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ATA N.º 57/2015 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2015 

 

Aos catorze dias do mês de dezembro do ano dois mil e quinze, 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, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Ângelo Miguel 

Ferreira Marques, Cristina Maria Luís Leitão e Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, Vereadores, 

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

 ------------- 1.º - Aprovação de atas de reuniões anteriores.-----------------------------------------------  

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

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

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

 ------------------- 1) Plano de Urbanização do Vale do Grou; ---------------------------------------------  

 ------------------- 2) Estudo urbanístico para o Largo Dr. Manuel Pedrosa e ruas confinantes, em 

Ferrel – Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística; --------------------------------------------------  

 ------------------- 3) Delimitação de espaços de acesso a veículos e criação de bolsas de 

estacionamento, na Papôa, em Peniche – Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística;-----------  

 ------------------- 4) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de um armazém agrícola, 

junto à antiga Estrada Nacional 247-1, em Outeiro do Pedro, Casal do Alto Foz – João 

Guilherme & Filho, L.da; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 5) Construção de um telheiro, no logradouro de um prédio urbano, sito na Rua 

São Bernardino de Sena, em São Bernardino – José António Gomes Cecílio; ------------------------  

 ------------------- 6) Exposição sobre a construção de um telheiro, no logradouro de um prédio 

urbano, sito na Rua São Bernardino de Sena, em São Bernardino de José António Gomes Cecílio 

– Maria Odete Cecílio de Oliveira Neto e Arnaldo de Oliveira Neto;------------ ----------------------  

 ------------------- 7) Cedência de terreno para o domínio público – Consferrel - Construções, 

Sociedade Unipessoal, L.da; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 8) Construção de uma vedação, junto à Estrada Nacional n.º 114, no sítio da 

Ribeira do Poço, em Atouguia da Baleia – Luís Manuel Ferreira Faustino;---------- -----------------  

 ------------------- 9) Alienação de uma parcela de terreno, sita junto à Rua da Prageira, em 

Peniche, para instalação de um posto de abastecimento de combustíveis – Auto Júlio - Comércio 

de Veículos e Automóveis, L.da; ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 10) Empreitada de reabilitação de 18 fogos do Bairro Senhor do Calvário, em 

Peniche – Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística; ------------------------------------------------  

 ----------------- Ocupação do espaço público e publicidade:-----------------------------------------------  

 ------------------- 11) Ocupação de espaço público com esplanadas, no Largo Dr. Manuel Pedrosa 

e ruas confinantes, em Ferrel – Departamento Administrativo e Financeiro;------- -------------------  

 ------------------- 12) Ocupação de espaço público com uma esplanada aberta e guarda-ventos, na 

Avenida do Mar, em Ferrel – Bruno Alexandre Ribeiro Valente;------------ ---------------------------  

 ------------------- 13) Ocupação de espaço público com uma banca para a realização de peditórios 

para angariação de fundos, na Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche, com isenção de taxas 

– Renascer - Associação Cristã de Reabilitação, Ação Social e Cultura; -------------------------------  

 ------------------- 14) Ocupação de espaço público para a realização do evento 18.º Pai Natal 

Motard, no âmbito da iniciativa municipal designada por Natal Penicheiro, com isenção de taxas 

– Associação de Motociclismo de Peniche; -----------------------------------------------------------------  
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 ----------------- Trânsito: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 15) Marcação de linha em ziguezague, na Rua das Amoreiras, em Peniche – 

Joaquim Formiga Rato; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Obras municipais: -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 16) Marcação de linha em ziguezague, na Rua das amoreiras, em Peniche, por 

administração direta – Departamento de Obras Municipais; ---------------------------------------------  

 ------------------- 17) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção provisória da 

empreitada de “Requalificação do passeio do pontão de acesso á ilha do Baleal” – Submerci - 

Construção e Urbanização, L.da; ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Regulamentos municipais: -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 18) Regulamento de comércio a retalho não sedentário do concelho de Peniche;  

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

 ------------------- 19) Portugal 2020; --------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 20) Protocolo de colaboração no âmbito da iniciativa Natal Penicheiro – Hora H 

- Agência Global de Comunicação, Unipessoal, L.da; -----------------------------------------------------  

 ------------------- 21) Protocolo para a realização de estágio curricular – Técnico(a) de Informação 

e Animação Turística, Nível 4/IEFP – Centro de Emprego e Formação Profissional de Santarém;  

 ------------------- 22) Protocolo no âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento de 

Refeições Escolares a crianças da Educação Pré-escolar e a Alunos do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, no ano letivo 2014/2015 – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares/Município de 

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

 ------------------- 23) Protocolo no âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento de 

Refeições Escolares a crianças da Educação Pré-escolar e a Alunos do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, no ano letivo 2015/2016 – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares/Município de 

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

 ------------------- 24) Protocolo celebrado entre o Município de Peniche, o Partido Comunista 

Português e a União de Resistentes Antifascistas Portugueses; ------------------------------------------  

