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ATA N.º 47/2017 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2017 

 

Aos treze dias do mês de outubro do ano dois mil e dezassete, 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, Sandra Cristina Machado 

Matos, Cristina Maria Luís Leitão e Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, Vereadores, reuniu-se, 

extraordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: --------  

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

 ------------- 2.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Período de intervenção dos membros da Câmara Municipal: --------------------------  

 ------------------- 1) Intervenção dos membros da Câmara Municipal; -----------------------------------  

 ----------------- Departamento de Obras Municipais: -------------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção definitiva das obras 

de urbanização de uma operação de loteamento, sita nos Casais do Baleal, promovida por Marlene 

Elisabeth Fonvielle – Pelouro das Obras Municipais;------ -----------------------------------------------  

 ------------------- 3) Auto de receção provisória da empreitada de “Beneficiação do Edifício de 

Habitação Social Coosofi”, executada pela empresa Sotecnisol – Coberturas e Fachadas, S.A. – 

Pelouro das Obras Municipais; --------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 4) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e a Fundação do Desporto, 

no âmbito da medida de apoio ao apetrechamento e equipamentos desportivos dos centros de alto 

rendimento – Pelouro das Atividades Económicas; --------------------------------------------------------  

 ------------------- 5) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e a Fundação do Desporto, 

no âmbito do projeto desportivo do Centro de Alto Rendimento de Peniche – Pelouro das 

Atividades Económicas; ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 6) Utilização do circuito especial de transportes escolares por Eduarda Mendes 

Lino e Mariana Mendes Lino – Pelouro da Educação; ----------------------------------------------------  

 ------------------- 7) Comparticipação para transporte escolar, solicitada por Luís Ricardo Mendes 

Correia – Pelouro da Educação;-------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 8) Comparticipação para transporte escolar, solicitada por Filipe Alexandre Luís 

Monteiro das Eiras – Pelouro da Educação;-----------------------------------------------------------------  

 ------------------- 9) Comparticipação para transporte escolar, solicitada por David Alexandre da 

Silva Soares – Pelouro da Educação;-------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 10) Comparticipação para transporte escolar, solicitada por João André Maciel 

Ramos – Pelouro da Educação; -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 11) Comparticipação para transporte escolar, solicitada por André Alexandre 

Luís Monteiro das Eiras – Pelouro da Educação; ----------------------------------------------------------  

 ------------------- 12) Comparticipação para transporte escolar, solicitada por Leonardo Miguel 

Vitorino da Costa – Pelouro da Educação; ------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 13) Lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de CTTRC - Contrato 

de Trabalho a Termo Resolutivo Certo, CEI - Contratos de Emprego Inserção e Inserção+, 

Contratos de Prestação de Serviços (avenças), PEPAL - Programa de Estágios Profissionais na 
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Administração Local e CEAMA - Contrato Emprego Apoiado em Mercado Aberto, referentes ao 

mês de setembro de 2017 – Pelouro da Solidariedade Social; --------------------------------------------  

 ------------------- 14) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes aos meses de janeiro 

a setembro de 2017 – Pelouro das Finanças; ----------------------------------------------------------------  

 ----------------- Relacionamento Institucional: ---------------------------------------------------------------  

 ------------------- 15) Segundo Passeio de Tratores Agrícolas, promovido pelo Espaço Sénior São 

Leonardo – Pelouro das Atividades Económicas; ----------------------------------------------------------  

 ----------------- Diversos:----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 16) Responsabilidade extracontratual do Estado, no âmbito de um processo de 

que é titular António Manuel Costa Oliveira – Pelouro das Finanças; 

 ------------------- 17) Responsabilidade extracontratual do Estado, no âmbito de um processo de 

que é titular Dolores Gomes Pitau – Pelouro das Finanças; ----------------------------------------------  

 ------------------- 18) Fortaleza de Peniche – Pelouro da Cultura. ----------------------------------------  

 ------------- 3.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------  

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram nove horas e cinquenta minutos, encontrando-

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

Estiveram presentes os senhores:  

Josselène Nunes Teodoro e Pedro Ferreira, Chefe, em regime de substituição, e Assistente Técnico 

da Divisão de Administração e Finanças, respetivamente, durante toda a reunião. -------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas n.º 43, 44, 45 e 46/2017, das reuniões camarárias 

realizadas nos dias 4, 11 18 e 25 de setembro de 2017, tendo sido dispensada a sua leitura por os 

respetivos textos haverem sido previamente distribuídos pelos membros da Câmara. Apenas 

participaram na aprovação das atas os membros da Câmara Municipal que estiveram presentes nas 

respetivas reuniões, observando o n.º 3 do artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. ---------------------------------------------------  

 

