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ATA N.º 1/2014 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 6 DE JANEIRO DE 2014 

 

Aos seis dias do mês de janeiro do ano dois mil e catorze, nesta 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, Ângelo Miguel Ferreira Marques, Sandra Cristina 

Machado Matos, 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 - Período de intervenção do público. -------------------------------------------------------  

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

 ------------- 3.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Ordenamento do território e urbanismo: ---------------------------------------------------  

 ------------------- 1) Licenciamento não simplificado de posto de abastecimento de combustíveis 

para consumo público, sito na Avenida do Porto de Pesca, em Peniche – Petróleos de Portugal-

Petrogal, S.A.;------ ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Reformulação do entroncamento da Rua Dr. Manuel Pedrosa com a Rua dos 

Caminhos Velhos, em Casais do Júlio; ----------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 3) Legalização de alterações e de ampliações em moradia, sita na Rua do Norte, 

em Peniche – Manuel António Melo Ferrari Sobral; ------------------------------------------------------  

 ------------------- 4) Construção do novo edifício da Biblioteca Municipal de Peniche; --------------  

 ------------------- 5) Construção de condomínio na Rua Azeredo Perdigão e Adro da Ajuda, em 

Peniche – Meia-Via – Turismo e Habitação, S.A.; ---------------------------------------------------------  

 ------------------- 6) Operação de loteamento, em Casais do Baleal – Construções Vila Maria, L.
da

;  

 ------------------- 7) Legalização de alterações efetuadas na estrutura de uma esplanada fechada, 

sita na Rua das Escolas/Travessa da Horta, em Ferrel – Rui Manuel Conceição Antunes; ----------  

 ------------------- 8) Remodelação de apoio de praia simples, sito na Praia do molhe Leste – 

Instituto Portuário e dos Transportes I.P.; -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 9) Operação de loteamento, no Bairro dos Dominguinhos, em Peniche – José 

António Viola;----- ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Trânsito: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 10) Sinalização de trânsito no entroncamento da Rua dos Lírios com a Rua dos 

Montes, em Serra d'El-Rei – Freguesia de Serra d’El-Rei; -----------------------------------------------  

 ------------------- 11) Sinalização de trânsito no entroncamento da Rua das Camélias com a Rua 

dos Montes, em Serra d'El-Rei – Freguesia de Serra d’El-Rei; ------------------------------------------  

 ------------------- 12) Colocação de delimitadores de estacionamento na Rua Vasco da Gama, em 

Peniche – Imoplaneta - Imobiliária e Estudos Unipessoal, L.
da

; -----------------------------------------  

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

 ------------------- 13) Colaboração na disciplina de Conservação e Restauro da Universidade 

Sénior de Peniche, no ano letivo 2013/2014 – Associação Cultural Sénior de Peniche; -------------  

 ----------------- Intervenção social: ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 14) Reapreciação do valor de renda de casa – Clariana Maria Cordeiro Vicente 

do Carmo;------------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 15) Reapreciação do valor de renda de casa – João Manuel Ferreira Conceição 

Botequilha;----------- --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 16) Divulgação do Programa de Apoio ao Arrendamento Jovem – Porta 65 
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Jovem;----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 17) Atualização anual de rendas de casa para o ano de 2014; ------------------------  

 ----------------- Educação:---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 18) Atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino superior para o ano letivo 

de 2013/2014;-------- --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Aquisição de bens e serviços: ---------------------------------------------------------------  

 ------------------- 19) Parecer prévio vinculativo para a contratação de docentes para as Atividades 

de Enriquecimento Curricular; --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 20) Procedimento ao abrigo de acordo quadro para o fornecimento de 

eletricidade em média tensão e baixa tensão especial; ----------------------------------------------------  

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

 ------------------- 21) Apoio financeiro ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de 

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

 ------------------- 22) Atribuição de subsídios anuais previstos no Orçamento de 2014; --------------  

 ----------------- Outros: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 23) Autorização para pagamentos relativos a compromissos já assumidos e 

previstos no Orçamento para 2014; --------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 24) Constituição de fundo de maneio para 2014, a favor da Diretora do 

Departamento Administrativo e Financeiro. ----------------------------------------------------------------  

 ------------- 4.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------  

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

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

A reunião foi interrompida entre as dezassete horas e quinze minutos e as dezassete horas e trinta 

minutos, para que a Câmara pudesse receber um grupo que se deslocou aos Paços do Município 

para cantar as janeiras. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE: 

 

O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que o senhor Vereador Jorge Manuel 

Rosendo Gonçalves comunicou a sua ausência à reunião de hoje, ao abrigo e nos termos dos n.
os

 

1 e 2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e, encontrando-se presente na sala a 

cidadã imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, senhora Sandra Cristina Machado 

Matos, do Partido Socialista, conforme exarado no Edital n.º 52/2013, de 2 de setembro, 

emanado pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche, na sequência do ofício n.º 

1301547, datado de 28 de agosto de 2013, do Tribunal Judicial de Peniche, reconheceu a 

identidade e legitimidade da referida cidadã, pelo que passou, de imediato, a participar na 

reunião, nos termos do n.º 1 do artigo 79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, tendo saído da 

reunião às dezoito horas e trinta minutos, após a votação do ponto n.º 9 da ordem do dia, 

correspondente à deliberação n.º 9/2014. --------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 

