e Feiras: ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 12) Regulamento do Mercado Mensal da Bufarda – Centro Social da Bufarda; --  

 ------------------- 13) Autorização para a realização da feira mensal da Bufarda – Centro Social da 

Bufarda;--------------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Licenciamento de atividades diversas: -----------------------------------------------------  

 ------------------- 14) Licenciamento de evento Rip Curl Peniche 2013 - Circuito de Surf e 

Bobyboard – Península de Peniche Surf Clube; ------------------------------------------------------------  
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 ----------------- Relacionamento Institucional: ---------------------------------------------------------------  

 ------------------- 15) Carta institucional de recomendação – Federação Portuguesa de 

Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta; --------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 16) Oferta de serviços – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Peniche;--------------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Concessão de subsídios e outros apoios: ---------------------------------------------------  

 ------------------- 17) 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 – 

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia; ----------------------------------------------------------  

 ------------------- 18) 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 – 

Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde; ----------------------------------------------------------------  

 ------------------- 19) 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 – 

Agrupamento de Escolas de Peniche; ------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 20) Apoio logístico – APRE! - Associação de Aposentados Pensionistas e 

Reformados;---------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 21) Doação de sacos – Freguesia de Serra d'El-Rei. -----------------------------------  

 ------------- 5.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------  

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e quarenta e cinco minutos, 

encontrando-se na sala os sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. ---------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 32/2013, da reunião camarária realizada no passado 

dia 25 de novembro, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto ter sido 

previamente distribuído pelos membros da Câmara. ------------------------------------------------------  

 

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 6 do artigo 49.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os esclarecimentos que 

foram solicitados e as respostas dadas: ----------------------------------------------------------------------  

Virtuosa Domingos Leal, que solicitou que lhe seja emitida, de imediato, a licença para a 

construção de uma garagem, que pretende edificar na Rua da Ladeira, em Reinaldes, freguesia de 

Atouguia da Baleia, uma vez que aceita as condições que lhe foram impostas aquando da 

aprovação do projeto, nomeadamente a doação de uma parcela de terreno para integrar o 

domínio público. O senhor Presidente da Câmara elucidou a munícipe de que a licença só poderá 

ser emitida após estarem cumpridas todas as formalidades legais do processo, que lhe foram 

comunicadas pelo ofício n.º 321/2013, de 9 de janeiro de 2013, pelo que deverá dirigir-se ao 

Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística para dirimir as dúvidas que tenha sobre os 

procedimentos em falta para a emissão da licença. --------------------------------------------------------  

Francisco Manuel Pinto da França Salvador, que desejou felicidades aos autarcas deste novo 

mandato e solicitou informações sobre o andamento de um processo gerado na sequência da 

apresentação de um projeto académico, em 27 de dezembro de 2012, por Manuel Quinta Martins 

Salvador, que previa a instalação de equipamentos de apoio à área de campismo da ilha da 

Berlenga, denominado Berlenga Eco-Glamping, através do estabelecimento de uma parceria 

entre o promotor e o Município, não acarretando custos para o Município. O senhor Presidente 
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da Câmara convidou o promotor a estar presente na reunião da Câmara Municipal do dia 16 de 

dezembro de 2013, para fazer a apresentação do projeto aos novos membros do executivo 

municipal. Lembrou que o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, no ofício n.º 

7427/2013, datado de 4 de julho de 2013, presente em reunião da Câmara Municipal de 3 de 

setembro de 2013, referiu a necessidade de se clarificar a que entidade compete concessionar o 

espaço e que essa concessão ficará dependente da conclusão do processo de delimitação do 

domínio público hídrico. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Silvino Doirado Conceição João, em representação de José Carlos Doirado João, que solicitou 

informações sobre o andamento do processo de obras n.º 25/13, para legalização das alterações e 

da ampliação efetuadas num edifício multifamiliar, sito na Rua D. Carlos, em Ferrel, que foi 

apreciado pela Câmara Municipal, em 18 de novembro de 2013, tendo sido deliberado voltar a 

apreciá-lo na reunião seguinte, o que não aconteceu. O senhor Presidente da Câmara informou 

que o assunto faz parte da ordem do dia da presente reunião. --------------------------------------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO: 

 

Não existia expediente para conhecimento. -----------------------------------------------------------------  

 

APRESENTAÇÃO DE MOÇÕES E/OU VOTOS DE LOUVOR, CONGRATULAÇÃO, 

SAUDAÇÃO, PROTESTO OU PESAR: 

 

O senhor Presidente da Câmara, António José Correia, apresentou, verbalmente, um voto de 

pesar pelo falecimento do senhor João Bem, músico da Banda da Sociedade Filarmónica União 

Primeiro de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia, que colaborou com o Município, através 

da participação da referida Banda Filarmónica em iniciativas dinamizadas pela Câmara 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, apresentou os votos de felicitações que a seguir se 

transcrevem: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

«Felicitações 

Felicitar o atleta Bruno Grandela e o Clube que representa, Península de Peniche Surf Clube, 

pela conquista do Campeonato Nacional de Longboard. 

