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ATA N.º 16/2012

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2012:

Aos doze dias do mês de junho do ano dois mil e doze, nesta cidade de Peniche e Sala de Sessões
dos Paços do Município, estando presentes os Excelentíssimos Senhores António José Ferreira
Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente, Maria Clara
Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Serafim Silva Abrantes, Luís Lourenço Jorge Ganhão, Hélia
Susana Brás Neves Calé e Carlos Jorge Gonçalves Amaral Domingos, Vereadores, reuniu-se,
ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. ----------------------------------------------------------
A senhora Hélia Calé encontrava-se a substituir o senhor Francisco Manuel Pinto da França
Salvador, que comunicou a sua ausência, nos termos do n.º 2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de
18 de setembro.--------------------------------------------------------------------------------------------------
A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e trinta minutos. -------------------

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:

Foi presente, aprovada e assinada a ata da reunião camarária realizada no passado dia 29 de
maio, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto haver sido previamente
distribuído pelos membros da Câmara. ----------------------------------------------------------------------

PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO

Após ter declarado aberta a reunião, o senhor Presidente deu a palavra aos cidadãos presentes
que manifestaram intenção de intervir, apresentando-se, de seguida, de forma sumária, nos
termos do n.º 7 do artigo 84.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, o esclarecimento que foi
solicitado e as respostas dadas:--------------------------------------------------------------------------------
- Dois representantes do estabelecimento comercial denominado Bar do Bruno, sito na praia do
Baleal, que solicitaram que a Câmara tome uma decisão favorável sobre o pedido que
apresentaram, por escrito, de alargamento do horário de funcionamento do referido
estabelecimento, até às cinco horas, durante a época balnear, referindo que a pretensão tem
suporte legal. Deram o exemplo de concelhos vizinhos em que os respetivos municípios
autorizaram, genericamente, os bares, sitos em zona de praia, a funcionarem para além do
horário estabelecido, durante a época balnear. Acrescentaram que, em anos anteriores, já tiveram
o horário agora pretendido, não tendo havido quaisquer consequências negativas. O senhor
Presidente da Câmara solicitou aos munícipes que juntem ao requerimento apresentado, por
escrito, a fundamentação legal agora evocada para que seja analisada pelo gabinete jurídico do
Município. O senhor Vice-Presidente lembrou aos representantes do referido estabelecimento
comercial que, para além de evocarem o rigor da lei na defesa dos seus interesses, devem
também ser rigorosos no cumprimento do horário que está definido.-----------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: --------

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda nos últimos dias, conforme se
indica: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- No dia 29 de maio, participou, como orador, nas Jornadas Nacionais de Comunicação de
Marketing no Desporto, organizadas pela Escola Superior de Desporto de Rio Maior.--------------
- No dia 30 de maio, reuniu-se com as empresas ESIP - European Seafood Investments Portugal,
L.da e Docapesca - Portos e Lotas, S.A.. ---------------------------------------------------------------------
- No dia 30 de maio, participou na reunião do Conselho Executivo da Oeste CIM. ------------------
- No dia 30 de maio, assistiu à sessão de abertura do encontro dos Centros Novas Oportunidades
do Oeste.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 1 de junho, recebeu a FARNET - Rede Europeia das Zonas de Pesca, no âmbito do
desenvolvimento do GAC Oeste. -----------------------------------------------------------------------------
- No dia 1 de junho, acompanhou a Cercipeniche numa ação junto da Seleção Nacional de
Futebol. Informou que a Seleção Nacional de Futebol ofereceu 11 200,00 euros para a obra de
construção do lar residencial Porto de Abrigo. -------------------------------------------------------------
- No dia 1 de junho, participou numa reunião na ADRO.-------------------------------------------------
- No dia 2 de junho, assistiu ao XXIX Triatlo Cidade de Peniche. Manifestou a sua satisfação
pela prova ter corrido bem do ponto de vista organizativo e agradeceu a todas as entidades que
colaboraram e aos trabalhadores do Município. ------------------------------------------------------------
- No dia 3 de junho, participou nas diversas atividades comemorativas do Dia Nacional do
Pescador. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 4 de junho, participou na reunião do Conselho de Administração dos Serviços
Municipalizados de Águas e Saneamento. ------------------------------------------------------------------
- No dia 5 de junho, participou no programa televisivo da RTP2 Sociedade Civil, que foi
dedicado ao mar. ------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 5 de junho, participou na reunião extraordinária da Câmara Municipal de Peniche. -------
- No dia 5 de junho, participou na reunião da Plataforma Oestina de Comissões de Utentes da
Saúde, que teve lugar no Bombarral.-------------------------------------------------------------------------
- No dia 6 de junho, reuniu-se com o senhor Luis Almeida para lhe dar conhecimento da
deliberação tomada em 5 de junho, sobre o prédio sito no Largo dos Remédios, em Peniche.------
- No dia 6 de junho, reuniu-se com representantes da Associação de Dadores Benévolos de
Sangue de Peniche. ---------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 7 de junho, assistiu ao Triatlo Escolar. Felicitou a Escola Secundária de Peniche pela
organização da prova. ------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 8 de junho, participou numa ação da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar,
desenvolvida na ilha da Berlenga, sobre ilustração científica. -------------------------------------------
- No dia 11 de junho, participou nas cerimónias fúnebres da mãe do Presidente da Câmara
Municipal do Bombarral. --------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 11 de junho, reuniu-se com os grupos que participaram no corso de verão do Carnaval
2012, que se realizará no dia 14 de julho. -------------------------------------------------------------------