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

- João Egreja, em representação de Manuel António Melo Ferrari Sobral, que solicitou o ponto 

de situação do processo de obras particulares n.º 107/13. O senhor Presidente da Câmara 

informou que o processo consta da ordem do dia da presente reunião. ---------------------------------  
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- Susana Maria Madruga Branco, que informou que se encontra a ocupar um edifico municipal, 

sito no Bairro da Prageira, em Peniche, que esteve arrendado ao seu pai, para exploração de um 

minimercado, estando, atualmente, a dar-lhe o uso simultâneo de minimercado e estabelecimento 

de bebidas, e manifestou interesse em ficar como arrendatária daquele edifício e de um outro que 

se encontra encerrado e serviu de posto de venda de pão. O senhor Presidente da Câmara 

informou que está a ser desenvolvido um processo sobre a propriedade do terreno onde se 

encontram implantados os edifícios, que foram construídos pelo Município em terrenos que, 

anteriormente, tinham sido cedidos à Junta Central das Casas dos Pescadores, para a construção 

de um bairro de pescadores. Acrescentou que, após a regularização da propriedade do terreno e 

da definição dos usos a dar aos edifícios, será aberto um concurso para arrendamento, podendo a 

munícipe concorrer ao mesmo. A senhora Vereadora Sandra Matos perguntou qual a data do 

último andamento do processo. O senhor Presidente da Câmara informou que o último 

andamento é de maio de 2013 e marcou uma reunião com os serviços do Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística e do Departamento Administrativo e Financeiro, para análise 

do processo em conjunto. --------------------------------------------------------------------------------------  

 

O senhor Presidente da Câmara solicitou autorização, que foi concedida, para dar precedência ao 

período da ordem do dia, sobre o período de antes da ordem do dia, para possibilitar que os 

técnicos do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística estivessem presentes na reunião 

durante a apreciação dos processos que tramitaram pelo seu departamento. ---------------------------  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

A Câmara passou a apreciar os assuntos constantes da ordem do dia, tendo tomado as seguintes 

deliberações que, quando não sejam indicados outro resultado e forma de votação, foram 

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

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO: 

 

1) Licenciamento não simplificado de posto de abastecimento de combustíveis para consumo 

público, sito na Avenida do Porto de Pesca, em Peniche – Petróleos de Portugal - Petrogal, 

S.A.: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1/2014: Deliberado apreciar o pedido de licenciamento não simplificado de um 

posto de abastecimento de combustíveis para consumo público, sito na Avenida do Porto de 

Pesca, em Peniche, apresentado por Petróleos de Portugal – Petrogal, em próxima reunião da 

Câmara Municipal. (DPGU R457/13) -----------------------------------------------------------------------  

 

2) Reformulação do entroncamento da Rua Dr. Manuel Pedrosa com a Rua dos Caminhos 

Velhos, em Casais do Júlio: ----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 2/2014: Deliberado apreciar a proposta do Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística, para reformulação do entroncamento da Rua Dr. Manuel Pedrosa com a Rua 

dos Caminhos Velhos, em Casais do Júlio, em próxima reunião da Câmara Municipal. ------------  

 

3) Legalização de alterações e de ampliações em moradia, sita na Rua do Norte, em Peniche – 

Manuel António Melo Ferrari Sobral: ---------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 3/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, datada de 13 de dezembro de 2013, deliberado aprovar o projeto de arquitetura 

apresentado por Manuel António Melo Ferrari Sobral, referente ao pedido de licenciamento para 

legalização de alterações e ampliações de uma moradia unifamiliar, sita na Rua do Norte, n.º 12, 
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em Peniche, nas condições referidas na informação da Divisão de Gestão Urbanística e 

Ordenamento, datada de 9 de dezembro de 2013, nomeadamente quanto à desocupação da 

parcela de terreno arrendada pelo Município, com a consequente demolição do muro de vedação, 

devendo o terreno ser entregue ao Município completamente livre. Os documentos atrás 

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

Deliberado, ainda, encarregar o Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística de elaborar 

um estudo urbanístico de todas as fachadas voltadas a norte e confinantes com o prédio que é 

propriedade privada do Município de Peniche, inscrito na matriz cadastral rústica da freguesia de 

Ajuda sob o artigo 1 da secção A. (Doc.1 DPGU 107/13) ------------------------------------------------  

 

4) Construção do novo edifício da Biblioteca Municipal de Peniche: --------------------------------  
Deliberação n.º 4/2014: Deliberado apreciar a informação do Diretor do Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística, datada de 5 de dezembro de 2013, sobre o ponto de situação 

da obra de construção do novo edifício da Biblioteca Municipal de Peniche, em próxima reunião 

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

 

5) Construção de condomínio na Rua Azeredo Perdigão e Adro da Ajuda, em Peniche – Meia- 

-Via - Turismo e Habitação, S.A.: ---------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 5/2014: Atendendo à pronúncia da empresa Meia-Via - Turismo e Habitação, 

S.A., titular do processo para a construção de um condomínio no gaveto formado pela Rua 