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

 ------------------- 25) Atribuição de fogo, sito no Bairro Senhor do Calvário, em Peniche – Maria 

do Espírito Santo Rosado Laranjeira; ------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Contratos de concessão: ----------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 26) Concurso público para concessão da exploração e gestão dos parques de 

estacionamento e zonas de estacionamento de duração limitada no concelho de Peniche – 

Pelouro do Trânsito;  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Equipamentos municipais: -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 27) Encerramento das Piscinas Municipais no dia 26 de dezembro de 2015 – 

Pelouro do Desporto; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Património municipal: ------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 28) Arrendamento de uma parcela de terreno, sita na Rua da Escola de Pesca, 

em Peniche – ESIP – European Seafood Investiments Portugal, S.A.;--------------- ------------------  

 ------------------- 29) Cedência de uma parcela de terreno, sita em Azenhas, na freguesia de 

Ferrel, com a área de 150,00 m2, em regime de comodato, para instalação da subestação do 

WaveRoller – AW Energy Oy; -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 30) Imóvel, sito no Largo de São Leonardo, em Atouguia da Baleia, conhecido 

como Loja dos Vala; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Delegação de competências do município: ------------------------------------------------  

 ------------------- 31) Concessão de materiais, no âmbito do Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências – Freguesia da Serra d’El-Rei;----------------- ----------------------------  

 ------------------- 32) Concessão de materiais, no âmbito do Contrato Interadministrativo de 
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Delegação de Competências – Freguesia de Ferrel; -------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 33) Licenciamento de baile com música ao vivo, com isenção de taxas – 

Associação Cultural e Desportiva de Bôlhos; ---------------------------------------------------------------  

 ----------------- Apoios diversos: -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 34) Cedência de equipamentos SIRESP – Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Peniche; --------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 35) Subsídio para pagamento de encargos decorrentes da confeção de brindes de 

oferta – Cercipeniche - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL;  

 ------------------- 36) Apoio para a realização das comemorações do 35.º aniversário de 

Taekwondo em Peniche – Clube de Taekwondo de Peniche; --------------------------------------------  

 ------------------- 37) Apoio à realização da Mostra Gastronómica 2015 da Escola Superior de 

Turismo e Tecnologia do Mar do Instituto Politécnico de Leiria – Associação de Estudantes da 

Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar; --------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 38) Agendamento de visita do candidato à Presidência da República Edgar Silva 

– Mandatário Concelhio da Candidatura de Edgar Silva; -------------------------------------------------  

 ------------------- 39) Oferta de material relativo às Rendas de Bilros – Ana Maria Marques.------- 

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

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram dez horas e quinze minutos, encontrando-se 

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

Estiveram presentes os senhores Jorge Abrantes, Josselène Nunes Teodoro, Pedro Ferreira, José 

Ribeiro Gonçalves e Etelvina Alves, Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência, Diretora e 

Assistente Técnico do Departamento Administrativo e Financeiro e Chefe e Técnica Superior de 

Arquitetura da Divisão da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, respetivamente, durante 

toda a reunião. Estiveram ainda presentes o Professor Doutor Jorge Carvalho e Gil Ribeiro da 

empresa Jorge Afonso Carvalho, Urbanísticas, L.da e o senhor Presidente da Junta de Freguesia 

de Atouguia da Baleia, durante a apreciação e votação do ponto um da ordem do dia. ------------  

Antes do início da reunião, a Câmara Municipal deslocou-se à Papôa. ------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 50/2015, da reunião camarária realizada no passado 

dia 31 de outubro, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto ter sido previamente 

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

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO: 

 

* Instrumentos de planeamento elaborados e aprovados no âmbito do Concelho Local de Ação 

Social (CLAS), designadamente o Diagnóstico Social do Concelho de Peniche 2015 e o Plano de 

Desenvolvimento Social do Concelho de Peniche 2016-2020, aprovados nas reuniões plenárias 

do CLAS de 15 de outubro e 24 de novembro, respetivamente. -----------------------------------------  

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

Todos os membros da Câmara Municipal prescindiram do direito de uso da palavra no período 

de antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------------------------------------  
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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) Plano de Urbanização do Vale do Grou: ---------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1706/2015: Deliberado aprovar na generalidade a proposta do Plano de 

Urbanização do Vale do Grou e dar sequência às tarefas apresentadas, nomeadamente de 

desafetar da REN a área edificada, rever os demais elementos constituintes do plano, solicitar 

novo parecer à CCDR, abrir período de discussão pública e iniciar os trabalhos tendentes à 

elaboração do Regulamento para criação do Fundo Municipal de Sustentabilidade Ambiental e 

Urbanística (FSAU). --------------------------------------------------------------------------------------------   

 

2) Estudo urbanístico para o Largo Dr. Manuel Pedrosa e ruas confinantes, em Ferrel – 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: -----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1707/2015: O estudo urbanístico para o Largo Dr. Manuel Pedrosa e ruas 

confinantes, em Ferrel, foi retirado da ordem do dia, devendo o assunto ser presente na próxima 

reunião de câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3) Delimitação de espaços de acesso a veículos e criação de bolsas de estacionamento, na 

