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ATA N.º 30/2012
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2012:
Aos treze dias do mês de novembro 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, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Carlos Jorge Gonçalves Amaral
Domingos, Vereadores, reuniu-se, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. --------------A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram nove horas e dez minutos. -----------------------O senhor Presidente da Câmara e o senhor Vereador Luís Ganhão só participaram na reunião até
às treze horas, tendo saído enquanto decorria o período de antes da ordem do dia. A partir dessa
hora, a reunião passou a ser presidida pelo senhor Vice-Presidente, que também a encerrou. -----O senhor Presidente propôs a inclusão de mais trinta e seis assuntos na ordem do dia, ao abrigo
do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, tendo a Câmara aprovado, por unanimidade,
a inclusão de todos os assuntos.------------------------------------------------------------------------------Para permitir a participação do senhor Presidente da Câmara e do senhor Vereador Luís Ganhão
na análise e votação de alguns assuntos da ordem do dia, a Câmara decidiu dividir o período da
ordem do dia em duas fases, tendo o período de antes da ordem do dia sido efetuado entre essas
duas fases. -------------------------------------------------------------------------------------------------------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, os esclarecimentos que foram
solicitados e as respostas dadas: -----------------------------------------------------------------------------Gabriela Jesus, que pretende construir uma moradia unifamiliar no concelho de Peniche, mas que
obteve parecer desfavorável a três propostas que apresentou para terrenos diferentes. O Diretor
do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística explicou os motivos de terem sido
emitidos os pareceres desfavoráveis. O senhor Presidente da Câmara disse que a autonomia dos
municípios na gestão do território é limitada e que o não cumprimento da lei pode levar à perda
de mandato dos autarcas.--------------------------------------------------------------------------------------Maria José Vidinha, que, mais uma vez, se queixou do ruído provocado pelos utilizadores das
instalações da Associação Desportiva Sporting Clube de Vila Maria, aquando da realização de
espetáculos de karaoke. Queixou-se, ainda, de que se pratica skate na escadaria da igreja de São
Pedro, dos projetores que iluminam a referida igreja estarem sempre apagados e da calçada estar
mal aplicada. O senhor Presidente da Câmara disse que desde a intervenção da munícipe, em
reunião de Câmara, apenas foi licenciado um espetáculo, mas que o facto se deveu a um lapso
dos serviços, uma vez que não havia despacho de autorização. Disse, ainda, que a prática de
skate em sítio inadequado será comunicada à polícia, que os projetores estão desligados para
contenção de custos, mas que será verificada se a iluminação na zona é suficiente, e que a
calçada será também verificada. -----------------------------------------------------------------------------Guilherme Ribeiro de Almeida, que manifestou a pretensão de adquirir uma parcela de terreno
municipal, sita no Casal da Ponte, para instalação de um estabelecimento de alojamento local,
tendo já apresentado um pedido escrito, em seu nome e de Hugo de Sousa Oliveira, que deu
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origem ao processo n.º S3188/12. O senhor Presidente da Câmara informou que já deu indicação
aos serviços do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística para elaborarem um estudo
urbanístico para a zona. ---------------------------------------------------------------------------------------Solange Gaspar, proprietária de uma rulote equipada para venda de bebidas e alimentos, que se
encontra instalada em Casais do Baleal, e que disse não reconhecer legitimidade ao Município
para a proibir de exercer atividade comercial naquele local, uma vez que o terreno é uma
propriedade privada. O senhor Presidente da Câmara disse que foram executadas obras no local
sem autorização e que a legislação nacional tem de ser cumprida por todos. Acrescentou que os
órgãos do Município apenas podem autorizar o que a lei lhes permite e, em caso de
incumprimento da lei pelos munícipes, estão obrigados a ordenar a reposição da legalidade. -----PERÍODO DA ORDEM DO DIA
A Câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo as deliberações, quando não
sejam indicados outro resultado e forma de votação, sido tomadas por unanimidade e votação
nominal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO:
Foram presentes e apreciados os seguintes documentos:-------------------------------------------------0683 - Processo n.º 48/12, em nome de Maria do Carmo Vicente Delfim Lourenço, para
legalização do sótão de um edifício, sito na Rua José Estêvão, n.º 119, em Peniche. ---------------DELIBERAÇÃO: Deliberado proceder à audiência prévia da requerente, manifestado a