Azeredo Perdigão e pelo Adro da Ajuda, em Peniche, datada de 1 de novembro de 2013, e 

considerando a informação jurídica da Professora Doutora Fernanda Paula Oliveira, datada de 13 

de novembro de 2013, deliberado aceitar a extensão do prazo para a requisição da emissão de 

alvará de licença de construção, até 22 de agosto de 2014. Os documentos atrás referidos dão-se 

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

O senhor Presidente da Câmara solicitou ao Comandante Operacional Municipal, que estava 

presente na reunião, um relatório sobre as condições de segurança do local da obra. ----------------  

Estiveram presentes na reunião o representante da empresa promotora do empreendimento e os 

arquitetos responsáveis pelo projeto que fizeram uma apresentação das alterações que pretendem 

introduzir no mesmo. (Doc.2 DPGU 330/04) ---------------------------------------------------------------  

 

6) Operação de loteamento, em Casais do Baleal – Construções Vila Maria, L.
da

: ----------------  
Deliberação n.º 6/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, datada de 2 de janeiro de 2014, deliberado aprovar a planta síntese para um 

loteamento, a executar em Casais do Baleal, apresentada pela empresa Construções Vila Maria, 

L.
da

, em 21 de novembro de 2013, e deferir o pedido de licenciamento do estudo de loteamento 

com obras de urbanização, nas condições do parecer da Divisão de Planeamento, Obras e 

Infraestruturas, datado de 20 de dezembro de 2013, nomeadamente quanto à caução a apresentar, 

ao abrigo do disposto no artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual 

redação, no valor de 81 800,89 euros, a acrescer do IVA à taxa legal em vigor, e ao pagamento 

das taxas de infraestruturas urbanísticas, no valor de 36 883,56 euros, calculado ao abrigo do 

disposto no capítulo V do Regulamento de Taxas e Compensações Urbanísticas do Município de 

Peniche. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em 

pasta anexa ao livro de atas. (Doc.3 DPGU L1/09) --------------------------------------------------------  

 

7) Legalização de alterações efetuadas na estrutura de uma esplanada fechada, sita na Rua 

das Escolas/Travessa da Horta, em Ferrel – Rui Manuel Conceição Antunes: --------------------  
Deliberação n.º 7/2014: Deliberado apreciar o pedido de legalização de alterações efetuadas na 

estrutura de uma esplanada fechada, sita na Rua das Escolas/Travessa da Horta, em Ferrel, 
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apresentado por Rui Manuel Conceição Antunes, em próxima reunião da Câmara Municipal em 

conjunto com o estudo urbanístico que a Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento e Controlo 

elaborou para a zona. (DPGU 120/13) -----------------------------------------------------------------------  

 

8) Remodelação de apoio de praia simples, sito na Praia do Molhe Leste – Instituto Portuário 

e dos Transportes Marítimos, I.P.: --------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 8/2014: Deliberado apreciar o pedido de parecer, remetido pelo Instituto 

Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P., em 27 de novembro de 2013, para a remodelação de 

um apoio de praia simples, sito na Praia do Molhe Leste, de que é concessionário Maurício 

Antunes Ribeiro, em próxima reunião da Câmara Municipal, devendo o Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística elaborar uma informação sobre o histórico do processo. 

(DPGU S17456/13) ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

9) Operação de loteamento, no Bairro dos Dominguinhos, em Peniche – José António Viola: -  
Deliberação n.º 9/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, datada de 4 de dezembro de 2013, deliberado aprovar a nova planta síntese de um 

loteamento, sito no Bairro dos Dominguinhos, em Peniche, apresentada por Alda Franco Viola 

Garcês Busca e Luís Alberto Franco Viola, em 22 de outubro de 2013, e deferir o pedido de 

licenciamento da alteração ao estudo de loteamento, nas condições dos pareceres da Divisão de 

Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 11 de novembro de 2013, e da Divisão de 

Planeamento, Obras e Infraestruturas, datado de 19 de dezembro de 2013, nomeadamente quanto 

ao pagamento das taxas de infraestruturas urbanísticas, no valor de 973,88 euros, calculado ao 

abrigo do disposto no capítulo V do Regulamento de Taxas e Compensações Urbanísticas do 

Município de Peniche. (Doc.4 DPGU L9/91) ---------------------------------------------------------------  

 

Por se ter ausentado da reunião, a senhora Vereadora Sandra Matos não participou na apreciação 

e votação dos pontos que se seguem.-------------------------------------------------------------------------  

 

TRÂNSITO: 

 

10) Sinalização de trânsito no entroncamento da Rua dos Lírios com a Rua dos Montes, em 

Serra d'El-Rei – Freguesia de Serra d’El-Rei: ------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 10/2014: Atendendo ao solicitado pela Freguesia de Serra d'El-Rei, através do 

ofício n.º 522/2013, datado de 22 de novembro de 2013, e considerando a informação do 

Departamento de Obras Municipais, datada de 13 de dezembro de 2013, que aqui se dá por 

reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, deliberado, no uso da 

competência estabelecida no n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, 

autorizar a colocação de um sinal vertical de paragem obrigatória em cruzamentos ou 

entroncamentos (B2), no entroncamento da Rua dos Lírios com a Rua dos Montes, em Serra 

d'El-Rei, de acordo com o artigo 21.º do Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo 

Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro. (Doc.5 NIPG 22/14) ----------------------------  

 

11) Sinalização de trânsito no entroncamento da Rua das Camélias com a Rua dos Montes, 

em Serra d'El-Rei – Freguesia de Serra d’El-Rei: -------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 11/2014: Atendendo ao solicitado pela Freguesia de Serra d'El-Rei, através do 

ofício n.º 522/2013, datado de 22 de novembro de 2013, e considerando a informação do 

Departamento de Obras Municipais, datada de 13 de dezembro de 2013, que aqui se dá por 

reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, deliberado, no uso da 

competência estabelecida no n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, 
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autorizar a colocação de um sinal vertical de paragem obrigatória em cruzamentos ou 

entroncamentos (B2), no entroncamento da Rua das Camélias com a Rua dos Montes, em Serra 

d'El-Rei, de acordo com o artigo 21.º do Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo 

Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro. (Doc.5 NIPG 22/14) ----------------------------  

 

12) Colocação de delimitadores de estacionamento na Rua Vasco da Gama, em Peniche – 

Imoplaneta - Imobiliária e Estudos Unipessoal, L.
da

: ----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 12/2014: Deliberado apreciar o assunto em próxima reunião da Câmara 

Municipal. A senhora Vereadora Cristina Leitão não esteve presente na Sala de Sessões durante 

a apreciação e votação deste assunto, observando o n.º 6 do artigo 55.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. (NIPG 23/14) -----------------------------------------------------------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

13) Colaboração na disciplina de Conservação e Restauro da Universidade Sénior de 

Peniche, no ano letivo 2013/2014 – Associação Cultural Sénior de Peniche: -----------------------  
Deliberação n.º 13/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1 

do artigo 33.º do anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, renovar o protocolo celebrado 

entre o Município de Peniche e a Associação Cultural Sénior de Peniche, em 25 de fevereiro de 

2013, para o segundo semestre do ano letivo 2013/2014, conforme previsto no n.º 3 da cláusula 

3.ª. (NIPG 18467/13) -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

14) Reapreciação do valor de renda de casa – Clariana Maria Cordeiro Vicente do Carmo: ---  
Deliberação n.º 14/2014: Considerando a informação do Setor de Planeamento e Intervenção 

Social, datada de 26 de dezembro de 2013, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva 

cópia em pasta anexa ao livro de atas, deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea 

g) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, fixar a renda de casa 

a pagar por Clariana Maria Cordeiro Vicente do Carmo, pelo arrendamento do fogo sito na Rua 

Sacadura Cabral, bloco 37 do Bairro do Vale Verde, 1.º direito, em Peniche, em 88,16 euros 

mensais, devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos aprovados em reunião de 

28 de dezembro de 2010. (Doc.6 NIPG 70/14) -------------------------------------------------------------  

 

15) Reapreciação do valor de renda de casa – João Manuel Ferreira Conceição Botequilha: --  
Deliberação n.º 15/2014: Considerando a informação do Setor de Planeamento e Intervenção 

Social, datada de 20 de dezembro de 2013, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva 

cópia em pasta anexa ao livro de atas, deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea 

g) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, fixar a renda de casa 

a pagar por João Manuel Ferreira Conceição Botequilha, pelo arrendamento do fogo sito na Rua 

Fernão de Magalhães, bloco 6 do Bairro Fernão de Magalhães, r/c esquerdo, em Peniche, em 

71,02 euros mensais, devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos aprovados em 

reunião de 28 de dezembro de 2010. (Doc.7 NIPG 69/14) -----------------------------------------------  

 

16) Divulgação do Programa de Apoio ao Arrendamento Jovem – Porta 65 Jovem: -------------  
Deliberação n.º 16/2014: Deliberado tomar conhecimento da informação do Setor de 

Planeamento e Intervenção Social, datada de 16 de dezembro de 2013, sobre as candidaturas ao 

programa Porta 65 Jovem, que decorrem até 15 de janeiro de 2014, disponibilizando o Setor de 

Planeamento e Intervenção Social apoio na formalização das candidaturas. (NIPG 67/14) ---------  
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17) Atualização anual de rendas de casa para o ano de 2014: ----------------------------------------  
Deliberação n.º 17/2014: Considerando a informação do Setor de Planeamento e Intervenção 

Social, datada de 10 de dezembro de 2013, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva 

cópia em pasta anexa ao livro de atas, deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea 

g) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizar a 

atualização das rendas sociais dos fogos do Município, sitos no Bairro do Calvário, Sítio do 

Calvário (Bairro Velho da Fundação Salazar), Rua das Redes e Rua dos Covos (Bairro Novo da 

Fundação Salazar) e Bairro do Vale Verde, pelo coeficiente de 1,0099, a partir do início do 

próximo mês de fevereiro. (Doc.8 NIPG 116/14) ----------------------------------------------------------  

 

EDUCAÇÃO: 

 

18) Atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino superior para o ano letivo de 