Ainda nesta época desportiva, o Bruno Grandela já tinha conquistado a Taça de Portugal de 

Longboard e também os títulos nacionais de SUP ondas e SUP race (Stand Up Padle). 

De referir que na terceira e derradeira etapa do Circuito Nacional de Longboard – modalidade 

das pranchas grandes, que decorreu na praia do Guincho – o Estoril Surf Festival, o João 

carvalho, também atleta do Península de Peniche Surf Clube, alcançou um brilhante segundo 

lugar.» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

«Felicitações 

Felicitar a atleta Laryssa Augusto e o clube que representa, Serrana – Associação Desportiva, 

Cultural e Recreativa – Serra d'El-Rei (Secção de Ginástica), pela conquista do Campeonato 

Nacional de Minitrampolim – escalão de Iniciados Femininos, época 2012-2013.» -----------------  

 

«Felicitações 

Felicitar o senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche pela sua eleição para o 
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Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses. 

A defesa e a valorização do Poder Local deve, em minha opinião, nortear a interação do nosso 

colega do executivo municipal.» ------------------------------------------------------------------------------  

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ----------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia: 

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

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

- No dia 20 de novembro, reuniu-se com o Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche para 

tratarem de assuntos relacionados com o cofinanciamento dos projetos apoiados pelo Programa 

de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES). -------------------------------------------  

- No dia 20 de novembro, participou na audiência concedida pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP 

na Assembleia da República à Comissão Municipal de Acompanhamento do Hospital de 

Peniche. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 20 de novembro, participou na última conversa temática da iniciativa Voxmare, com o 

tema Mar português: Visões de Futuro, onde o senhor Secretário de Estado do Mar foi um dos 

oradores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 21 de novembro, participou numa reunião da OesteCIM onde esteve presente o senhor 

Diretor-Regional de Economia. -------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 21 de novembro, participou numa reunião da Comissão Intermunicipal do Oeste de 

Acompanhamento do Licenciamento Comercial. ----------------------------------------------------------  

- No dia 21 de novembro, participou numa reunião com a empresa que está a elaborar o projeto 

Estratégia 2020 - Oeste Portugal. ----------------------------------------------------------------------------  

- No dia 21 de novembro, participou numa reunião da Associação Empresarial da Região Oeste 

com a Entidade Regional do Turismo do Centro, sobre licenciamento das atividades de 

restauração. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 21 de novembro, assistiu ao concerto do campeão mundial de acordeão, Petar Maric, da 

Sérvia. Uma iniciativa da Academia de Música Stella Maris, a quem felicitou, com o apoio do 

Município. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 22 de novembro, participou na sessão extraordinária da Assembleia Municipal de 

Peniche. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 23 de novembro, participou no Congresso Nacional da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, onde foi eleito membro do Conselho Geral. ----------------------------------   

- No dia 23 de novembro, participou na cerimónia de entrega de prémio da Sociedade 

Columbófila de Peniche. ---------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 24 de novembro, acompanhou a celebração diocesana de encerramento do Ano da Fé, 

em Peniche, particularmente no Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, que contou com a 

presença do senhor Patriarca de Lisboa e do senhor Cardeal Policarpo, Patriarca Emérito de 

Lisboa. Felicitou o Patriarcado de Lisboa pela iniciativa, apoiada pelo Município, e manifestou a 

sua satisfação por ter sido escolhida a cidade de Peniche para acolher o evento. ---------------------  

- No dia 25 de novembro, participou no seminário anual do WavEC Offshore Renewables, no 

Museu da Eletricidade, em Lisboa, que teve como tema a energia dos oceanos. ----------------------  

- No dia 26 de novembro, participou na reunião do Conselho Estratégico da Reserva Natural das 

Berlengas. Informou que o Município de Peniche foi eleito para a presidência daquele órgão. ----  

- No dia 26 de novembro, participou numa reunião da Entidade Regional do Turismo do Centro.  

- No dia 27 de novembro, participou na sessão de abertura do VI Congresso Internacional de 
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Turismo, organizado pelo Grupo de Investigação em Turismo (GITUR) da Escola Superior de 

Turismo e Tecnologia do Mar, a quem felicitou, com o tema A Imagem e a Sustentabilidade dos 

Destinos Turísticos. Deu indicação à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro para 

que seja solicitado aos organizadores os documentos e conclusões do congresso. --------------------  

- No dia 27 de novembro, participou na quinta reunião do Grupo de Acompanhamento do 

Processo de Fusão do Centro Hospitalar do Oeste. Informou a Câmara Municipal de como 

decorreu a referida reunião. ------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 28 de novembro, participou numa reunião da OesteCIM. --------------------------------------  

- No dia 28 de novembro, recebeu a senhora diretora do Centro de Emprego de Caldas da 

Rainha. Informou a Câmara Municipal de como decorreu a referida reunião. -------------------------  

- No dia 28 de novembro, participou na celebração do aniversário do Comité Olímpico de 