intenção de indeferir o pedido, ao abrigo do n.º 4 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16
de dezembro, por o vão do terceiro piso não se encontrar alinhado com o do segundo piso nem
ter a mesma apresentação estética, concretamente ao nível de socos.----------------------------------0684 - Processo n.º 72/12, em nome de Escola de Surf do Baleal, L.da, para proceder a alterações
e ampliação de um edifício, destinado a comércio e serviços, sito na Avenida do Mar, em Casais
do Baleal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e
Ordenamento, datada de 5 de novembro de 2012, de que se anexou cópia à minuta da presente
ata, deliberado aprovar o pedido. (M-Doc.1) --------------------------------------------------------------0685 - Processo n.º 984-I/DOM, em nome de Baleal Sol – Construções e Turismo, L.da, para
loteamento de uma propriedade sita na Avenida da Praia, freguesia de Ferrel, acompanhado de
um pedido de alteração do uso do lote D1, em nome de Baleal Sol III – Promoção Imobiliária
Unipessoal, L.da, já presente em reuniões anteriores e acompanhado, agora, de uma nova planta
síntese. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e
Ordenamento, datada de 8 de novembro de 2012, de que se anexou cópia à minuta da presente
ata, deliberado aprovar a nova planta síntese do loteamento titulado pelo alvará de loteamento n.º
1/90, nas condições contidas na referida proposta. (M-Doc.2) ------------------------------------------0686 - Processo n.º 101/12, em nome de Joaquim José de Oliveira Malhão Viralhadas, para
demolição de um edifício, sito na Rua Marquês de Pombal, n.os 51 e 53, em Peniche, e
construção de um edifício de habitação, já presente em reunião anterior e acompanhado, agora,
exposição apresentada pelo titular do processo em sede de audiência prévia, datada de 3 de
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novembro de 2012.---------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e
Ordenamento, datada de 8 de novembro de 2012, de que se anexou cópia à minuta da presente
ata, deliberado indeferir o pedido, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de dezembro, e remeter cópia da exposição supramencionada à Direção-Geral
do Património Cultural. (M-Doc.3)--------------------------------------------------------------------------0687 - Processo n.º 988-I/DOM, em nome de José Rui Cordeiro Pinto, Mulher e Filhos, L.da,
para loteamento de uma propriedade sita na Aroeira, Consolação, acompanhado de um pedido de
alteração do uso dos espaços comerciais existentes nos pisos térreos dos edifícios, para
instalação de comércio, serviços e unidades de alojamento local, em nome de Carlos Manuel
Ramos Pinheiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado promover a consulta pública, nos termos do disposto no n.º 2 do
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro. ----------------------------------------------0688 - Processo n.º R587/12, em nome de Associação Mão Amiga, solicitando autorização para
cultivar uma parcela de terreno municipal.-----------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado: -----------------------------------------------------------------------------1) Celebrar um contrato de comodato com a Associação Mão Amiga, para cedência de uma
parcela de terreno, destinada ao cultivo de ervas aromáticas, no âmbito do projeto Viver é Estar
Vivo, com a área de 255,00 m2, sita em Relva Longa, que faz parte do prédio rústico inscrito na
matriz cadastral rústica da freguesia de Atouguia da Baleia sob o artigo 26, secção S2, pelo
período de cinco anos, renováveis automaticamente por períodos iguais, caso não haja a oposição
de qualquer uma das partes. ----------------------------------------------------------------------------------2) Autorizar os SMAS a fazer a ligação de água, por se tratar de uma IPSS, ficando a Associação
responsável por suportar os encargos financeiros com a ligação e os consumos e assumindo o
Município as despesas com a construção de ramal, caso seja necessária a sua execução. ----------3) Encarregar os serviços do Município de colocarem marcos nas estremas do prédio municipal e
placas identificativas de se tratarem de terrenos propriedade do Município de Peniche.------------0689 - Ofício n.º S12043, datado de 22 de outubro de 2012, da CCDRLVT - Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, solicitando a indicação do
representante da Câmara Municipal para integrar a comissão de acompanhamento da revisão do
Plano Diretor Municipal de Peniche, nos termos do Aviso n.º 13447/2012, de 10 de outubro, bem
como do respetivo suplente. ----------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado nomear o senhor Presidente da Câmara, António José Correia,
como representante da Câmara Municipal de Peniche para integrar a comissão de
acompanhamento da revisão do Plano Diretor Municipal de Peniche, nos termos do Aviso n.º
13447/2012, de 10 de outubro, e o senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, como suplente.