2013/2014: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 18/2014: Considerando a informação do Setor de Educação, datada de 30 de 

dezembro de 2013, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao 

livro de atas, deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º 

do anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proceder à audiência prévia de todos os 

candidatos ao concurso para atribuição de bolsas de estudo a alunos que frequentam 

estabelecimentos do ensino superior no ano letivo 2013/2014, nos termos previsto no respetivo 

regulamento, manifestando a intenção de efetuar a atribuição das bolsas aos seguintes 

candidatos: Joana Isabel Pedreira Costa, Dúlio João Franco Sousa Chalaça, Carlos Nuno 

Guerreiro Martinho, Hugo José Gomes Seia, Luís Jorge Gregório Dias, Marisa Gomes Inglês, 

Patrícia Alexandra Gregório Franco, Raquel Sales Martins, Ana Marta Damião Codinha, Mónica 

Ribeiro Caetano Luís, Joana Filipa Martins Caetano, Inês Gomes Farto e Sara Patrícia Dias Neto. 

(Doc.9 NIPG 54/14) --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

 

19) Parecer prévio vinculativo para a contratação de docentes para as Atividades de 

Enriquecimento Curricular: ----------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 19/2014: Considerando a informação da Secção de Património e 

Aprovisionamento, datada de 2 de janeiro de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se 

arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, deliberado emitir parecer prévio favorável para a 

contratação dos dois docentes para as atividades de enriquecimento curricular, observando o n.º 

4 do artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro. (Doc.10 NIPG 18632/13) ---------------  

 

20) Procedimento ao abrigo de acordo quadro para o fornecimento de eletricidade em média 

tensão e baixa tensão especial: -------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 20/2014: Considerando a informação da Secção de Património e 

Aprovisionamento, datada de 30 de dezembro de 2013, deliberado, no uso das competências 

estabelecidas nas alíneas f) e dd) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------     

1) Aprovar a realização da despesa, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-     

-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, para fornecimento de eletricidade em média tensão (MT) e baixa 

tensão especial (BTE), no ano de 2014, ao abrigo e nos termos do acordo quadro celebrado entre 

a Comunidade Intermunicipal do Oeste e a EDP Comercial – Comercialização de Energia, S.A. -  

2) Proceder à abertura de procedimento de ajuste direto ao abrigo do regime geral, nos termos da 
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alínea h) do n.º 1 do artigo 27.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com preço base de 180 000,00 euros, a que acresce o 

IVA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3) Aprovar as peças de procedimento apresentadas, que aqui se dão por reproduzidas e de que se 

arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, ao abrigo do n.º 2 do artigo 40.º do CCP. -----------  

4) Designar para constituir o júri do procedimento, nos termos e ao abrigo do n.º 1 do artigo 67.º 

do CCP, os senhores Jorge Alberto Bombas Amador, que presidirá, Nuno Manuel Malheiros 

Cativo, que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos, e Josselène Cristina Oliveira 

Nunes Teodoro, como membros efetivos, e as senhoras Salomé Vala e Beatriz Mata, como 

membros suplentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

5) Delegar no júri do concurso as seguintes competências, nos termos e ao abrigo do n.º 2 do 

artigo 69.º do CCP: a) Analisar e prestar esclarecimentos, quando solicitados pelos interessados; 

b) Propor retificações às peças do procedimento; c) Analisar e propor respostas a listas de erros e 

omissões. (Doc.11 NIPG 77/14) ------------------------------------------------------------------------------  

 

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS: 

 

21) Apoio financeiro ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche: -----------  
Deliberação n.º 21/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea p) do n.º 1 

do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceder ao Centro Social do 

Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um subsídio, no valor de 789,66 euros, para pagamento 

do seguro de uma viatura. (NIPG 18269/13) ----------------------------------------------------------------  

 

22) Atribuição de subsídios anuais previstos no Orçamento de 2014:--------------------------------  
Deliberação n.º 22/2014: Deliberado apreciar a proposta para concessão de subsídios anuais 

previstos no Orçamento Municipal de 2014 próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 

198/14) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

OUTROS: 

 

23) Autorização para pagamentos relativos a compromissos já assumidos e previstos no 

Orçamento para 2014: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 23/2014: Considerando a informação do Departamento Administrativo e 

Financeiro, datada de 3 de janeiro de 2014, deliberado autorizar o senhor Presidente da Câmara a 

efetuar os seguintes pagamentos mensais assumidos e inscritos em Orçamento: ---------------------  

1. O valor mensal do subsídio a pagar ao Grupo Desportivo de Peniche de 4200,00 €, até agosto 

de 2014, nos termos da deliberação de 3 de setembro de 2013; ------------------------------------------  

2. O valor mensal do subsídio a pagar ao Grupo Desportivo de Peniche de 200,00 €, nos termos 

do protocolo celebrado em 18 de março de 2008, para pagamento da utilização dos balneários do 

seu estádio; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. O valor mensal do subsídio a pagar à Cercipeniche – Cooperativa de Educação e Reabilitação 

de Cidadãos Inadaptados, CRL, inserido no acordo de cooperação PROTUS, estimado em 

145,00 €; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. O valor mensal do subsídio a pagar à Acompanha – Cooperativa de Solidariedade Social, 