Portugal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 29 de novembro, participou na celebração do 100.º aniversário da Caixa de Crédito 

Agrícola Mútua de Peniche. Felicitou todos os que, desde há cem anos, têm dado corpo à 

instituição, que é uma mais-valia junto das populações rurais. ------------------------------------------  

- No dia 29 de novembro, participou na Assembleia Intermunicipal do Oeste. ------------------------  

- No dia 30 de novembro, participou numa reunião de trabalho, no Centro de Alto Rendimento 

do Surf, sobre o projeto VOW - Value of Waves (valor das ondas). -------------------------------------  

- No dia 30 de novembro, participou na reunião anual de entronização de novos confrades da 

Colegiada de Nossa Senhora da Anunciação da Lourinhã, que se realizou em Peniche. Felicitou a 

Colegiada pela iniciativa, apoiada pelo Município. --------------------------------------------------------  

- No dia 30 de novembro, assistiu ao evento AdVERSOS – Espetáculo Poético de Largo 

Espectro, realizado no Auditório do Edifício Cultural do Município de Peniche. --------------------  

- No dia 1 de dezembro, participou nas comemorações do 111.º aniversário da Sociedade 

Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia. Felicitou os dirigentes e 

sócios da coletividade, assim como os músicos da respetiva banda filarmónica. ---------------------  

- No dia 1 de dezembro, participou nas comemorações do 62.º aniversário do Atlético Clube de 

Geraldes. Felicitou os dirigentes e sócios da coletividade. -----------------------------------------------  

- No dia 1 de dezembro, participou na celebração do 105.º aniversário da senhora D. Elisa da 

Ajuda Ferreira, moradora no lugar de Reinaldes, a quem felicitou pela sua provecta idade. --------  

- No dia 2 de dezembro, participou numa iniciativa do Instituto Padre António Vieira e da 

Fundação Calouste Gulbenkian, sobre a estratégia Portugal 2020. -------------------------------------  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 18 de novembro a 1 de 

dezembro corrente: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

«O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou nos seguintes eventos/iniciativas/ 

reuniões: 

- Numa reunião com a D. Hélia Alexandra Santos; 

- Numa reunião com os senhores Octávio Martins e Abílio José Pacheco (Leão do Peixe 

Fresco); 

- Na Feira de Outono, com o senhor Prof. Raul Santos, promovida pelo Jardim de Infância de 

Serra d’El-Rei; 

- Numa reunião sobre o Parque Municipal de Campismo com técnicos da CMP; 

- Na Modatex em Lisboa, terceira e última iniciativa do ano, continuando a permitir a 

Valorização e Promoção do Elemento mais representativo do nosso artesanato, a Renda de 

Bilros de Peniche. Pretende-se a captação de novos públicos para a aprendizagem deste saber 

fazer, através de parcerias com outros setores, nomeadamente, o da moda, da alta joalharia e 

mais recentemente, o do calçado português; 
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- Numa iniciativa de distribuição de prémios da época, organizada pela Sociedade Columbófila 

de Peniche, na vila de Serra d’El-Rei; 

- Na entrega de prémios da terceira etapa do circuito de surf e bodyboard na Praia de 

Supertubos; 

- Numa reunião sobre transportes escolares com a Rodoviária do Tejo, Prof. Raul Santos e Drª 

Josselène; 

- Numa reunião sobre as obras a efetuar na EB1 de Ferrel, com o Sr. Presidente de Junta e 

técnicos da CMP; 

-Num seminário sobre “Bullying e Comportamentos Desviantes”, no auditório do edifício 

cultural da CMP, organizado pelo Agrupamento de Escolas de Peniche. Uma iniciativa muito 

interessante que contou com mais de 70 participantes; 

-Visita à Residencial Porto D’Abrigo, na Consolação, com Eng. Francisco Silva e o Prof. 

Rogério Cação, da CERCIP; 

-Numa reunião com os Diretores dos Agrupamentos sobre transportes escolares; 

-Na EB 2,3 D. Luís de Ataíde, na iniciativa “Venha à Escola”, iniciativa essa que teve como 

objetivo a obtenção de verbas para os diversos grupos da escola. 

O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, deu conta da conclusão de trabalhos pelo DOM no 

passeio da Rua dos Moinhos, na Bufarda, e de que está em curso a limpeza do Largo do Forte 

das Cabanas, em Peniche.» -----------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

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

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

- No dia 23 de novembro, participou numa reunião, em Reinaldes, para apresentação do projeto 

da intervenção que se irá realizar na igreja local. ----------------------------------------------------------  

- No dia 28 de novembro, participou numa reunião do consórcio OJE – Olhar Jovens 

Empreendedores. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Felicitou a concorrente Rita Cabreira, de Peniche, que está na última fase do programa televisivo 

Fator X. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 

- Informou que, no dia 27 de novembro de 2013, participou no Conselho Geral da Escola 

Secundária de Peniche. -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Perguntou se a Câmara Municipal acompanhou o processo de candidatura para criação de um 

Centro para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) na Escola Secundária de Peniche. O 

senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, disse que, não obstante a candidatura e organização não 

caberem ao Município, a Câmara Municipal acompanhou todo o processo. Pormenorizou todos 

os procedimentos em que a Câmara Municipal colaborou. -----------------------------------------------  

- Perguntou para quando está prevista a execução dos arranjos exteriores da Escola Superior de 

Turismo e Tecnologia do Mar. O senhor Presidente da Câmara disse que se trata de um projeto 

de grande envergadura e que está previsto que seja executado pelo Instituto Politécnico de Leiria.  