Papôa, em Peniche – Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: --------------------------------  
Deliberação n.º 1708/2015: A proposta de delimitação de espaços de acesso a veículos e criação 

de bolsas de estacionamento, na Papôa, em Peniche, foi retirada da ordem do dia, devendo o 

assunto ser presente na próxima reunião de câmara. -------------------------------------------------------  

 

4) Informação prévia sobre a viabilidade de construção de um armazém agrícola, junto à 

antiga Estrada Nacional 247-1, em Outeiro do Pedro, Casal do Alto Foz – João Guilherme & 

Filho, L.da: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1709/2015: O pedido de informação prévia sobre a viabilidade de construção de 

um armazém agrícola, junto à antiga Estrada Nacional 247-1, em Outeiro do Pedro, Casal do 

Alto Foz, apresentado por João Guilherme & Filho, L.da, foi retirado da ordem do dia, devendo o 

assunto ser presente na próxima reunião de câmara. (DPGU R163/15) --------------------------------  

 

5) Construção de um telheiro, no logradouro de um prédio urbano, sito na Rua São 

Bernardino de Sena, em São Bernardino – José António Gomes Cecílio: ---------------------------  
Deliberação n.º 1710/2015: O pedido de licenciamento para construção de um telheiro, no 

logradouro de um prédio urbano, sito na Rua São Bernardino de Sena, em São Bernardino, 

apresentado por José António Gomes Cecílio, foi retirado da ordem do dia, devendo o assunto 

ser presente na próxima reunião de câmara. (DPGU 125/15) --------------------------------------------  

 

6) Exposição sobre a construção de um telheiro, no logradouro de um prédio urbano, sito na 

Rua São Bernardino de Sena, em São Bernardino de José António Gomes Cecílio – Maria 

Odete Cecílio de Oliveira Neto e Arnaldo de Oliveira Neto: --------------------------------------------  
Deliberação n.º 1711/2015: A exposição sobre a construção de um telheiro, no logradouro de 

um prédio urbano, sito na Rua São Bernardino de Sena, em São Bernardino de José António 
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Gomes Cecílio, apresentada por Maria Odete Cecílio de Oliveira Neto e Arnaldo de Oliveira 

Neto, foi retirada da ordem do dia, devendo o assunto ser presente na próxima reunião de 

câmara. (NIPG 13795/15) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

7) Cedência de terreno para o domínio público – Consferrel - Construções, Sociedade 

Unipessoal, L.da: ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1712/2015: O processo em nome da Consferrel - Construções, Sociedade 

Unipessoal, L.da, de cedência de terreno para o domínio público, foi retirado da ordem do dia, 

devendo o assunto ser presente na próxima reunião de câmara. (DPGU 80/13) -----------------------  

 

8) Construção de uma vedação, junto à Estrada Nacional n.º 114, no sítio da Ribeira do Poço, 

em Atouguia da Baleia – Luís Manuel Ferreira Faustino: ---------------------------------------------  
Deliberação n.º 1713/2015: O processo em nome de Luís Manuel Ferreira Faustino para 

construção de uma vedação, junto à Estrada Nacional n.º 114, no sítio da Ribeira do Poço, em 

Atouguia da Baleia, foi retirado da ordem do dia, devendo o assunto ser presente na próxima 

reunião de câmara. (NIPG 395/15) ---------------------------------------------------------------------------  

 

9) Alienação de uma parcela de terreno, sita junto à Rua da Prageira, em Peniche, para 

instalação de um posto de abastecimento de combustíveis – Auto Júlio - Comércio de Veículos 

e Automóveis, L.da: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1714/2015: O pedido de alienação de uma parcela de terreno, sita junto à Rua 

da Prageira, em Peniche, para instalação de um posto de abastecimento de combustíveis, 

apresentado pela Auto Júlio - Comércio de Veículos e Automóveis, L.da, foi retirado da ordem do 

dia, devendo o assunto ser presente na próxima reunião de câmara. (DPGU R872/14) --------------  

 

10) Empreitada de reabilitação de 18 fogos do Bairro Senhor do Calvário, em Peniche – 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: -----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1715/2015: Deliberado aprovar a proposta que a seguir se transcreve, que 

consta no relatório final de análise de propostas do júri do concurso público para a empreitada de 

reabilitação de 18 fogos do Bairro Senhor do Calvário, em Peniche, datado de 11 de dezembro 

de 2015, de que se arquiva cópia do original em pasta anexa ao livro de atas: ------------------------  

«Assim, tendo em consideração os resultados da análise e consequente classificação final das 

propostas e os resultados da audiência prévia, o Júri decidiu não alterar a proposta de 

ordenação e exclusão das propostas constantes no relatório preliminar, e propõe à Exma. 