CRL, no âmbito do projeto Porto Mais Seguro, de 300,00 €; --------------------------------------------  

5. O valor mensal do subsídio a pagar ao Clube Ornitológico de Peniche, destinado ao 

pagamento de parte do leasing para compra do edifício sede, de 125,00 €; ----------------------------  

6. O valor mensal do subsídio a pagar à Associação Juvenil de Peniche, respeitante ao subsídio 

de refeição a pagar a duas estagiárias, estimado em 188,33 €; -------------------------------------------  
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7. O valor mensal do subsídio a pagar ao Grupo Desportivo Atouguiense, no âmbito do 

protocolo assinado com vista ao desenvolvimento da prática desportiva amadora, de 3565,00 €; -  

8. O valor mensal do subsídio a pagar ao Grupo Desportivo Atouguiense, no âmbito do 

protocolo assinado com vista à comparticipação das despesas de manutenção do campo de 

relvado sintético, de 1896,40 €; -------------------------------------------------------------------------------  

9. O valor mensal do subsídio a pagar ao Grupo Desportivo Atouguiense, no âmbito do 

protocolo assinado com vista ao apoio financeiro para aquisição de relvado sintético para o seu 

campo de futebol, de 2480,50 €; ------------------------------------------------------------------------------  

10. O valor mensal do subsídio a pagar à Adepe – Associação para o Desenvolvimento de 

Peniche, no âmbito do protocolo celebrado para promoção do desenvolvimento local, de 1250,00 

€;---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11. O valor dos subsídios devidos pela utilização de espaços para atividades de educação física 

pelas escolas do 1.º ciclo e de jardins-de-infância, no âmbito dos protocolos celebrados; -----------  

12. O valor dos encargos correspondentes ao condomínio devido pelas frações autónomas de 

que o Município é proprietário; -------------------------------------------------------------------------------  

13. Os valores devidos à Comunidade Intermunicipal do Oeste pela participação do Município, 

à medida das disponibilidades e do desenvolvimento dos projetos associados; -----------------------  

14. Os valores devidos aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento relativos aos 

projetos comparticipados; --------------------------------------------------------------------------------------  

15. O valor das senhas de presença nas reuniões dos membros das comissões de peritos, 

previstas no artigo 8.º do Regulamento de Atribuição do Selo de Garantia de Autenticidade; ------  

16. O valor mensal de 50% das despesas com a Equipa de Intervenção Permanente a pagar à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, nos termos do protocolo 

celebrado, com um valor médio estimado de 2300,00 €. (NIPG 198/14) -------------------------------  

 

24) Constituição de fundo de maneio para 2014, a favor da Diretora do Departamento 

Administrativo e Financeiro: ---------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 24/2014: Considerando o preceituado no artigo 1.º do Regulamento de 

Constituição e Regularização de Fundos de Maneio, deliberado aprovar a constituição de um 

fundo de maneio a favor da Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, Josselène 

Cristina Oliveira Nunes Teodoro, até ao final do corrente ano, pelas seguintes classificações 

económicas e com os montantes que se indicam: ----------------------------------------------------------  

02.01.02.01 – Gasolina  ..............................................................................  150,00 € 

02.01.02.02 – Gasóleo  ................................................................................  200,00 € 

02.01.04 – Material de limpeza  ..................................................................  100,00 € 

02.01.08 – Material de escritório  ...............................................................  100,00 € 

02.01.12 – Material de transporte – peças ..................................................  100,00 € 

02.01.14 – Outro material – peças  .............................................................  100,00 € 

02.01.21 – Aquisição de bens – outros bens  ..............................................  250,00 € 

02.02.09 – Comunicação  ..............................................................................  50,00 € 

02.02.10.02 – Transportes – outros  ............................................................  350,00 € 

02.02.11 – Representação de serviços ........................................................  100,00 € 

02.02.13 – Deslocações e estadias  .............................................................  200,00 € 

02.02.25.02 – Aquisição de serviços – outros  ............................................  300,00 € 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 
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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 dezembro, participou na festa de Natal organizada pelo Centro Social do Pessoal 

da Câmara Municipal de Peniche. Agradeceu ao Atlético Clube de Geraldes por ter 

disponibilizado as suas instalações para a realização da festa. -------------------------------------------  

- No dia 21 de dezembro, assistiu ao concerto de Natal da Banda da Sociedade Filarmónica 

União 1.º de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia e do Coral Stella Maris de Peniche, 

realizado na igreja de São Leonardo, em Atouguia da Baleia, organizado pela Junta de Freguesia 

de Atouguia da Baleia. Felicitou a Junta de Freguesia e os intervenientes. ----------------------------  

- No dia 22 de dezembro, participou numa prova desportiva denominada Passeio de Bicicletas 

Pais Natais, organizada pela Trilhos d’El-Rei, a quem felicitou. ----------------------------------------  

- No dia 22 de dezembro, esteve presente na ação de solidariedade denominada Pai Natal 

Motard, organizada pela Associação de Motociclismo de Peniche, a quem felicitou pela 

iniciativa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 23 de dezembro, assinou a escritura de aquisição de um prédio, sito na Rua 13 de 