- Disse que o traço contínuo marcado no piso da Rua 13 de Infantaria, junto ao Jardim Público, 

em Peniche, está apagado e perguntou se é para manter assim. O senhor Vice-Presidente, Jorge 

Amador, informou que a marcação dos traços separadores das faixas de rodagem nas vias não é 

efetuada pelos serviços municipais, pelo que, oportunamente, será contratada uma empresa para 

prestar esse serviço. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Perguntou se o cronograma para elaboração e aprovação dos documentos previsionais vai ser 

cumprido. O senhor Presidente da Câmara informou que serão hoje entregues algumas peças do 

orçamento aos senhores Vereadores. -------------------------------------------------------------------------  
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- Disse que o senhor Presidente da Câmara afirmou, na sessão extraordinária da Assembleia 

Municipal, que traria novamente a reunião de Câmara o processo da constituição do direito de 

superfície sobre uma parcela de terreno, a favor da empresa Rip Surf, e que estranha que o 

mesmo não esteja na ordem do dia. O senhor Presidente da Câmara informou que o assunto será 

incluído na ordem do dia da próxima reunião da Câmara Municipal, havendo a necessidade de 

aclarar a situação jurídica do processo, uma vez que o mesmo foi remetido à Assembleia 

Municipal e este órgão ainda não o devolveu à Câmara Municipal. ------------------------------------  

- Disse que assistiu, com pena, ao abate de algumas árvores centenárias, que estavam 

classificadas como de interesse público, que se encontravam plantadas jutos à Avenida 25 de 

Abril, em Peniche, e perguntou o que deu origem ao referido abate. O Chefe da Divisão de 

Ambiente e Serviços Urbanos informou que o abate foi aprovado pelo Instituto da Conservação 

da Natureza e Florestas, tendo em consideração o relatório do laboratório de patologia Vegetal 

Veríssimo de Almeida e o perigo iminente que estes exemplares arbóreos representavam para a 

segurança de pessoas e bens. Acrescentou que irão ser plantas árvores da mesma espécie no 

local, ainda que de menor porte. O senhor Presidente da Câmara deu indicação ao referido 

dirigente para elaborar uma informação sobre o assunto, que deve ser colocada na página do 

Município na Internet, para conhecimento público.--------------------------------------------------------  

- Informou que o chuveiro da praia da Gamboa se encontra derrubado. O senhor Presidente da 

Câmara deu indicação ao Chefe da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos para providenciar a 

resolução do problema. -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Perguntou se já existe informação sobre o valor do envolvimento financeiro do Município na 

concretização do protocolo celebrado com o Partido Comunista Português e a União de 

Resistentes Antifascistas Portugueses. O senhor Presidente da Câmara disse que quando a 

informação estiver disponível dará conhecimento aos senhores Vereadores. --------------------------  

- Associou-se às felicitações do senhor Presidente da Câmara e da senhora Vereadora Clara 

Abrantes e ao voto de pesar pelo falecimento do senhor João Bem. ------------------------------------  

- Disse que viu uma ratazana junto ao Largo Bispo de Mariana, em Peniche, e perguntou se tem 

havido desratização na cidade. O Chefe da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos informou 

que o programa de desratização do concelho está a ser cumprido, através da contratação de um 

serviço especializado que, este ano, tem um custo de 7800,00 euros para o Município. 

Acrescentou que não têm chegado reclamações aos serviços e que o programa prevê 

intervenções pontuais de emergência, pelo que, caso haja reclamações, a empresa prestadora do 

serviço atuará no local que for identificado, sem custos adicionais para o Município. O senhor 

Presidente da Câmara deu indicação ao referido dirigente para elaborar uma informação sobre o 

assunto, que deve ser colocada na página do Município na Internet, para conhecimento público, e 

divulgada junto das juntas de freguesia. ---------------------------------------------------------------------  

- Lembrou que o senhor Presidente da Câmara, quando era vereador na oposição, dizia ser contra 

o estacionamento de viaturas no Cais das Gaivotas, em Peniche, mas que, no dia 24 de 

novembro, havia um grande número de viaturas, automóveis ligeiros e autocarros, estacionadas 

naquele local. O senhor Presidente da Câmara disse que os automobilistas devem cumprir a 

sinalização de trânsito e lembrou que se tratou de uma situação particular, atendendo ao número 

de veículos que estavam em Peniche, por ser a celebração diocesana de encerramento do Ano da 

Fé, que trouxe milhares de pessoas a Peniche. -------------------------------------------------------------  