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

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA CÃMARA MUNICIPAL: 

 

1) Intervenção dos membros da Câmara Municipal: ----------------------------------------------------  

Deliberação n.º 1420/2017: -----------------------------------------------------------------------------------   
Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ----------------------------------------------------  

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia: 

- Deu conta de se ter reunido, no dia 30 de setembro, com a senhora Presidente da Assembleia 

Municipal, por proposta da mesma, para articulação da data de instalação dos novos órgãos do 

Município, tendo ficado agendada para o dia 20 de outubro, pelas 21h00. Sobre a conferência de 

imprensa marcada para o dia 19 de outubro de 2017, relativa a mais uma edição do Campeonato 

do Mundo de Surf, disse que havia ficado acordado que seriam convidados, embora de uma forma 

cessante, todos os elementos que foram eleitos, bem como o novo presidente a ser eleito. Fez um 

balanço positivo da relação que tem tido com a senhora Presidente da Assembleia Municipal. Disse 

ter solicitado, a todos os serviços, informações sobre aquilo que entende ser importante para a 
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passagem de testemunho, elementos que irá partilhar com todos os membros da Câmara Municipal 

e com futuro Presidente eleito. Sobre a situação da Direção do Departamento Administrativo e 

Financeiro, solicitou à senhora Josselène Nunes Teodoro, agora, Chefe da Divisão de 

Administração e Finanças, em regime de substituição, que efetuasse um esclarecimento 

relativamente ao quadro com a nova estrutura orgânica. A Chefe da Divisão de Administração e 

Finanças esclareceu que a nova estrutura orgânica foi aprovada por força das alterações propostas 

pelo Governo e que, com a cessação da comissão de serviço da Diretora do Departamento 

Administrativo e Financeiro, passaram a estar em vigor as quatro Divisões. Disse, ainda, que o 

senhor Presidente da Câmara, a 29 de setembro, emitiu um despacho, no sentido de nomeá-la, em 

regime de substituição, por um período de dez dias, como Chefe da Divisão de Administração e 

Finanças, ficando, assim, para o próximo presidente eleito, a decisão relativamente à chefia da 

Divisão. O senhor Presidente da Câmara disse ter entregado um programa base, no âmbito do 

Campeonato do Mundo de Surf, e referiu o esforço significativo efetuado, nos últimos tempos, no 

sentido da valorização do campeonato e do território. Deu nota da temática escolhida para este 

ano, Por um oceano sem plástico, tendo em conta tratar-se de uma matéria extremamente atual e 

que importa continuar a desenvolver a sua sensibilização.  -----------------------------------------------      

 

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

 

2) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de receção provisória total das obras de 

urbanização de uma operação de loteamento, sita nos Casais do Baleal, promovida por Marlene 

Elisabeth Fonvielle – Pelouro das Obras Municipais: ---------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1421/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 28 de setembro de 2017, 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 3 artigo 87.º do RJUE (Regime Jurídico de Urbanização e 

Edificação), anexa-se proposta de nomeação dos Senhores Engenheiros Tânia Silva (DOM), 

Catarina Silva (SMAS), Nuno Doirado (DPGU) e Nuno Carvalho (DEA), para constituírem a 

comissão de vistoria para efeitos de Receção Provisória Total das Obras de Urbanização do 

processo de loteamento supramencionado e propõe-se à Câmara Municipal a nomeação da 

comissão e notificar o promotor, nos termos do n.º 2 do artigo 87.º do RJUE (Regime Jurídico de 

Urbanização e Edificação), conforme a informação dos serviços.» (Doc.834 NIPG 15936/17) ---  

 

3) Auto de receção provisória da empreitada de “Beneficiação do Edifício de Habitação Social 

Coosofi”, executada pela empresa Sotecnisol – Coberturas e Fachadas, S.A. – Pelouro das 

Obras Municipais: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1422/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 28 de setembro de 2017, 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 artigo 395.º do decreto-lei 18/2008, de 29 de janeiro de 2008, que 

aprova o Código dos Contratos Públicos, anexa-se auto de vistoria para efeitos de receção 

provisória da empreitada “Beneficiação do Edifício de Habitação Social Coosofi”. (Doc.835 

NIPG 15933/17) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

4) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e a Fundação do Desporto, no âmbito da 

medida de apoio ao apetrechamento e equipamentos desportivos dos centros de alto rendimento 