Câmara Municipal de Peniche que delibere, ao abrigo das competências estabelecidas na alínea 

f) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, e nos 

números 1 do artigo 76.º e 4 do artigo 148.º, ambos do Código dos Contratos Públicos, aprovar 

todas as propostas constantes do relatório final apresentado pelo Júri do concurso, datado de 

10/12/2015, o qual consta em anexo, nomeadamente: 

a) Adjudicar a empreitada ao concorrente n.º 3 – Lúcios - Lúcio da Silva Azevedo & Filhos, 

S.A., pelo valor global de € 529 990,00 (quinhentos e vinte e nove mil, novecentos e 

noventa euros), a acrescer do IVA à taxa legal em vigor, por ser a proposta mais 

vantajosa para o Município de Peniche; 

b) Excluir as propostas dos concorrentes números 1 - Xavieres, Lda., e 4 - Constragaço - 

Construções Civis, Lda), com o fundamento previsto na alínea d) do n.º 2 do artigo 146.º 

do CCP, por não se encontrarem instruídas com todos os documentos exigidos nas peças 

do procedimento.» (Doc.758 DPGU 443.B/OM)------------------------------------------------- 

Ocupação do espaço público e publicidade: 
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11) Ocupação de espaço público com esplanadas, no Largo Dr. Manuel Pedrosa e ruas 

confinantes, em Ferrel – Departamento Administrativo e Financeiro: ------------------------------  
Deliberação n.º 1716/2015: A proposta de ocupação de espaço público com esplanadas, no 

Largo Dr. Manuel Pedrosa e ruas confinantes, em Ferrel, foi retirada da ordem do dia, devendo o 

assunto ser presente na próxima reunião de câmara. (NIPG 18377/15) ---------------------------------   

 

12) Ocupação de espaço público com uma esplanada aberta e guarda-ventos, na Avenida do 

Mar, em Ferrel – Bruno Alexandre Ribeiro Valente: ----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1717/2015: O pedido de ocupação de espaço público com uma esplanada aberta 

e guarda-ventos, na Avenida do Mar, em Ferrel, apresentado por Bruno Alexandre Ribeiro 

Valente, foi retirado da ordem do dia, devendo o assunto ser presente na próxima reunião de 

câmara. (NIPG 12482/15) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

13) Ocupação de espaço público com uma banca para a realização de peditórios para 

angariação de fundos, na Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche, com isenção de taxas – 

Renascer - Associação Cristã de Reabilitação, Ação Social e Cultura: ------------------------------  
Deliberação n.º 1718/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 10 de dezembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

original em pasta anexa ao livro de atas: --------------------------------------------------------------------  

«Atendendo ao solicitado pela Renascer, por requerimento, datado de 03 de dezembro de 2015, 

e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças e Apoio aos Órgãos Municipais, 

datada de 07 de dezembro de 2015, proponho que a se autorize a realização do solicitado 

peditório, nos termos da alínea d), do n.º 1 do Art.º 2.º do DL 87/99, de 19.3, bem como a 

ocupação do espaço público, nos termos dos artigos 22.º e 84.º do Regulamento de Publicidade 

e Ocupação do Espaço Público, para a realização da solicitada ação, na Praça Jacob R. 

Pereira, nos dias 05 e 08 de fevereiro de 2016. 

Atendendo, ainda, à solicitação de isenção de taxas, e considerando que se trata de um evento 

de manifesto interesse municipal, proponho, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de 

Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar a Renascer do pagamento de taxas pelos 

licenciamentos solicitados.» (Doc.759 NIPG 18265/15) --------------------------------------------------  

 

14) Ocupação de espaço público para a realização do evento 18.º Pai Natal Motard, no âmbito 

da iniciativa municipal designada por Natal Penicheiro, com isenção de taxas – Associação de 

Motociclismo de Peniche: -------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1719/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 10 de dezembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

original em pasta anexa ao livro de atas: --------------------------------------------------------------------  

«Atendendo ao solicitado pela Associação de Motociclismo de Peniche, por requerimento, 

datado de 09 de dezembro de 2015, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças 

e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 10 de dezembro de 2015, proponho que a se autorize 

o solicitado desfile, pelas artérias da cidade, nos termos do artigos 8.º, do Decreto-

Regulamentar 2-A/2005, de 24 de março e se emita licença para a ocupação do espaço público, 

no jardim central da cidade, nos termos do Art.º 22.º do Regulamento de Publicidade e de 

Ocupação do Espaço Público, para a realização do XVIII Pai Natal Motard, a realizar no dia 

20 de dezembro de 2015, entre as 15 e as 17 horas. 