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 30 de maio a 12 de
junho de 2012: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
«O Senhor Vice-Presidente esteve presente nas seguintes atividades:
- Em diversas iniciativas, que por todo o concelho assinalaram o Dia Mundial da Criança,
nomeadamente na Corrida do 1.º ciclo, organizado pela EB 1.2.3 de Peniche; Na entrega de
prémios e diplomas do concurso “Rendas D’Escritas” aos alunos da Escola n.º 1 do
Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde e no convívio promovido pela Junta de Freguesia de
Serra d’El-Rei e pela EB 1 de Serra d’El-Rei.
- Na entrega de prémios do XXIV Triatlo – “Cidade de Peniche”, nomeadamente com as provas
de Aquatlo para o Campeonato Nacionais Juvenis e Lazer que contou com cerca de 50
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participantes e a Prova Triatlo Sprint (Campeonato Nacional Grupos de Idade), com a
participação de 350 atletas.
- No Triatlo Escolar, organizado pela Escola Secundária de Peniche, com um forte apoio da
nossa Autarquia, através do Pelouro do Desporto.
- Na entrega de prémios do Campeonato de Inter Cafés Bilhar Pool, que teve lugar na
Associação Cultural e Desportiva de Casal Moinho.
- Na festa dos alunos finalistas da disciplina de Religião e Moral, do 9.º ano do Agrupamento de
Escolas de Atouguia da Baleia.
- Esteve presente na iniciativa das comemorações do Dia Nacional do Pescador, nomeadamente
no Seminário “Porto de Peniche – Perspetivas Futuras”, Almoço-convívio com Pescadores de
Peniche, na Sessão pública da Câmara Municipal de Peniche e atuação do Fadista António
Severino.
- Na entrega de prémios do Concurso de Pesca do Núcleo Sportinguista de Peniche.
- Na receção a um grupo de reformados e idosos da Junta de Freguesia de Alcorrego (Avis).
- Na inauguração da Exposição “Memórias do Povo de Serra d’El-Rei”. Felicitar a Junta de
Freguesia e Arquivo da Câmara Municipal de Peniche.
- Apresentação final do Workshop de interpretação teatral, com a peça “A Víbora, a Donzela e
o Camponês”, iniciado em 2011. Uma iniciativa da Câmara Municipal de Peniche, dinamizada
pela atriz Luísa Ortigoso.
- Na Inauguração do espaço de convívio da Liga dos Combatentes-Núcleo de Peniche
O Senhor Vice-Presidente participou nas seguintes reuniões:
- Na reunião com a Direção do Clube Ornitológico de Peniche, sobre a Exposição de Aves
2012, sendo intenção desta associação que a referida exposição tenha lugar na Associação
Cultural e Desportiva de Ferrel – de 1 a 4 Novembro de 2012 e eventual apoio do Município na
exposição Anual de Aves, que irá ter lugar em Vila Franca de Xira de 14 a 16 de Dezembro de
2012.
- Com a Direção da Associação de Motociclismo de Peniche, sobre evento a realizar em
Setembro do corrente ano.
- Reunião do Conselho Geral da Escola Básica 2.3. de Atouguia da Baleia.
- Reunião extraordinária da Câmara Municipal de Peniche.
- Reunião do Conselho Geral da Escola Secundária de Peniche.
- Reunião do Conselho de Administração dos Serviços Municipais de Água e Saneamento.
- Reunião no Lugar da Estrada sobre o funcionamento do Jardim de Infância público, serviço de
apoio à família e serviço de refeições escolares.
- Reunião com todos os grupos participantes no Carnaval de Verão 2012.» [sic]--------------------