Infantaria, em Peniche. -----------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 23 de dezembro, assistiu ao trabalho de exploração da onda da Papoa, para o Billabong 

XXL. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 23 de dezembro, esteve presente na Festa de Natal Sénior, organizada pela Junta de 

Freguesia de Atouguia da Baleia. -----------------------------------------------------------------------------  

- No dia 28 de dezembro, esteve presente na festa de Natal organizada pela Associação Cultural 

e Desportiva de Bôlhos, a quem felicitou pela obra realizada nas suas instalações. ------------------  

- No dia 3 de janeiro, esteve presente na abertura da exposição Forte de Peniche – Local de 

Repressão, Resistência e Luta, que está patente na Fortaleza de Peniche. -----------------------------  

- No dia 3 de janeiro, assistiu à recriação histórica da fuga de Álvaro Cunhal e outros 

prisioneiros da Fortaleza de Peniche, que ocorreu a 3 de janeiro de 1960. Agradeceu aos 

senhores José Meira, Cipriano Antunes, António Morais, João Monge, Maria João Luís e 

Fernanda Lapa e à Associação Espeleológica de Óbidos, ao Grupo de Teatro dirigido por 

Fernanda Lapa, à Guarda Nacional Republicana e aos trabalhadores do Município pela 

colaboração que deram à iniciativa. --------------------------------------------------------------------------  

- No dia 5 de janeiro, participou na festa de encerramento do Natal Penicheiro 2013. Agradeceu 

à 102 FM Rádio, aos comerciantes, ranchos folclóricos, grupos musicais e coletividades do 

concelho que se associaram à iniciativa. ---------------------------------------------------------------------  

- No dia 6 de janeiro, participou na visita do Conselho de Administração dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento às instalações da empresa ESIP - European Sea Food 

Investments Portugal, S.A., a quem felicitou pela concretização de novos investimentos e 

consolidação da sua presença em Peniche. ------------------------------------------------------------------  

- No dia 6 de janeiro, participou na reunião do Conselho de Administração dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento. -------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente informou a Câmara Municipal de que não recebeu qualquer resposta das três 

entidades a quem solicitou explicações sobre a redução, em cinquenta por cento, do horário de 

atendimento do polo de Peniche do Centro de Emprego de Oeste Norte. Considerando que a 

correspondência remetida foi em nome do Presidente da Câmara, propôs que se remeta aos 

senhores Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, Secretário de Estado do 

Emprego, Presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional e Delegado Regional do 

IEFP, mas em nome de todo o executivo Municipal, uma posição de discordância pela opção 
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tomada e o pedido da reposição do horário anterior. Propôs, ainda, que se solicite uma audiência 

ao Presidente do IEFP para análise do assunto. ------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 20 de dezembro de 

2013 a 5 de janeiro de 2014:-----------------------------------------------------------------------------------  

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

reuniões: 

-Na festa e jantar de Natal com os trabalhadores da Câmara Municipal de Peniche; 

-Nas reuniões de Assembleia Municipal, nos dias 26 e 27 de dezembro; 

-Na festa de Natal, nos Bolhos. Aproveitou para felicitar as obras em curso nas instalações 

desta associação; 

-Na organização da festa de passagem de ano, que contou com fogo-de-artifício e música com o 

grupo Enigma. O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, sublinhou a qualidade do evento e a 

presença de milhares de pessoas. Uma iniciativa cada vez mais importante para a restauração 

local; 

-Na organização da exposição “Forte de Peniche, local de repressão, resistência e luta” e nesse 

grande acontecimento denominado “Recriação Histórica da Fuga de 3 de Janeiro de 1960”, em 

Peniche. Uma iniciativa integrada no programa de encerramento das comemorações do 

centenário do nascimento de Álvaro Cunhal. O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, 

valorizou a participação de milhares de pessoas nestas iniciativas, a festa da liberdade, todas as 

pessoas e entidades envolvidas e o grande impacto mediático pela positiva para o concelho de 

Peniche. Deu ainda conta das comemorações do 40.º aniversário do 25 de abril em Portugal; 

-Num evento cultural no âmbito do Programa Natal Penicheiro, nas instalações dos Bombeiros 

Voluntários de Peniche e que contou com a participação do Grupo Musical “Mar à Vista”, do 

Lugar da Estrada, e com o Rancho Folclórico “As Lavadeiras de Bolhos”; 

-Na festa de ano novo na União Desportiva e Cultural de São Bernardino. 

-Na festa de solidariedade para com o cantor Beto e numa reunião com o escultor Carlos 

Oliveira que demonstrou disponibilidade para fazer e oferecer o busto em apreço. 