Atendendo, ainda, à solicitação de isenção de taxas, e considerando que se trata de um evento 

de manifesto interesse municipal, proponho, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de 

Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar a Associação de Motociclismo de Peniche do 
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pagamento de taxas devidas pela realização do referido evento.» (Doc.760 NIPG 18624/15) -----  

 

Trânsito: 
 

15) Marcação de linha em ziguezague, na Rua das Amoreiras, em Peniche – Joaquim 

Formiga Rato: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1720/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 4 de dezembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia 

do original em pasta anexa ao livro de atas:-----------------------------------------------------------------  

«Para efeitos do previsto no n.º 1 e 2 do artigo 6º do decreto-lei 44/2005, de 23 de Fevereiro, 

anexa-se proposta de sinalização rodoviária, de acordo com o ponto 1, artigo 62.º do 

Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto regulamentar n.º 22-A/98, de 1 

de outubro, na sua atual redação, na Rua das Amoreiras, n.º 30-A, Peniche. Parece de 

apresentar a proposta à Câmara Municipal para apreciação e respetiva homologação e 

autorização das obras a realizar pelos Serviços Municipais.» (Doc.761 NIPG 12120/15) ---------  

 

Obras municipais: 
 

16) Marcação de linha em ziguezague, na Rua das amoreiras, em Peniche, por administração 

direta – Departamento de Obras Municipais: -------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1721/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea bb) do n.º 

1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e observando o n.º 2 do artigo 

18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 4 de dezembro de 2015, para que os serviços municipais realizem por 

administração direta as obras necessárias para marcação de linha em ziguezague, na Rua das 

Amoreiras, em Peniche, para execução da deliberação n.º 1720/2015, tomada na presente 

reunião. (NIPG 12120/15) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

17) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção provisória da empreitada de 

“Requalificação do passeio do pontão de acesso á ilha do Baleal” – Submerci - Construção e 

Urbanização, L.da: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1722/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 4 de dezembro de 2015, para nomear os senhores Jorge Alberto Bombas 

Amador, engenheiro Francisco Silva e engenheiro José Coelho, para constituírem a comissão de 

vistoria para efeitos de receção provisória da empreitada de “Requalificação do passeio do 

pontão de acesso à ilha do Baleal”. (NIPG 18438/15) -----------------------------------------------------   

Regulamentos municipais: 
 

18) Regulamento de comércio a retalho não sedentário do concelho de Peniche: -----------------  
Deliberação n.º 1723/2015: A proposta de projeto do regulamento de comércio a retalho não 

sedentário do concelho de Peniche foi retirada da ordem do dia, devendo o assunto ser presente 

na próxima reunião de câmara. --------------------------------------------------------------------------------  

 

Protocolos: 
 

19) Portugal 2020: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1724/2015: A Câmara Municipal tomou conhecimento de que não houve 

evolução no processo relativo ao quadro de apoio comunitário Portugal 2020. -----------------------  
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20) Protocolo de colaboração no âmbito da iniciativa Natal Penicheiro – Hora H - Agência 

Global de Comunicação, Unipessoal, L.da: ----------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1725/2015: Atendendo à competência estabelecida na alínea u) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberado aprovar o texto do 

protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e a empresa Hora H - Agência Global de 

Comunicação, 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 distribuição de brinquedos no âmbito da 

iniciativa Natal Penicheiro. (Doc.762) -----------------------------------------------------------------------  

 

21) Protocolo para a realização de estágio curricular – Técnico(a) de Informação e Animação 

Turística, Nível 4/IEFP – Centro de Emprego e Formação Profissional de Santarém: -----------  
Deliberação n.º 1726/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 

1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a proposta do senhor 

Presidente da Câmara, datada de 10 de dezembro de 2015, para aprovação do texto do protocolo 

a celebrar entre o Município de Peniche e o Centro de Emprego e Formação Profissional e 

Santarém, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de 

atas, que tem por objeto a realização de um estágio curricular para Técnico de Informação e 

Animação Turística, Nível 4/IEFP. (Doc.763) --------------------------------------------------------------  

 

22) Protocolo no âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições 

Escolares a crianças da Educação Pré-escolar e a Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, no 

ano letivo 2014/2015 – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares/Município de Peniche:  
Deliberação n.º 1727/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 11 de dezembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia 

do original em pasta anexa ao livro de atas:-----------------------------------------------------------------  

«Considerando a informação do Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação, Raul Santos, de 

11 de dezembro, e atendendo às competências estabelecidas nas alíneas r e hh) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proponho que se aprove o texto do 

protocolo, nos termos da minuta em anexo, a celebrar entre o Município de Peniche e Direção-

Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), que tem por objeto o estabelecimento dos 

termos e condições em que os outorgantes se comprometem a garantir o fornecimento de 

refeições a crianças da educação pré-escolar e aos alunos do 1º ciclo do ensino básico (1.º 

CEB), através dos refeitórios das escolas de 2.º e 3.º ciclos do ensino básico ou do ensino 

secundário, no ano letivo 2014/2015.» (Doc.764 NIPG 18911/15) -------------------------------------  

 

23) Protocolo no âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições 

Escolares a crianças da Educação Pré-escolar e a Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, no 

ano letivo 2015/2016 – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares/Município de Peniche:  
Deliberação n.º 1728/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 11 de dezembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia 

do original em pasta anexa ao livro de atas:-----------------------------------------------------------------  