Senhor Vereador Luís Ganhão:
- Congratulou-se por o Governo ter conseguido verbas para realizar intervenções nas arribas, não
só na zona de Peniche, mas em todo o país. O senhor Presidente da Câmara informou que já
transmitiu a satisfação do Município ao senhor Secretário de Estado. ----------------------------------
- Referiu que existe uma limitação muito grande ao uso da praia de São Bernardino. ---------------
- Solicitou autorização para que os serviços lhe disponibilizem informações sobre as
urbanizações da Consolação, para saber o que se passa com as respetivas zonas verdes. Alertou
para o facto de existirem muitas ramos de árvores pendentes sobre os passeios da Avenida do
Golfe, entre os lugares de Casal Moinho e Consolação, o que dificulta o uso do passeio pelos
transeuntes. O senhor Presidente da Câmara disse que o senhor Vereador pode solicitar aos
serviços toda a informação que pretender sobre as urbanizações da Consolação e deu indicação à
Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro para verificar junto dos serviços se o
proprietário das árvores já foi notificado para proceder ao seu corte. -----------------------------------
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- Deu conhecimento de que a Associação Cultural e Recreativa de Casais Brancos lhe
manifestou interesse em utilizar o edifício escolar da localidade como ginásio. O senhor
Presidente da Câmara informou que já foi ouvido o Agrupamento de Escolas de Atouguia da
Baleia sobre o assunto e que virá uma proposta de protocolo à próxima reunião. --------------------
- Perguntou por que motivo não foi pago o subsídio para os vencimentos dos funcionários da
Freguesia de Atouguia da Baleia, referente ao mês de maio, uma vez que as Freguesias de Serra
d'El-Rei e Ferrel receberam os respetivos subsídios. O senhor Vice-Presidente informou que o
número de trabalhadores indicado pela Junta de Freguesia excedia o número protocolado, pelo
que foi necessário verificar o que se passava.---------------------------------------------------------------

Senhor Vereador Carlos Amaral:
- Perguntou qual o ponto de situação da negociação entre o Instituto de Gestão Financeira da
Segurança Social e o Município de Peniche sobre as casas da ilha da Berlenga. O senhor
Presidente da Câmara prestou a informação solicitada. ---------------------------------------------------
- Perguntou como será viabilizado financeiramente o programa televisivo de promoção da praia
de Medão – Supertubos, no âmbito do concurso 7 Maravilhas – Praias de Portugal. O senhor
Presidente da Câmara informou que está a desenvolver contactos para arranjar apoios, uma vez
que o Município não tem condições financeiras. -----------------------------------------------------------
- Perguntou qual o ponto de situação do processo para a instalação da unidade autónoma de re-
gaseificação de gás natural liquefeito. O senhor Presidente da Câmara informou que o pedido de
desafetação de terrenos da REN obteve parecer favorável da CCDR, aguardando, agora, os
despachos do senhor Secretário de Estado do Ordenamento do Território e do senhor Secretário
de Estado da Energia.-------------------------------------------------------------------------------------------
- Disse que a zona junto à antiga capela de Santo António do Portinho se encontra muito
degradada, e que se justifica uma intervenção no local, referindo, nomeadamente, um edifício
que serviu de sanitário público e que se encontra sem telhado. O senhor Presidente da Câmara
referiu que é uma zona arqueologicamente muito sensível e deu indicação aos serviços para
fazerem um ponto de situação do edifício referido pelo senhor Vereador. -----------------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

A Câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo as deliberações, quando não
sejam indicados outro resultado e forma de votação, sido tomadas por unanimidade e votação
nominal. Os vinte e um assuntos que não estavam incluídos na ordem do dia foram todos
admitidos, nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, por unanimidade. -----

REUNIÕES DE CÂMARA:

0364 - O senhor Presidente da Câmara propôs que a reunião extraordinária marcada para o dia
dezanove de junho, terça-feira, tenha início pelas catorze horas e trinta minutos e não pelas nove
horas e quinze minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado concordar com a proposta apresentada e dispensar a convocação
escrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS:

0365 - Foi novamente presente, para efeitos de aprovação, a minuta do protocolo a celebrar entre
o Município de Peniche e a Docapesca – Portos e Lotas, S.A., que tem por objeto a assunção, por
ambas as partes, do compromisso de, independentemente do diferendo existente, não criarem
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quaisquer obstáculos à atribuição e desenvolvimento da atividade a desenvolver pelo terceiro a
quem venha a ser atribuída a exploração do entreposto frigorifico, localizado na Rua da Escola
de Pesca, em Peniche, construído pela Docapesca em terrenos municipais. ---------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado, por maioria, com duas abstenções, dos senhores Vereadores Luís
Ganhão e Hélia Calé, do PSD, e cinco votos a favor, dos restantes membros da Câmara, aprovar
o texto do protocolo a celebrar, que aqui se dá por reproduzido e que ficou apenso à minuta da
presente ata. (M-Doc1) -----------------------------------------------------------------------------------------

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO:

Foram presentes e apreciados os seguintes documentos:--------------------------------------------------

0366 - Declaração de doação de terrenos para o domínio público, em nome de Norberto Vitorino
Sousa, no âmbito do processo de obras n.º 212/11. --------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado aceitar a doação da parcela de terreno, com a área de 39,00 m2,
sita na Rua da Fonte, em Casal Moinho, a desanexar do prédio urbano descrito na Conservatória
do Registo Predial de Peniche sob o n.º 8840, da freguesia de Atouguia da Baleia, e inscrito na
matriz predial urbana da mesma freguesia sob o artigo 7287, para ser integrada no domínio
público, nomeadamente para alargamento do arruamento. -----------------------------------------------

0367 - Processo n.º L1/12, em nome de António Tomé Madeira Lourenço e Maria da Conceição
Martins Henriques, para loteamento de um prédio rústico, sito na Rua Penedo do Forno, em
Casais do Baleal. ------------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado proceder à votação deste assunto após uma visita do executivo ao
local, que ficou agendada para o dia 20 de junho, às 9h30.-----------------------------------------------

0368 - Processo n.º 3/12, em nome de Albertino Manuel Petinga Gaspar, para substituição da
cobertura do edifício sito no gaveto formado pelas ruas António Maria de Oliveira e Afonso de
Albuquerque, em Peniche. -------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e
Ordenamento, datada de 28 de maio de 2012, deliberado aprovar e licenciar o pedido. (M-Doc.2)

0369 - Carta, datada de 28 de maio de 2012, de Sporting Clube da Estrada, solicitando o
licenciamento do exercício de atividade de acampamento ocasional, de 1 de junho a 30 de
setembro de 2012, para um terreno situado na Avenida da Praia, no Lugar da Estrada,
acompanhado de pareceres da Guarda Nacional Republicana e da Unidade Local de Saúde
Pública. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado, nos termos do artigo 31.º do Regulamento sobre o
Licenciamento das Atividades previstas nos Decretos-Lei n.os 264/02 e 310/02, de 25 de
novembro e 18 de dezembro, dar parecer favorável à realização do acampamento ocasional nas
instalações do Sporting Clube da Estrada, no período de 1 de junho a 30 de setembro de 2012. ---
O senhor Presidente da Câmara não participou na apreciação e votação deste assunto. -------------

0370 - Processo n.º L3/06, em nome de Álvaro Nuno da Silva e Outros, para loteamento de uma
propriedade, sita em “Raposa”, limite de Casais Brancos, já presente em reuniões anteriores e
acompanhado, agora, de uma informação do Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 4 de junho de 2012. -----------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado retirar o assunto da ordem do dia. --------------------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 12.06.2012 * Livro 103 * Fl.170