(NIPG16159/12)------------------------------------------------------------------------------------------------0690 - Ofício n.º 2468, datado de 29 de outubro de 2012, da Assembleia da República,
remetendo um requerimento, apresentado pelo Deputado Altino Bessa, sobre a avaliação geral
dos prédios urbanos, acompanhado de informação do Diretor do Departamento de Planeamento e
Gestão Urbanística do Município de Peniche, datada de 2 de novembro de 2012.-------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG16562/12)-------------------------------0691 - Informação, datada de 8 de novembro de 2012, do Diretor do Departamento de
Planeamento e Gestão Urbanística, sobre a legalização das instalações da empresa Valgroubetão
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- Sociedade de Betão Pronto, L.da.---------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado transmitir à empresa Valgroubetão - Sociedade de Betão Pronto,
L.da que pode apresentar proposta para a celebração de um contrato de planeamento para
execução de um plano de pormenor. ------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara deu indicação aos técnicos do DPGU para trazerem à próxima
reunião uma proposta de metodologia de fracionamento para articulação com os terrenos
restantes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------0692 - 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. ----DELIBERAÇÃO: O senhor Presidente da Câmara deu indicação aos técnicos do DPGU para
trazerem o assunto à próxima reunião de Câmara. --------------------------------------------------------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: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia 31 de outubro, deslocou-se à Berlenga para ver quais as intervenções que são
necessárias executar nas casas-abrigo dos pescadores. ---------------------------------------------------- No dia 31 de outubro, participou numa conferência, organizada pela PT, sobre tecnologia e
inovação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nos dias 1, 2 e 3 de novembro, a convite do Clube Naval do Funchal, participou no Congresso
Internacional o Desporto e o Mar. --------------------------------------------------------------------------- No dia 3 de novembro, assistiu ao espetáculo de estreia da revista Sardinhas…com açúcar. ----- No dia 5 de novembro, participou na sessão de abertura do evento Novembro Mês do Mar
2012. Felicitou a Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar por se ter associado a este
evento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ No dia 6 de novembro, participou na reunião de direção da Oceano XXI. --------------------------- No dia 6 de novembro, esteve presente na feira anual de Atouguia da Baleia. ---------------------- No dia 7 de novembro, assistiu à sessão de abertura da segunda Conferência Internacional de
Animação Turística, realizada pelo GITUR – Grupo de Investigação em Turismo do Instituto
Politécnico de Leiria, sediado na ESTM. -------------------------------------------------------------------- No dia 7 de novembro, participou num programa televisivo da RTP Internacional sobre o surf. - No dia 8 de novembro, participou no fórum inaugural da Conferência Portugal 2020, sobre o
novo ciclo de apoio ao crescimento económico e ao emprego, perspetivas para um novo QREN.- No dia 8 de novembro, participou na reunião da Oeste CIM. ------------------------------------------ No dia 8 de novembro, participou num jantar-conferência, realizado na NERLEI – Associação
Empresarial da Região de Leiria, que teve como orador convidado o professor Luís Filipe
Pereira, gestor, ex-ministro da saúde e ex-presidente da EFACEC, que falou sobre A Importância
da Estratégia nas PME. ---------------------------------------------------------------------------------------- No dia 9 de novembro, recebeu o Intendente Ismael Jorge, na qualidade de novo comandante
distrital da PSP de Leiria. -------------------------------------------------------------------------------------- No dia 9 de novembro, reuniu-se com a Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche,
sobre a necessidade de se proceder a obras de manutenção no quartel da corporação. Informou
que manifestou a disponibilidade do Município em estudar a reformulação do financiamento
contratado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- No dia 9 de novembro, participou no magusto do Centro Social do Pessoal da Câmara
Municipal de Peniche. ------------------------------------------------------------------------------------------ No dia 10 de novembro, participou no encontro comemorativo do 70.º aniversário da Mútua
dos Pescadores, que decorreu em Peniche, nomeadamente na conferência final do Projeto
Marleanet e na apresentação do livro Mútua dos Pescadores - Biografia de uma seguradora da
economia social, da autoria de Álvaro Garrido. O senhor Presidente da Câmara felicitou a Mútua
dos Pescadores por mais um aniversário e pela edição da obra citada. --------------------------------- No dia 10 de novembro, assistiu à apresentação pública da coleção SER Joias de Portugal,
joias inspiradas no design tradicional português com aplicação de Renda de Bilros de Peniche.--- No dia 10 de novembro, esteve presente na Hidro Party, que decorreu nas Piscinas Municipais.