– Pelouro das Atividades Económicas: ---------------------------------------------------------------------  
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Deliberação n.º 1423/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 11 de outubro de 2017, 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 prevista na alínea u) do n.º 1 do 

artigo 33.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove a minuta do protocolo, em 

anexo, a celebrar entre o Município de Peniche e a Fundação do Desporto, que tem como objeto 

a concessão de uma comparticipação financeira ao Centro de Alto Rendimento de Peniche - 

conforme previsto no Aviso n.º 02/2017/CAR, no âmbito da Medida de apoio ao apetrechamento 

e equipamentos desportivos dos CAR, promovida pela Fundação do Desporto, dentro das 

competências que lhe foram delegadas pelo Estado Português.» (Doc.836 NIPG 15928/17) ------  

 

5) Protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e a Fundação do Desporto, no âmbito do 

projeto desportivo do Centro de Alto Rendimento de Peniche – Pelouro das Atividades 

Económicas: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1424/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

datada de 11 de outubro de 2017, 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 prevista na alínea u) do n.º 1 do 

artigo 33.º do anexo I, da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprove a minuta do protocolo, em 

anexo, a celebrar entre o Município de Peniche e a Fundação do Desporto, que tem como objeto 

a concessão de uma comparticipação financeira ao projeto desportivo do Centro de Alto 

Rendimento de Peniche, conforme previsto no Aviso n.º 01/2017/CAR, no âmbito da Medida de 

apoio aos projetos desportivos dos CAR, promovida pela Fundação do Desporto, dentro das 

competências que lhe foram delegadas pelo Estado Português.» (Doc.837 NIPG 15924/17) ------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

6) Utilização do circuito especial de transportes escolares por Eduarda Mendes Lino e Mariana 

Mendes Lino – Pelouro da Educação: ----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1425/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 10 de outubro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando a informação do Pelouro da Educação, datada de 6 de outubro de 2017, que se 

anexa, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do 

n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorize as alunas Eduarda 

Mendes Lino e Mariana Mendes Lino a utilizar o circuito especial de transportes do Município, 

no âmbito da rede de transportes escolares.» (Doc.838 NIPG 16053/17) -----------------------------  

 

7) Comparticipação para transporte escolar, solicitada por Luís Ricardo Mendes Correia – 

Pelouro da Educação: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1426/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 26 de setembro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando a informação do Pelouro da Educação, datada de 25 de setembro de 2017, que se 

anexa, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do 

n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, apoie a solicitação do aluno 

Luís Ricardo Mendes Correia, em conformidade com a informação do Setor da Educação, que se 

anexa.» (Doc.839 NIPG 15919/17) --------------------------------------------------------------------------  
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8) Comparticipação para transporte escolar, solicitada por Filipe Alexandre Luís Monteiro das 

Eiras – Pelouro da Educação: -------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1427/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 10 de outubro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando a informação do Pelouro da Educação, datada de 10 de setembro de 2017, que se 

anexa, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do 

n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, apoie a solicitação do aluno 

Filipe Alexandre Luís Monteiro das Eiras, em conformidade com a informação do Setor da 

Educação, que se anexa.» (Doc.840 NIPG 16063/17) ----------------------------------------------------   

 

9) Comparticipação para transporte escolar, solicitada por David Alexandre da Silva Soares – 

Pelouro da Educação: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1428/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 10 de outubro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando a informação do Pelouro da Educação, datada de 10 de setembro de 2017, que se 

anexa, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do 

n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comparticipe nos encargos 

com a utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno 

David Alexandre da Silva Soares, residente em Ferrel, a fim de poder frequentar o 2.º Ano do 

Curso de Técnico de Restauração e Bebidas/Dupla Certificação, na Escola de Hotelaria e 

Turismo do Oeste, em Caldas da Rainha.» (Doc.841 NIPG 16059/17) --------------------------------  

 

10) Comparticipação para transporte escolar, solicitada por João André Maciel Ramos – 

Pelouro da Educação: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1429/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 10 de outubro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando a informação do Pelouro da Educação, datada de 10 de outubro de 2017, que se 

anexa, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do 

n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do artigo 121.º 

do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 

janeiro, proceda à audiência prévia do requerente manifestando a intenção de indeferir o pedido 

de comparticipação, nos encargos com a utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de 

transportes escolares, do aluno João André Maciel Ramos, a frequentar o 3.º Ano do Curso de 

Técnico de Restauração e Bebidas/Dupla Certificação, na Escola de Hotelaria e Turismo do 

Oeste, em Caldas da Rainha, em virtude do aluno já ser apoiado pelo estabelecimento que 

frequenta.» (Doc.842 NIPG 16060/17) ----------------------------------------------------------------------  

 

11) Comparticipação para transporte escolar, solicitada por André Alexandre Luís Monteiro 

das Eiras – Pelouro da Educação: --------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1430/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 10 de outubro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando a informação do Pelouro da Educação, datada de 10 de outubro de 2017, que se 

anexa, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do 

n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do artigo 121.º 
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do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 

janeiro, proceda à audiência prévia do requerente manifestando a intenção de indeferir o pedido 

de comparticipação, no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno André Alexandre Luís 