0371 - Processo n.º 27/12, em nome de Elena Vasilyeva, para construção de um edifício de
hospedagem e comércio, na Avenida do Mar, em Casais do Baleal. ------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado proceder à votação deste assunto após uma visita do executivo ao
local, que ficou agendada para o dia 20 de junho.----------------------------------------------------------

0372 - Processo n.º R1175/11, em nome de Consferrel – Construções Sociedade Unipessoal L.da,
para informação prévia sobre a viabilidade de construção de um edifício de habitação coletiva,
na Rua do Gualdino, em Casais do Baleal. ------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado retirar o assunto da ordem do dia. --------------------------------------

0373 - Declaração de doação de terrenos para o domínio público, em nome de Luís Pedro Costa
Pinheiro, no âmbito do processo de obras n.º 169/11. -----------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado aceitar a doação de uma parcela de terreno, com a área de 74,00
m2, sita na Rua Direita, em Bufarda, a desanexar do prédio rústico descrito na Conservatória do
Registo Predial de Peniche sob o n.º 5404, da freguesia de Atouguia da Baleia, e inscrito na
matriz cadastral rústica da mesma freguesia sob o artigo 168, secção BC, para ser integrada no
domínio público, nomeadamente para retificação de alinhamentos. ------------------------------------

0374 - Estudo urbanístico, elaborado pela Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento e Controlo,
para o entroncamento da Travessa das Pedras Muitas com o Caminho dos Valebenfeiteiros, em
Casais do Baleal, na sequência da deliberação camarária tomada em 15 de maio de 2012,
registada sob o número 0301. ---------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar. (M-Doc3) -------------------------------------------------------

TRÂNSITO:

Foram presentes e apreciados os seguintes documentos:--------------------------------------------------

0375 - Projeto, elaborado pela Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento e Controlo, de
alteração do nó viário e ordenamento de trânsito, no Largo da Palmeira, em São Bernardino, já
presente em reunião de 29 de maio de 2012, mas que, por não constar da ordem do dia, não ficou
registado em ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar. (M-Doc.4)-------------------------------------------------------

0376 - Projeto, elaborado pelo Departamento de Obras Municipais, para colocação de
sinalização de trânsito no Campo da República, em Peniche. --------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado apreciar o assunto na próxima reunião.--------------------------------

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL:

0377 - O Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística leu a proposta de
deliberação que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------
«Considerando que já se passaram mais de dois anos sobre a deliberação camarária de 4 de
novembro de 2009, não tendo desde então existido condições técnicas para a sua continuidade.
Considerando que desde o período de participação preventiva que se seguiu à deliberação atrás
referida, verificaram-se alterações de ordem legal e regulamentar significativas, nomeadamente
ao Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, através do Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30
de março, bem como a evolução de fatores externos suscetíveis de ajustamentos às estratégias
de desenvolvimento do concelho.
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Considerando ainda que, estão agora reunidas as condições indispensáveis para o início efetivo
da revisão, sem risco significativo de interrupções por longos períodos de tempo.
A Câmara Municipal de Peniche entende que se justifica proceder-se novamente a todas as
formalidades, para o início do processo, deliberando o seguinte:
1 - Dar início ao processo de Revisão do Plano Diretor Municipal de Peniche (PDM), nos
termos do n.º 1 do artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na redação atual
conferida pelo Decreto-Lei n.º 46/2009 de 20 de fevereiro, doravante designado por RJIGT,
fixando para a sua elaboração o prazo de 3 anos.
2 - Manter os objetivos a prosseguir com a revisão, já deliberados a 4 de novembro de 2009, nos
termos do n.º 3 do artigo 6.º do RJIGT, os quais se transcrevem:
- Adequação à estratégia de desenvolvimento territorial e à política municipal de ordenamento
do território e do urbanismo, face à evolução do modelo de ocupação do território no concelho;
- Promoção de uma política de desenvolvimento sustentado do concelho compatível com a
preservação e valorização do património ambiental, histórico e paisagístico;
- Criação de condições para o desenvolvimento de atividades empresariais geradoras de
emprego qualificado, tendo em conta as oportunidades emergentes e as perspetivas de evolução
da economia do concelho;
- Adaptação aos novos instrumentos de política de ordenamento do território, de âmbito
nacional e regional, bem como com os planos de natureza especial que abrangem o concelho de
Peniche.
- Adequação às novas disposições legais e regulamentares em matéria de ordenamento do
território e urbanismo.”
3 - Promover a participação pública preventiva, prevista no n.º 2 do artigo 77.º do RJIGT, pelo
período de 30 dias úteis, contados a partir da data de publicação do aviso na II Série do Diário
da República, para a formulação de sugestões e apresentação de informações sobre quaisquer
questões que possam ser consideradas relevantes no âmbito do respetivo procedimento de
revisão.
Mais delibera, aprovar o relatório fundamentado da avaliação da execução do PDM, a
metodologia proposta pelos serviços municipais para a concretização da revisão e comunicar à
CCDR-LVT o teor da presente deliberação, acompanhada do relatório, solicitando a marcação
de uma reunião preparatória, conforme o previsto no artigo 2.º, da Portaria 1474/2007, de 16
de novembro.
A presente deliberação deverá ser publicada na II Série do Diário da República, nos termos da
alínea b), do n.º 4, do artigo 148.º do RJIGT, assim como na comunicação social e na página
oficial do município, na internet, conforme determina o n.º 1 do artigo 74.º do mesmo diploma
legal.» [sic]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Durante a apreciação deste assunto usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ----------
……………………………………………………………………………………………………...
DELIBERAÇÃO: Aprovar a totalidade proposta apresentada pelo Diretor do Departamento de
Planeamento e Gestão Urbanística, acima transcrita. (M-Doc.5) ----------------------------------------