- Disse que recebeu um telefonema, de uma funcionária do Município, a informar que a reunião 

da Câmara Municipal, do dia 9 de dezembro, teria início às 9h15, e acrescentou que este tipo de 

assuntos não se devem reduzir a uma simples comunicação telefónica, nem ser tratados por um 

funcionário. O senhor Presidente da Câmara disse que se tratou de uma exceção, por, naquele 

dia, não ter tido oportunidade de fazer os telefonemas pessoalmente. ----------------------------------  

- Disse que não encontrou na página do Município na Internet o edital que dá conhecimento da 
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data, local e hora das reuniões ordinárias da Câmara Municipal. O senhor Presidente da Câmara 

deu indicação à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro para solicitar ao serviço 

que administra a página do Município na Internet a colocação do referido edital de forma sempre 

visível. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Associou-se às felicitações à Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, à Caixa de 

Crédito Agrícola Mútua, particularmente aos seus colaboradores e corpos sociais, e ao senhor 

Presidente da Câmara pela sua eleição para o Conselho Geral da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses. ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Associou-se ao voto de pesar pelo falecimento do senhor João Bem. ---------------------------------  

- Congratulou a Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia e 

o Atlético Clube de Geraldes pela celebração de mais um aniversário. ---------------------------------  

- Felicitou o Clube Naval de Peniche por ter recebido o prémio Mérito Desportivo 2013 

Personalidade do Ano, atribuído pela Confederação do Desporto de Portugal, na sua Gala 2013, 

por proposta da Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas. ------------------------------------  

- Felicitou o restaurante Minhoto II por ter recebido um Diploma de Ouro no 8.º Concurso de 

Gastronomia com Vinho do Porto. ---------------------------------------------------------------------------  

- Felicitou o atleta Hugo Grandela. ---------------------------------------------------------------------------  

- Referiu-se ao estado degradado em que se encontra o piso do Largo da Igreja de Casais 

Brancos. O senhor Vice-Presidente disse que, em 3 de setembro de 2013, foi aprovada pela 

Câmara Municipal uma intervenção para arranjo do piso do Largo da Igreja, em Casais Brancos, 

concretamente a aplicação de betão betuminoso e a demarcação de zonas de estacionamento. O 

senhor Presidente da Câmara solicitou ao senhor Vice-Presidente que traga o projeto aprovado a 

uma reunião da Câmara Municipal, para que o novo executivo tenha conhecimento. ----------------  

 

Senhor Vereador Luís Ganhão: 

- Associou-se ao voto de pesar pelo falecimento do senhor João Bem. ---------------------------------  

- Associou-se a todas as felicitações apresentadas. --------------------------------------------------------  

- Perguntou qual o ponto de situação dos planos de urbanização do concelho e da revisão do 

Plano Diretor Municipal, quais os valores já despendidos e previsão de conclusão. O senhor 

Presidente da Câmara disse que o assunto será presente a uma reunião da Câmara Municipal. ----  

- Lamentou que o recinto da feira da Bufarda esteja a servir de estacionamento para veículos 

pesados. O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, lembrou que, não obstante o Município ter 

financiado o arranjo do espaço, o mesmo é privado, propriedade do Centro Social da Bufarda, 

tendo a Câmara Municipal, em 28 de outubro de 2013, deliberado doar três sinais verticais de 

trânsito proibido a automóveis pesados àquela instituição, para colocar junto às entradas do 

recinto da feira, e informou que já conversou com o Presidente da Direção da instituição sobre o 

problema. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Referiu que os veículos passam junto ao jardim-de-infância de Ferrel com muita velocidade e 

sugeriu a colocação de lombas para dissuadir a velocidade. O senhor Vice-Presidente, Jorge 

Amador, informou que os serviços municipais estão a tratar do assunto, aguardando-se que as 

entidades que, nos termos da lei, foram consultadas se pronunciem. -----------------------------------  

- Disse que os caminhos agrícolas da zona de Casais Brancos, Casais de Mestre Mendo e Ferrel 

começaram a ser reparados, mas que o trabalho não foi concluído, continuando a existir entulho 

acumulado, inclusive com telhas que contêm amianto, e que o entulho atrai entulho. Acrescentou 

que a máquina do Município que estava afeta aquele serviço esteve quatro dias parada no local. 

O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, disse que a máquina do Departamento de Obras 

Municipais que estava a regularizar os caminhos teve de ir prestar serviço no Departamento de 
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Energia e Ambiente. Informou que o Município não coloca entulhos nos caminhos, apenas 

matérias-primas que adquire, e lamentou que algumas pessoas não respeitem os bens públicos. 