- No dia 10 de novembro, participou nas comemorações do aniversário da Associação de Cultura
e Recreio D. Inês de Castro, de Coimbrã. ------------------------------------------------------------------- No dia 12 de novembro, reuniu-se com representantes dos sindicatos STAL e Sintap, sobre a
impossibilidade dos municípios assegurarem o transporte dos seus trabalhadores. ------------------- No dia 12 de novembro, assistiu à sessão de encerramento da Campanha EMEPC / M@rBis /
Berlengas2012. -------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara prestou, ainda, as seguintes informações: ---------------------------- Que já recebeu a comunicação de que o PAEL foi aprovado e que o contrato será assinado, em
Lisboa, no dia 16 de novembro de 2012. -------------------------------------------------------------------- Que será recebido, conjuntamente com representantes da empresa Eneólica, hoje à tarde, pelo
senhor Secretário de Estado da Energia, para tratarem de assuntos relacionados com a expansão
do WaveRoller e a nova legislação sobre energias renováveis. ------------------------------------------ Que felicitou o cantor David Fonseca por ter usado imagens do concelho de Peniche num
videoclip e propôs que seja enviado um agradecimento formal, em nome da Câmara,
acompanhado de votos de felicitação. Os restantes edis concordaram com a proposta
apresentada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Francisco Salvador:
- Chamou a atenção para o facto de existir uma tampa de uma caixa de telecomunicações,
localizada no piso da Rua Cruz das Almas, frente ao n.º 80-A, em Peniche, que tem um buraco
perigoso, e de se encontrar um veículo estacionado, junto à Escola Secundária, aparentemente
abandonado. O senhor Presidente da Câmara deu indicação à Diretora do Departamento
Administrativo e Financeiro para transmitir esta informação do senhor Vereador ao Serviço
Municipal de Proteção Civil e à PSP. ------------------------------------------------------------------------ Deu os parabéns à Câmara Municipal por ter sido alterada a sinalização de trânsito em redor da
igreja de São Pedro e lamentou que, nos primeiros dias da implementação da nova sinalética, não
esteve no local um agente da PSP a orientar o trânsito. --------------------------------------------------- Congratulou-se por ter lido no jornal A Voz do Mar que Peniche iria ter um plano
gerontológico, o que vai ao encontro do sugerido pelo PSD, em 27 de março de 2003. ------------- Perguntou, novamente, qual o ponto de situação de uma moradia, sita na Rua de Santa Ana, em
Peniche, propriedade do Município, nomeadamente se já foi iniciado o processo para
desocupação da mesma, uma vez que a inquilina já faleceu e a atual ocupante não legitimou a
ocupação nem a utiliza como residência. O senhor Presidente da Câmara solicitou à Diretora do
Departamento Administrativo e Financeiro que providencie uma informação sobre o processo,
para ser presente à próxima reunião de Câmara. ----------------------------------------------------------- Perguntou, novamente, quando serão colocadas as placas toponímicas na Avenida Monsenhor
Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche. O senhor Vice-Presidente informou que o
assunto está a ser tratado, conjuntamente com a Junta de Freguesia de Ajuda.------------------------ Perguntou, novamente, qual o ponto de situação do processo de reposição da legalidade
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urbanística num edifício, sito no Largo de São Paulo, em Peniche, que tem construções sobre
uma cobertura. O senhor Presidente da Câmara solicitou à Diretora do Departamento
Administrativo e Financeiro que providencie uma informação sobre o processo, para ser presente
à próxima reunião de Câmara. -------------------------------------------------------------------------------- Congratulou-se pela forma e conteúdo da coleção SER Joias de Portugal, que muito beneficia
as Rendas de Bilros de Peniche. Os senhores Presidente e Vice-Presidente agradeceram a
congratulação. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Disse que, na sequência da conclusão da primeira fase da recuperação do fosso das muralhas,