«Considerando a informação do Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação, Raul Santos, de 

11 de dezembro, e atendendo às competências estabelecidas nas alíneas r e hh) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proponho que se aprove o texto do 

protocolo, nos termos da minuta em anexo, a celebrar entre o Município de Peniche e Direção-

Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), que tem por objeto o estabelecimento dos 

termos e condições em que os outorgantes se comprometem a garantir o fornecimento de 

refeições a crianças da educação pré-escolar e aos alunos do 1º ciclo do ensino básico (1.º 

CEB), através dos refeitórios das escolas de 2.º e 3.º ciclos do ensino básico ou do ensino 
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secundário, no ano letivo 2015/2016.» (Doc.765 NIPG 18912/15) -------------------------------------  

 

24) Protocolo celebrado entre o Município de Peniche, o Partido Comunista Português e a 

União de Resistentes Antifascistas Portugueses: ---------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1729/2015: O protocolo celebrado entre o Município de Peniche, o Partido 

Comunista Português e a União de Resistentes Antifascistas Portugueses, foi retirado da ordem 

do dia, ficando o assunto de ser presente na próxima reunião de câmara. ------------------------------  

 

Intervenção social: 
 

25) Atribuição de fogo, sito no Bairro Senhor do Calvário, em Peniche – Maria do Espírito 

Santo Rosado Laranjeira: -------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1730/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea g) do n.º 

1 do artigo 33.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a proposta da senhora 

Vereadora Clara Abrantes, datada de 7 de dezembro de 2015, para atribuição de um fogo, sito, 

no n.º 101 do Bairro Senhor do Calvário, em Peniche, a Maria do Espirito Santo Rosado 

Laranjeira e fixar a renda de casa a pagar em 133,34 euros mensais, devendo ser celebrado 

contrato de arrendamento, nos termos aprovados em reunião de 28 de dezembro de 2010. (NIPG 

18568/15) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Contratos de concessão: 
 

26) Concurso público para concessão da exploração e gestão dos parques de estacionamento 

e zonas de estacionamento de duração limitada no concelho de Peniche – Pelouro do 

Trânsito: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1731/2015: A proposta de concurso público para concessão da exploração e 

gestão dos parques de estacionamento e zonas de estacionamento de duração limitada no 

concelho de Peniche foi retirada da ordem do dia, devendo o assunto ser presente na próxima 

reunião de câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Equipamentos municipais: 
 

27) Encerramento das Piscinas Municipais no dia 26 de dezembro de 2015 – Pelouro do 

Desporto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1732/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea ee) do n.º 

1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a proposta do senhor 

Vice-Presidente, datada de 10 de dezembro de 2015, para autorizar o encerramento das Piscinas 

Municipais, no dia 26 de dezembro de 2015. (NIPG 18735/15) -----------------------------------------  

 

Património municipal: 
 

28) Arrendamento de uma parcela de terreno, sita na Rua da Escola de Pesca, em Peniche – 

ESIP – European Seafood Investiments Portugal, S.A.: ------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1733/2015: A proposta de aprovação da minuta do contrato de arrendamento de 

uma parcela de terreno, sita na Rua da Escola de Pesca, em Peniche – ESIP, foi retirada da 

ordem do dia, devendo o assunto ser presente na próxima reunião de câmara. (NIPG 16812/15) --  

 

29) Cedência de uma parcela de terreno, sita em Azenhas, na freguesia de Ferrel, com a área 

de 150,00 m2, em regime de comodato, para instalação da subestação do WaveRoller – AW 
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Energy Oy: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1734/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 10 de dezembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

original em pasta anexa ao livro de atas: --------------------------------------------------------------------  

«Considerando: 

1. O pedido de cedência, em regime de comodato (a título gratuito), pelo período mínimo de 5 

anos, de uma parcela de terreno com a área de 150 m², pertencente ao prédio rústico 

propriedade do Município de Peniche, sito em “Azenhas”, na freguesia de Ferrel, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 302/Ferrel e inscrito na matriz predial 

rústica da freguesia de Atouguia da Baleia sob parte do artigo 1, das secções I e I1, com a área 

total de 88.200,00 m², efetuado pela empresa AW-Energy Oy, através de carta datada de 9 de 

dezembro de 2015;  

2. Que o Município de Peniche vem desenvolvendo uma estreita colaboração com a referida 

empresa, desde 2007, no âmbito do desenvolvimento da tecnologia WaveRoller; 

3. Que o referido pedido se destina à instalação de uma subestação de energia elétrica e cabina 

de controlo da tecnologia de produção de energia a partir das ondas do mar, denominada 

WaveRooler, tendo em vista assegurar o funcionamento da nova versão (FOAK – First of a 

Kind) do equipamento, a construir no âmbito do projeto SWELL, do qual o Município de 

Peniche é parceiro e que é cofinanciado pelo programa NER300 da Comissão Europeia; 