Disse, ainda, que os materiais que contêm amianto não podem ser retirados sem que exista um 

plano de transporte. O senhor Presidente da Câmara deu indicação à Diretora do Departamento 

Administrativo e Financeiro para solicitar uma informação escrita ao Departamento de Obras 

Municipais sobre a afirmação do senhor Vereador Luís Ganhão de que uma máquina esteve 

parada quatro dias. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que existe muito lixo depositado no Pinhal Municipal do Vale Grande. O Chefe da 

Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos informou que a limpeza do Pinhal Municipal é feita à 

medida das disponibilidades de equipamento e de recursos humanos. O senhor Vice-Presidente, 

Jorge Amador, disse que o Setor de Higiene e Limpeza está com menos 22 trabalhadores, por 

causa do Governo da República, mas que tem sido feito um esforço para valorizar o concelho. 

Deixou uma palavra de gratidão aos trabalhadores do Departamento de Energia e Ambiente. -----  

- Perguntou qual o ponto de situação do processo para instalação de um parque de campismo em 

Ferrel. O senhor Presidente da Câmara deu indicação ao técnico do Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística que estava presente na reunião para elaborar uma informação 

sobre o processo referido pelo senhor Vereador Luís Ganhão. -------------------------------------------  

- Disse que o chuveiro da praia do Baleal, do lado da ilha, passa horas a verter água para a areia. 

O senhor Presidente da Câmara solicitou ao senhor Vice-Presidente que analise a situação para 

que a mesma seja atenuada. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Informou que será ouvida pelo Tribunal de Leiria, no dia 12 de dezembro, no âmbito da 

inspeção que a IGAL fez ao Município. ---------------------------------------------------------------------  

- Disse que o Centro de Saúde de Peniche tem falta de condições e que o Município deveria 

interceder relativamente à questão das consultas de reforço. O senhor Presidente da Câmara disse 

que a Câmara Municipal não se pode substituir ao Ministério da Saúde. A senhora Vereadora 

Clara Abrantes prestou diversos esclarecimentos, na qualidade de membro do Conselho da 

Comunidade do Agrupamento dos Centros de Saúde do Oeste Norte. A senhora Vereadora 

Cristina Leitão disse que a Câmara Municipal deveria ter uma informação objetiva sobre as 

estatísticas do Centro de Saúde de Peniche. -----------------------------------------------------------------  

- Propôs que o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia participe nas 

reuniões sobre a albufeira de São Domingos. ---------------------------------------------------------------  

- Disse que viu exposto um sapato com aplicação de renda de bilros, em Lisboa, mas que não 

existia a informação da proveniência da renda. Sugeriu que se sensibilizasse a empresa para 

colocar essa informação junto aos seus produtos. ----------------------------------------------------------  

- Perguntou qual o ponto de situação do processo de reposição da legalidade no sítio da Água 

Doce, em Casais do Baleal. O senhor Presidente da Câmara informou que irá marcar uma 

reunião com a Agência Portuguesa do Ambiente e com a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional. -----------------------------------------------------------------------------------  

- Perguntou qual o motivo do arranjo do talude situado junto às instalações da Caixa de Crédito 

Agrícola Mútua, na Rua António da Conceição Bento, em Peniche, ainda não estar executado. O 

senhor Presidente da Câmara informou que está a ser elaborado um projeto. -------------------------  

- Perguntou qual o motivo de existirem semáforos instalados na EN114 se estes não funcionam. 

O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, disse que a Câmara Municipal já se ofereceu para 

retirar os equipamentos que não estão a funcionar, mas a entidade gestora da via ainda não deu 

autorização. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Perguntou qual o ponto de situação da regularização da dívida do Município à Freguesia de 

Atouguia da Baleia. O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, informou que a Junta de 
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Freguesia de Atouguia da Baleia ainda não respondeu à proposta que foi apresentada pela 

Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que gostaria de ter conhecimento dos dados, atualizados, do Centro de Emprego, 

referentes a Peniche. O senhor Presidente da Câmara disse que iria reencaminhar um e-mail que 

recebeu do Instituto do Emprego e Formação Profissional que contém os elementos solicitados 

pela senhora Vereadora. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO: 

 

776/2013 – Processo n.º 25/13, em nome de José Carlos Doirado João, para legalização das 

alterações e da ampliação efetuadas num edifício multifamiliar, sito na Rua D. Carlos, em Ferrel.  

DELIBERAÇÃO: Deliberado voltar a apreciar o assunto em próxima reunião de Câmara, após 

a realização de uma reunião do senhor Presidente da Câmara e dos técnicos municipais com o 

titular do processo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

777/2013 – Processo n.º 93/13, em nome de Eduardo Augusto Martins Leiria Dias, para 

demolição de um edifício, sito no Campo da República, n.
os

 28 a 31, em Peniche. -------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, datada de 28 de novembro de 2013, deliberado proceder à audiência prévia do 

interessado, nos termos artigo 100.º do Código de Procedimento Administrativo, manifestando a 

intenção de indeferir o pedido, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, por ter merecido parecer desfavorável da 

Direção-Geral do Património Cultural, conforme descrito na informação da Divisão de Gestão 