O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, na sua qualidade de responsável pelo Pelouro do 

Desporto, propôs aos seus colegas que fosse aprovado um voto de pesar pelo falecimento de 

Eusébio da Silva Ferreira.» -----------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

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

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

- No dia 20 de dezembro, participou na festa de Natal organizada pelo Centro Social do Pessoal 

da Câmara Municipal de Peniche. ----------------------------------------------------------------------------  

- No dia 28 de dezembro, este presente na festa de Natal organizada pela Associação Cultural e 

Desportiva de Bôlhos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 3 de janeiro, esteve presente na abertura da exposição Forte de Peniche – Local de 

Repressão, Resistência e Luta, que está patente na Fortaleza de Peniche. -----------------------------  

- No dia 4 de janeiro, assistiu ao concerto de Ano Novo, no Centro Interpretativo de Atouguia da 

Baleia, pelo Coral Stella Maris e Coro de Geraldes. -------------------------------------------------------  

- No dia 5 de janeiro, participou na festa de encerramento do Natal Penicheiro 2013. Reforçou 

os agradecimentos efetuados pelo senhor Presidente da Câmara. ---------------------------------------  

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Associou-se ao voto de pesar pelo falecimento do futebolista Eusébio da Silva Ferreira. ---------  
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- Associou-se às felicitações endereçadas pelo senhor Presidente da Câmara à empresa ESIP - 

European Sea Food Investments Portugal, S.A., pela concretização de novos investimentos e 

consolidação da sua presença em Peniche. ------------------------------------------------------------------  

- Disse que concorda com as propostas do senhor Presidente da Câmara relativamente à redução 

do horário de atendimento do polo de Peniche do Centro de Emprego de Oeste Norte. -------------  

- Felicitou todas as entidades que participaram no Natal Penicheiro 2013, realçando a 

colaboração, que reputou de incansável, da 102 FM Rádio. ----------------------------------------------  

- Manifestou a sua satisfação por Peniche continuar a ser um destino privilegiado para a prática 

do surf, nomeadamente na nova tipologia das ondas grandes. Disse que se não fossem os 

acontecimentos esporádicos, como o referido pelo senhor Presidente da Câmara, que ocorreu na 

Papoa, o Centro de Alto Rendimento do Surf continuava sem grande utilização.---------------------  

- Alertou para o estado de degradação do piso da Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues 

de Sousa, em Peniche, provocada pela falta de escoamento das águas pluviais. O senhor 

Presidente da Câmara solicitou ao senhor Vice-Presidente, responsável pelo Pelouro das Obras 

Municipais, que indague sobre os custos de uma intervenção naquela artéria, de rotunda a 

rotunda e por troços. --------------------------------------------------------------------------------------------  

- Solicitou uma informação sobre quantas casas já foram recuperadas pelo Município no Bairro 

Senhor do Calvário, em Peniche. O senhor Presidente da Câmara solicitou à senhora Vereadora 

Clara Abrantes, responsável pelo Pelouro da Ação Social, a informação solicitada pelo senhor 

Vereador e com indicação, também, do planeamento para 2014. O senhor Vice-Presidente 

lembrou que a intervenção foi programada para dezoito meses. -----------------------------------------  

- Disse que ficou muito preocupado com o que foi dito, na última sessão da Assembleia 

Municipal, sobre a candidatura do Centro Educativo de Atouguia da Baleia ao QREN e solicitou 

um ponto de situação do processo de candidatura. O senhor Presidente da Câmara informou que 

não tem mais informações do que as que prestou à Assembleia Municipal. ---------------------------  

 

Senhor Vereador Luís Ganhão: 

- Associou-se ao voto de pesar pelo falecimento do futebolista Eusébio da Silva Ferreira. ---------  

- Associou-se aos votos de felicitações referidos pelos restantes membros do executivo. -----------  

- Congratulou a organização da recriação histórica da fuga de Álvaro Cunhal e outros 

prisioneiros da Fortaleza de Peniche, pelo facto de esta iniciativa ter dado visibilidade a Peniche. 

O senhor Presidente da Câmara agradeceu as palavras do senhor Vereador. --------------------------  

- Perguntou qual o ponto de situação das negociações com o Instituto de Gestão Financeira da 

Segurança Social para entrega de alguns fogos ao Município. O senhor Presidente da Câmara 

informou que o IGFSS pretendia que, para além dos fogos devolutos, o Município ficasse, 

também, com a gestão integral dos bairros, o que é incomportável para o Município pelos 

problemas de gestão que os bairros têm atualmente. Solicitou à senhora Vereadora Clara 

Abrantes uma informação sobre as situações dos bairros do IGFSS, bairro por bairro, para se 

verificar se estão a ser cumpridas as obrigações do IGFSS, nomeadamente ao nível da 

conservação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Alertou para o facto do Ecocentro da Prageira, com frequência, ficar inundado e as águas 

arrastarem os resíduos que lá se encontram depositados. O senhor Presidente da Câmara disse 

que o Ecocentro não foi construído no melhor local, atendendo ao nível freático da zona, e 

solicitou ao senhor Vice-Presidente, responsável pelo Pelouro do Ambiente, que verifique com o 

Departamento de Energia e Ambiente uma solução para atenuar a situação relatada pelo senhor 

Vereador. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Solicitou uma informação sobre o recebimento de senhas de presença por parte dos membros 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 06.01.2014 * Livro 105 * Fl.13 

do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento. O senhor 

Presidente da Câmara deu indicação à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro 

para solicitar uma informação sobre o assunto ao Gabinete Jurídico, que deve ser prestada o mais 

rapidamente possível. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 25/2014 – 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 e cinquenta minutos, 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. ------------------------------  