4. Que de acordo com o cronograma do projeto SWELL, a nova versão do WaveRoller será 

instalada durante o verão de 2016 e deverá funcionar em regime de testes durante os próximos 2 

a 5 anos; 

5. Que no âmbito do projeto SURGE, do qual o Município de Peniche foi parceiro, foi já 

concedida, em 2010, cedência idêntica, na altura em nome da empresa Eneólica S.A., por um 

período de 4 anos; 

Proponho que a Câmara Municipal: 

Aprove a cedência, em regime de comodato, a título gratuito, pelo período mínimo de 5 anos, de 

uma parcela de terreno com a área de 150 m², pertencente ao prédio rústico propriedade do 

Município de Peniche, sito em “Azenhas”, na freguesia de Ferrel, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Peniche sob o n.º 302/Ferrel e inscrito na matriz predial rústica da freguesia 

de Atouguia da Baleia sob parte do artigo 1, das secções I e I1, com a área total de 88.200,00 

m², de acordo com as plantas em anexo.» (Doc.766) ------------------------------------------------------  

 

30) Imóvel, sito no Largo de São Leonardo, em Atouguia da Baleia, conhecido como Loja dos 

Vala: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1735/2015: O processo relativo ao imóvel, sito no Largo de São Leonardo, em 

Atouguia da Baleia, conhecido como Loja dos Vala, foi retirado da ordem do dia, devendo o 

assunto ser presente na próxima reunião de câmara. -------------------------------------------------------  

 

Delegação de competências do município: 
 

31) Concessão de materiais, no âmbito do Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências – Freguesia da Serra d’El-Rei: ------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1736/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 10 de dezembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia 

do original em pasta anexa ao livro de atas:-----------------------------------------------------------------  

«Considerado que: 

 No dia 2 de maio de 2014, foi celebrado Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências, entre o Município de Peniche e a Freguesia da Serra d´El Rei; 
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 No âmbito do contrato interadministrativo foram delegadas na Freguesia as seguintes 

competências: 

o Manutenção e conservação de caminhos municipais;  

o Manutenção e reparação de arruamentos e pavimentos pedonais; 

o Execução de obras diversas. 

 O exercício das competências delegadas é concretizado, exclusivamente, na 

disponibilização de recursos financeiros e materiais por parte do Município à Freguesia; 

 O artigo 4.º do contrato interadministrativo prevê a entrega de materiais para o 

exercício da competência: manutenção e reparação de arruamentos e pavimentos 

pedonais; 

 Os materiais foram solicitados pela Freguesia, para aplicar no cruzamento da Rua dos 

Penedos com a Travessa do Solão, para desvio de águas pluviais. 

Proponho que a Câmara Municipal, nos termos do artigo 4.º do Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências, celebrado entre o Município de Peniche e a Freguesia da Serra 

d´El Rei, no dia 2 de maio de 2014, entregue, à Freguesia da Serra d´El Rei, 8 tubos corrugados 

315mm e 30 manilhas de betão ½ 300mm, no valor total de 720,00€, para aplicar no 

cruzamento da Rua dos Penedos com a Travessa do Solão, para desvio de águas pluviais.» 

(Doc.767 NIPG 18696/15)----------------------------------------------------------------------------------- 

  

32) Concessão de materiais, no âmbito do Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências – Freguesia de Ferrel: -----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1737/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 10 de dezembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia 

do original em pasta anexa ao livro de atas:-----------------------------------------------------------------  

«Considerado que: 

 No dia 2 de maio de 2014, foi celebrado Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências, entre o Município de Peniche e a Freguesia de Ferrel; 

 No âmbito do contrato interadministrativo foram delegadas na Freguesia as seguintes 

competências: 

o Manutenção e conservação de caminhos municipais;  

o Manutenção e reparação de arruamentos e pavimentos pedonais; 

o Execução de obras diversas. 

 O exercício das competências delegadas é concretizado, exclusivamente, na 

disponibilização de recursos financeiros e materiais por parte do Município à Freguesia; 

 O artigo 4.º do contrato interadministrativo prevê a entrega de materiais para o 

exercício da competência: manutenção e reparação de arruamentos e pavimentos 

pedonais; 

 Os materiais foram solicitados pela Freguesia, para argamassa. 

Proponho que a Câmara Municipal, nos termos do artigo 4.º do Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências, celebrado entre o Município de Peniche e a Freguesia de Ferrel, 

no dia 2 de maio de 2014, entregue, à Freguesia de Ferrel, 25 toneladas de areia média lavada, 

no valor de 125,00€, para argamassa.» (Doc.768 NIPG 18701/15)----------------------------------  

Licenciamento de atividades diversas: 
 

33) Licenciamento de baile com música ao vivo, com isenção de taxas – Associação Cultural e 

Desportiva de Bôlhos: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1738/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 
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datada de 10 de dezembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

original em pasta anexa ao livro de atas: --------------------------------------------------------------------  