Urbanística e Ordenamento, datada de 22 de novembro de 2013. Deliberado, ainda, notificar o 

proprietário do prédio de que deve assegurar os aspetos de segurança do edifício. Os documentos 

atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de 

atas. (M-Doc.1) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

778/2013 – Processo n.º C255/13, em nome de António Manuel Ferreira Tavares, para doação de 

uma parcela de terreno para integrar o domínio público. -------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, datada de 28 de novembro de 2013, deliberado aceitar a doação de uma parcela de 

terreno, com a área de 15,03 m
2
, com a configuração, situação e confrontações que constam e para 

esse fim ficam assinaladas em planta de implantação, a desanexar do prédio urbano, sito na 

Travessa do Bom Jesus, n.º 14, na vila e freguesia de Ferrel, inscrito na matriz predial urbana da 

referida freguesia sob o artigo 1026, para ser integrada no domínio público. Os documentos atrás 

referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (M-

Doc.2) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

779/2013 – Processo n.º C323/13, em nome de Maria Julieta Vala Pereira Clara, para doação de 

uma parcela de terreno para integrar o domínio público. -------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, datada de 28 de novembro de 2013, deliberado aceitar a doação de uma parcela de 
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terreno, com a área de 28,20 m
2
, com a configuração, situação e confrontações que constam e 

para esse fim ficam assinaladas em planta de implantação, a desanexar do prédio urbano, sito na 

Rua Dr. Manuel Ribeiro Ferreira, n.º 18, na vila e freguesia de Atouguia da Baleia, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 8851, da freguesia de Atouguia da Baleia, 

e inscrito na matriz predial urbana da mesma freguesia sob o artigo 8280, para ser integrada no 

domínio público. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se 

cópias em pasta anexa ao livro de atas. (M-Doc.3) --------------------------------------------------------  

 

780/2013 – Ofício n.º 4461/2013, datado de 19 de agosto de 2013, da Direção-Geral de Recursos 

Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, solicitando parecer no âmbito do artigo 11.º do 

Decreto Regulamentar n.º 14/2000, de 21 de setembro, para instalação de um estabelecimento de 

culturas marinhas em offshore, para a produção de mexilhões em mar aberto, ao largo da praia de 

São Bernardino, a designar “J.F. Mexilhões”. --------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando as informações prestadas pelos serviços municipais, que aqui 

se dão por reproduzidos e de que se arquivam cópias em pasta anexa ao livro de atas, deliberado 

emitir parecer favorável. (M-Doc.4 NIPG 12316/13) -----------------------------------------------------  

 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL: 

 

781/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado propor à proprietária do prédio sito na Rua 13 de 

Infantaria, n.
os

 1 a 5, tornejando para a Rampa do Baluarte da Misericórdia, em Peniche, a venda 

do mesmo ao Município de Peniche, pelo valor de 45 000,00 euros. (NIPG 17176/13) -------------  

 

782/2013 – DELIBERAÇÃO: Atendendo à informação do Serviço de Património, datada de 27 

de novembro de 2013, deliberado denunciar o arrendamento de uma parcela de terreno, com a área 

de 52,00 m
2
, sita junto à Rua da Ponte Velha, em Peniche, arrendada ao Clube Naval de Peniche, 

por deliberação de 22 de dezembro de 1966, considerando que o edifício que se encontrava 

implantado na mesma foi demolido e o terreno se encontra devoluto. (NIPG 16999/13) --------------  

 

783/2013 – DELIBERAÇÃO: Atendendo ao ofício da Câmara Municipal de Caldas da Rainha, 

datado de 25 de novembro de 2013, deliberado autorizar a doação da viatura de marca Mercedes-      

-Benz, modelo 1619KO/89, com a matrícula DU-85-57, compropriedade dos municípios de 

Caldas da Rainha, Alcobaça, Peniche e Bombarral e que se encontrava adstrita ao Gabinete de 

Apoio Técnico (GAT) de Caldas da Rainha, à Câmara Distrital de Mé-Zóchi, em São Tomé e 

Príncipe. (NIPG 17128/13) ------------------------------------------------------------------------------------  

 

FIXAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS: 

 

Fixação dos preços pela prestação do serviço ao público de recolha de resíduos sólidos urbanos: 

 

784/2013 – Fundamentação económica e proposta dos tarifários dos serviços públicos de gestão 

dos resíduos urbanos, a praticar no ano de 2014. -----------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado voltar a apreciar o assunto em próxima reunião de Câmara, 

conjuntamente com a proposta de orçamento para 2014. (NIPG 16742/13) ---------------------------  

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

785/2013 – DELIBERAÇÃO: Considerando o relatório final, datado de 15 de novembro de 

2013, da instrutora do processo disciplinar instaurado por faltas, interruptas e injustificadas, ao 
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posto de trabalho, de 1 de fevereiro a 28 de março, a 30 de março e de 1 a 5 de abril de 2013, 

contabilizando um total de 64 dias, deliberado aplicar ao trabalhador Alberto Manuel Laranjeira 

Silvério, com a categoria de assistente operacional, afeto Departamento de Obras Municipais, a 

pena de despedimento por facto imputável ao trabalhador, nos termos da alínea g) do n.º 1 do 

artigo 18.º Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores Que Exercem Funções Públicas, aprovado 

pela Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro. (NIPG 98/11) ----------------------------------------------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