Monteiro das Eiras, considerando que o mesmo com 18 anos de idade já não se encontra 

abrangido pela escolaridade obrigatória.» (Doc.843 NIPG 16061/17) --------------------------------  

 

12) Comparticipação para transporte escolar, solicitada por Leonardo Miguel Vitorino da 

Costa – Pelouro da Educação: -------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1431/2017: Deliberado aprovar a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 10 de outubro de 2017, que a seguir se transcreve e de que se arquiva cópia do original 

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

«Considerando a informação do Pelouro da Educação, datada de 10 de outubro de 2017, que se 

anexa, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do 

n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do artigo 121.º 

do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 

janeiro, proceda à audiência prévia do requerente manifestando a intenção de indeferir o pedido 

de comparticipação, no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno Leonardo Miguel 

Vitorino da Costa, considerando que o mesmo, com 18 anos de idade, já não se encontra 

abrangido pela escolaridade obrigatória.» (Doc.844 NIPG 16062/17) --------------------------------  

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

13) Lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de CTTRC - Contrato de Trabalho 

a Termo Resolutivo Certo, CEI - Contratos de Emprego Inserção e Inserção+, Contratos de 

Prestação de Serviços (avenças), PEPAL - Programa de Estágios Profissionais na 

Administração Local e CEAMA - Contrato Emprego Apoiado em Mercado Aberto, referentes 

ao mês de setembro de 2017 – Pelouro da Solidariedade Social: --------------------------------------  
Deliberação n.º 1432/2017: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou 

conhecimento da lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de CTTRC - Contrato de 

Trabalho a Termo Resolutivo Certo, CEI - Contratos de Emprego Inserção e Inserção+, Contratos 

de Prestação de Serviços (avenças), PEPAL - Programa de Estágios Profissionais na 

Administração Local e CEAMA - Contrato Emprego Apoiado em Mercado Aberto, referentes ao 

mês de setembro de 2017. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

14) Horas extra dos trabalhadores do Município, referentes aos meses de janeiro a setembro de 

2017 – Pelouro das Finanças: -------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1433/2017: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou 

conhecimento das horas extra dos trabalhadores do Município, referentes aos meses de janeiro a 

setembro de 2017. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL: 

 

15) Segundo Passeio de Tratores Agrícolas, promovido pelo Espaço Sénior São Leonardo – 

Pelouro das Atividades Económicas: -----------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1434/2017: Por proposta do senhor Presidente, a Câmara Municipal tomou 

conhecimento da carta do Espaço Sénior São Leonardo – Associação Social de Atouguia da Baleia, 

datada de 15 de setembro de 2017, a agradecer o apoio prestado ao 2.º Passeio de Tratores 

Agrícolas. (NIPG 14799/17) ----------------------------------------------------------------------------------  
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DIVERSOS: 

 

16) Responsabilidade extracontratual do Estado, no âmbito de um processo de que é titular 

António Manuel Costa Oliveira – Pelouro das Finanças: ----------------------------------------------  
Deliberação n.º 1435/2017: A proposta de responsabilidade extracontratual do Estado, no âmbito 

de um processo de que é titular António Manuel Costa Oliveira, foi retirada da ordem do dia. 

(NIPG 13167/17) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

17) Responsabilidade extracontratual do Estado, no âmbito de um processo de que é titular 

Dolores Gomes Pitau – Pelouro das Finanças: -----------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1436/2017: Deliberado aprovar a proposta verbal do senhor Presidente da 

Câmara, para, nos termos do artigo 121.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, se proceda à audiência prévia da requerente, 

manifestando a intenção de indeferir o pedido apresentado, e informar a interessada no processo, 

que não se encontram preenchidos cumulativamente os pressupostos do dever de indemnizar que 

recai sobre o Município: o facto, a ilicitude, a culpa, o dano e o nexo de causalidade entre o facto 

e o dano. (NIPG 10731/17) ------------------------------------------------------------------------------------     

 

18) Fortaleza de Peniche – Pelouro da Cultura: ---------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 1437/2017: O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento do ponto de 

situação do processo referente à Fortaleza de Peniche. ----------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 1438/2017: 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 dez horas e trinta 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, Chefe da Divisão de 

Administração e Finanças, em regime de substituição, subscrevo. --------------------------------------   

 

APROVAÇÃO: 

 

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

30 de outubro 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. ----------------------------------------  

 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

(assinado no original) 

 

_____________________________________ 
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A Chefe da Divisão de Administração e Finanças,  

em regime de substituição, 

 

(assinado no original) 

 

_____________________________________ 