«Atendendo ao solicitado pela Associação Cultural e Desportiva dos Bolhos, por requerimento, 

datado de 07 de dezembro de 2015, e considerando a informação da Secção de Taxas e Licenças 

e Apoio aos Órgãos Municipais, datada de 10 de dezembro de 2015, proponho que se autorize a 

emissão de uma licença de recinto improvisado, nos termos dos artigos 3.º, 14.º e 15.º do 

Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, para a realização de baile com música ao vivo, no 

salão da Associação Cultural e Desportiva dos Bolhos, sito na Rua de Santo António, n.º 38, em 

Bolhos, nos dias 25 e 26 de dezembro de 2015; 

Atendendo, ainda, à solicitação de isenção de taxas, e considerando que se trata de um evento 

de manifesto interesse municipal, proponho, ao abrigo do n.º 3 do artigo 8.º do Regulamento de 

Taxas, Tarifas e Preços do Município, isentar a Associação Cultural e Desportiva dos Bolhos, 

do pagamento de taxas pelo licenciamento do Baile com música ao vivo, a realizar nos dias 25 e 

26 de dezembro de 2015, em Lugar da Estrada.» (Doc.769 NIPG 18498/15) -------------------------  

 

Apoios diversos: 
 

34) Cedência de equipamentos SIRESP – Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Peniche: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1739/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 10 de dezembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

original em pasta anexa ao livro de atas: --------------------------------------------------------------------  

«Considerando a informação do Serviço Municipal de Proteção Civil, de 9 de dezembro de 

2015, que se anexa, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na 

alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ceder 3 rádios 

portáteis Sepura, modelo STP9000 e 1 rádio móvel Sepura, modelo SRG3900—móvel à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche.» (Doc.770 NIPG 18739/15) ---  

 

35) Subsídio para pagamento de encargos decorrentes da confeção de brindes de oferta – 

Cercipeniche - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL: -------  
Deliberação n.º 1740/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 

1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a proposta da senhora 

Vereadora Clara Abrantes, datada de 7 de dezembro de 2015, para conceder à Cercipeniche - 

Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL um subsídio, no valor de 

340,00 euros, para pagamento dos encargos decorrentes da confeção de brindes de oferta, no 

âmbito da comemoração do Natal Sénior 2015. (NIPG 18561/15) --------------------------------------  

 

36) Apoio para a realização das comemorações do 35.º aniversário de Taekwondo em Peniche 

– Clube de Taekwondo de Peniche: -------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1741/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1 

do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a proposta do senhor 

Vice-Presidente da Câmara, datada de 3 de dezembro de 2015, para autorizar a utilização 

gratuita do Pavilhão Gimnodesportivo da EB 2,3 D. Luís de Ataíde, no valor estimado de 304,00 

euros, para as comemorações do 35.º aniversário de Taekwondo em Peniche. (NIPG 18578/15) --  

 

37) Apoio à realização da Mostra Gastronómica 2015 da Escola Superior de Turismo e 

Tecnologia do Mar do Instituto Politécnico de Leiria – Associação de Estudantes da Escola 

Superior de Turismo e Tecnologia do Mar: ---------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1742/2015: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 
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datada de 10 de dezembro de 2015, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do 

original em pasta anexa ao livro de atas: --------------------------------------------------------------------  

«Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1 

do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribua um subsídio no valor de 

150,00€ à Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, para 

apoio à Mostra Gastronómica 2015 da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, do 

Instituto Politécnico de Leiria.» (Doc.771 NIPG 18809/15) ---------------------------------------------  

 

Outros: 
 

38) Agendamento de visita do candidato à Presidência da República Edgar Silva – 

Mandatário Concelhio da Candidatura de Edgar Silva: ------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1743/2015: A Câmara Municipal tomou conhecimento da data sugerida para a 

visita do candidato à Presidência da Republica, Edgar Silva. (NIPG 18632/15) ----------------------   

 

39) Oferta de material relativo às Rendas de Bilros – Ana Maria Marques:------------------------  
Deliberação n.º 1744/2015: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea j) do n.º 1 

do artigo 33.º do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a proposta do senhor 

Presidente da Câmara, datada de 10 de dezembro de 2015, para aceitar a doação que a senhora 

D. Ana Maria Marques fez ao Município, de um conjunto de objetos relativos ao tema das rendas 

de Bilros de Peniche, e agradecer a oferta. (NIPG 18628/15) --------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1745/2015: 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 onze horas e quarenta minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, 

para constar, se lavrou a presente ata, que contém um resumo do que de essencial nela se passou, 

nos termos do número um do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número setenta e 

cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro que eu, Josselène Nunes Teodoro, Diretora do 

Departamento Administrativo e Financeiro, subscrevo. ---------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO: 

 

A presente ata foi aprovada e assinada na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no 

dia 18 de janeiro de 2016, tendo sido deliberado dispensar a sua leitura, por o respetivo texto 

haver sido previamente distribuído pelos membros da Câmara Municipal, ao abrigo do artigo 4.º 

do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963. ------------------------------------  

 

 

 