OBRAS DA EDP NO CONCELHO DE PENICHE:

0378 - Como aconteceu a 8 de fevereiro de 2011, estiveram presentes na reunião os senhores
engenheiros Paulo Cristino e Roxo Vaz, da empresa EDP Distribuição – Energia, S.A., para dar
conhecimento ao executivo das obras que a empresa já concluiu, tem em curso e previstas, na
área do concelho de Peniche, e valores desse investimento.----------------------------------------------
……………………………………………………………………………………………………...
Após a saída dos representantes da empresa, o senhor Presidente da Câmara propôs que a
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Câmara delibere sobre se pretende ou não que o arraial da Festa de Nossa Senhora da Boa
Viagem se continue a realizar no Campo da República, em Peniche, para que a empresa EDP
Distribuição – Energia, S.A. possa ponderar a realização de investimentos na zona. ----------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado concordar que se oficie a EDP Distribuição – Energia, S.A.,
dando-lhe conhecimento de que é intenção da Câmara Municipal de Peniche que o arraial da
Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem se realize no Campo da República, em Peniche, pelo
menos, nos próximos cinco anos. (M-Doc.6) ---------------------------------------------------------------

DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS:

0379 - Dando cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do artigo 65.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
setembro, o senhor Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos por si proferidos, nos
dias 17 e 28 de maio de 2012, ao abrigo de deliberações de delegação de competências, em
matéria de licenciamento de obras. ---------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (M-Doc.7) ---------------------------------------

CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE DIVERSO:

Foram presentes e apreciados os seguintes documentos:--------------------------------------------------

0380 - Carta, datada de 27 de julho de 2011, de Paula Cristina Monteiro de Sousa, solicitando a
substituição temporária da direção do lugar de terrado da feira mensal de Peniche, que lhe foi
concedido por despacho de 17 de Novembro de 2010. ----------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Diretor do Departamento de Energia e
Ambiente, de 4 de agosto de 2011, deliberado autorizar a substituição temporária da direção do
lugar de terrado n.º T14 da feira mensal de Peniche, por Cheila Marisa de Sousa Carrajola, ao
abrigo do n.º 2 do artigo 16.º do Regulamento das Feiras Municipais e da Atividade de Feirante.
(NIPG12292/11)-------------------------------------------------------------------------------------------------

0381 - Informação, datada de 14 de maio de 2012, do Departamento de Obras Municipais, dando
conhecimento de que a empresa CT-COBERT – Telhas do Outeiro da Cabeça, demonstrou
abertura para a doação de aproximadamente de 1500 toneladas de saibro para aplicar na
reparação de caminho agrícolas. ------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento e agradecer. (NIPG8653/12)-------------------