786/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar entre o 

Município de Peniche e a empresa Rip Surf - Artigos de Desporto, Unipessoal, L.
da

, que aqui se 

dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, que tem por objeto 

a criação de condições para o desenvolvimento de um conjunto de eventos que permitam 

fomentar e afirmar a marca Peniche Capital da Onda. (M-Doc.5 NIPG 16775/13) -------------------  

 

MERCADOS E FEIRAS: 

 

787/2013 – DELIBERAÇÃO: Atendendo ao solicitado pelo Centro Social da Bufarda, ao 

abrigo do n.º 5 do artigo 21.º da Lei n.º 27/2013, de 12 de abril, e considerando a informação da 

Divisão Administrativa e a proposta do senhor Presidente da Câmara, ambas datadas de 29 de 

novembro de 2013, deliberado aprovar o Regulamento do Mercado Mensal da Bufarda. Os 

documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao 

livro de atas. (M-Doc.6 NIPG 16932/13) --------------------------------------------------------------------  

 

788/2013 – DELIBERAÇÃO: Atendendo ao pedido efetuado pelo Centro Social da Bufarda, 

por carta, datada de 18 de outubro de 2013, para que a Câmara Municipal autorize a realização 

de uma feira, com periodicidade mensal, nos termos do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 27/2013, de 

12 de abril, e considerando a informação da Divisão Administrativa e a proposta do senhor 

Presidente da Câmara, ambas datadas de 29 de novembro de 2013, deliberado ouvir as entidades 

representativas, conforme dispõe a referida norma legal, e que os serviços municipais verifiquem 

se o recinto cumpre com os requisitos previstos no artigo 19.º do supradito diploma legal.                

(M-Doc.7 NIPG 15020/13 16932/13) ------------------------------------------------------------------------  

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

789/2013 – DELIBERAÇÃO: Atendendo ao pedido efetuado pelo Península de Peniche Surf 

Clube, por requerimento, datado de 20 de novembro de 2013, deliberado ratificar o despacho do 

senhor Presidente da Câmara, datado de 22 de novembro de 2013, que autorizou a emissão de 

licenças, com isenção de taxas, para a realização do evento Rip Curl Peniche 2013 - Circuito de 

Surf e Bobyboard, que teve lugar nos dias 23 e 24 de novembro de 2013. (NIPG 16778/13) -------  

 

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL: 

 

790/2013 – DELIBERAÇÃO: Atendendo ao pedido efetuado pela Federação Portuguesa de 

Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta, por carta, datada de 14 de novembro de 2013, 

deliberado autorizar a emissão de uma carta institucional de recomendação, no âmbito do 

estabelecimento da Rota Atlântica, que ligará Sagres a Caminha e atravessará parte do concelho 

de Peniche, a integrar a Rede Eurovelo. (NIPG 16577/13) -----------------------------------------------  
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791/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado agradecer à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Peniche a oferta gratuita dos serviços prestados por aquela Associação ao 

Município de Peniche, no valor de 943,22 euros, conforme guias que remeteu, em 7 de 

novembro de 2013. (NIPG 16248/13)------------------------------------------------------------------------  

 

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS: 

 

792/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a transferência do valor de 1759,89 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, para complemento da verba já transferida na 

sequência da deliberação n.º 562/2013, de 3 de setembro. (NIPG 17073/13) --------------------------  

 

793/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a transferência do valor de 1580,30 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, para complemento da verba já transferida na sequência 

da deliberação n.º 561/2013, de 3 de setembro. (NIPG 17073/13) --------------------------------------  

 

794/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a transferência do valor de 2437,25 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, para complemento da verba já transferida na sequência 

da deliberação n.º 560/2013, de 3 de setembro. (NIPG 17073/13) --------------------------------------  

 

795/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado ratificar o despacho que autorizou a dispensa de 

apoio logístico à APRE! - Associação de Aposentados Pensionistas e Reformados, conforme 

solicitado na sua carta, datada de 25 de outubro de 2013, para divulgação das suas iniciativas no 

concelho de Peniche e captação de novos associados, nos dias 13 e 22 de novembro de 2013. 

(NIPG 16690/13) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

796/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado doar 30 quilos de sacos à Freguesia de Serra d'El-

Rei, no valor estimado de 55,35 euros. (NIPG 16493/13) -------------------------------------------------  

 

REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

797/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado concordar com a proposta apresentada pelo senhor 

Presidente da Câmara, para que a próxima reunião ordinária, que se realizará no dia 9 de 

dezembro, tenha início pelas nove horas e quinze minutos, e dispensar a convocação escrita. -----  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

798/2013 – DELIBERAÇÃO: Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a 

minuta da presente ata, nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um 

da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. ----------------------------  

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo dezanove horas, o senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, da qual, 
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para constar, se lavrou a presente ata, que eu, Josselène Nunes Teodoro, Diretora do Departamento 

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