0382 - Carta, datada de 21 de maio de 2012, da Associação Cristã de Reabilitação, Ação Social e
Cultural - Renascer, solicitando autorização para proceder à montagem de duas bancas para
venda de brindes, nos dias 27 e 28 de junho de 2012, uma banca na Praça Jacob Rodrigues
Pereira e outra na Rua Dr. Ernesto Moreira, em Peniche.-------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar apenas a instalação de uma banca, na Praça Jacob
Rodrigues Pereira, e isentar do pagamento das taxas de ocupação da via pública, nos termos da
alínea d) do n.º 2 do artigo 8.º do RTTPMP. (NIPG7737/12) --------------------------------------------

0383 - Informação n.º 600/2012, datada de 11 de junho de 2012, do Gabinete Jurídico e de
Contencioso, sobre os processos de contraordenação instaurados em nome de Glaciar Plano, L.da.
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG8630/12) ---------------------------------

0384 - Carta, datada de 8 de junho de 2012, do Departamento de Ordenamento e Regulação do
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Domínio Hídrico da Agência Portuguesa de Ambiente, dando conhecimento de que foi efetuada
a remoção controlada de um bloco instável que se encontrava em situação de queda iminente,
sito na arriba sul da praia de São Bernardino. --------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. -----------------------------------------------------

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS:

0385 - Foi presente uma carta, datado de 22 de maio de 2012, de Glaciar Plano, L.da, solicitando
a extensão do horário de funcionamento do estabelecimento de bebidas denominado Bar do
Bruno, sito na praia do Baleal, até às cinco horas, durante a época balnear, às sextas-feiras,
sábados e vésperas de feriados. -------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado apreciar o assunto após a apresentação de novos elementos pela
gerência do estabelecimento, conforme acordado no período de intervenção do público.
(NIPG7823/12) --------------------------------------------------------------------------------------------------

ALTERAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS – MODIFICAÇÃO N.º 3:

0386 - Foram presentes os documentos contabilísticos para a segunda alteração ao Orçamento da
Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Plano de Atividades Municipal para 2012. ---
DELIBERAÇÃO: Deliberado: ------------------------------------------------------------------------------
1) Aprovar a alteração n.º 2 ao Orçamento da Despesa, para o ano em curso, a qual regista o
valor de 115 500,00 euros em reforços de despesas correntes, 2000,00 euros em reforços de
despesas de capital e 117 500,00 euros em anulações de despesas correntes. -------------------------
2) Aprovar a alteração n.º 2 ao Plano Plurianual de Investimentos, para o ano em curso, a qual
regista o valor de 2000,00 euros em reforços. --------------------------------------------------------------
3) Aprovar a alteração n.º 2 ao Plano de Atividades Municipais, para o ano em curso, a qual
regista o valor de 24 600,00 euros em anulações. ----------------------------------------------------------
Os originais dos documentos agora aprovados ficarão arquivados em pasta anexa ao livro de
atas, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963,
na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de agosto. ----------------------------

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS:

0387 - Foram presentes diversas solicitações para apoio financeiro, logístico ou material a
entidades públicas ou privadas. -------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAÇÃO: Deliberado: ------------------------------------------------------------------------------
1) Autorizar os serviços municipais a realizarem obras de regularização do piso do logradouro
do edifício sede da Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Casais de Mestre Mendo,
com fornecimento e aplicação de 70 toneladas de tout-venant, no valor estimado de 419,90 euros
em material e 2468,00 euros em desgaste de equipamento e mão-de-obra. (NIPG8482/12) --------
2) Conceder um subsídio, no valor de 350,00 euros, ao Agrupamento de Escolas de Atouguia da
Baleia, destinado a comparticipar nas despesas a efetuar com a realização do Campo de Férias
2012. (NIPG7118/12) ------------------------------------------------------------------------------------------
3) Autorizar a visita guiada ao Museu Municipal, gratuitamente, aos participantes do World
Cruising, no dia 19 de junho de 2012. (NIPG16821/11) --------------------------------------------------

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:

Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a minuta da presente ata, nos
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termos do número três do artigo nonagésimo segundo da lei número cento e sessenta e nove
barra noventa e nove, de dezoito de setembro. -------------------------------------------------------------

ENCERRAMENTO:

Sendo vinte horas e dez 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. ------------------------------------------------