se deve pressionar a Direção-Geral do Património Cultural para proceder à limpeza das muralhas
e que o Município deve proceder à requalificação do espaço situado junto ao acesso à ponte
pedonal que atravessa o fosso, que serviu de espaço de estacionamento automóvel reservado do
Município. O senhor Presidente da Câmara disse que irá solicitar uma reunião com o senhor
Secretário de Estado da Cultura e que este será um dos assuntos da agenda. O senhor VicePresidente disse que a requalificação do antigo estacionamento está a ser programada e que
pensa que ficará concluída até ao final do corrente ano. -------------------------------------------------- Disse que falta sinalização horizontal em algumas ruas da cidade, o que pode constituir um
perigo, dando como exemplo o cruzamento das ruas Luís de Camões e de Santa Ana com a Rua
Sacadura Cabral. O senhor Vice-Presidente disse que a falta de recursos humanos e financeiros
dificulta que se façam todas as intervenções desejáveis e lamentou o vandalismo que existe na
sinalização vertical de trânsito.-------------------------------------------------------------------------------- Alerto para a falta de segurança existente na Estrada dos Remédios, em Peniche,
particularmente numa zona em que a mesma é mais estreita e em que as bermas se encontram
bastante desniveladas relativamente ao piso da estrada, que, ao fim da tarde, tem muita
circulação pedonal e pouca iluminação. O senhor Vice-Presidente disse que não existe solução a
curto prazo, por o Município não ter os terrenos necessários para o alargamento da via. -----------Senhor Vereador Carlos Amaral:
- Felicitou a Câmara Municipal, particularmente senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, e a sua
equipa e a Sociedade Ricardo & Ricardos - Joalheiros, pela coleção SER Joias de Portugal. Os
senhores Presidente e Vice-Presidente agradeceram as palavras do senhor Vereador Carlos
Amaral. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Alertou para a necessidade de se proceder à manutenção do equipamento de exercício físico
que se encontra instalado no Parque Urbano. O senhor Vice-Presidente disse que irá tratar do
assunto com a arquiteta Ana Carriço. ------------------------------------------------------------------------ Disse que o Município não está a ser bem-sucedido, do ponto de vista da eficácia, na limpeza
dos contentores de lixo. O senhor Vice-Presidente disse que, por questões financeiras, não se
contratou uma empresa externa para a limpeza dos contentores, estando esta a ser feita pelos
trabalhadores do Município, que também são em menor número no corrente ano. Informou que,
até ao dia 20 de novembro, todos os contentores de lixo da cidade serão lavados. ------------------- Informou que participou na última reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de
Atouguia da Baleia, onde foram colocadas duas questões que visavam o Município de Peniche:
Quais os últimos desenvolvimentos relativamente ao Centro Educativo de Atouguia da Baleia e o
facto de uma comitiva de alunos do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, que se
deslocou à Turquia, no âmbito do Projeto Comenius, e apenas levaram, como oferta do
Município de Peniche aos anfitriões, cinco latas de conserva de cavala e cinco latas de conserva
de sardinha. Lembrou a necessidade de haver algum cuidado na forma como se operacionaliza a
representatividade do Município e sugeriu que se mandem fazer pequenas peças de Renda de
Bilros de Peniche ou de outros elementos identificativo do nosso concelho para presentear quem
nos visita e quem vamos visitar. O senhor Presidente da Câmara informou que o Agrupamento
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de Escolas de Atouguia da Baleia não solicitou ao Município qualquer tipo de lembrança para
entregar na Turquia. Disse, ainda, que o Município tem diversos tipos de lembrança, incluindo
peças executadas em Rendas de Bilros de Peniche. O senhor Vice-Presidente disse que, de facto,
não foram pedidas lembranças e que a entrega das latas de conserva foi uma iniciativa do
Município.-------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara e o senhor Vereador Luís Ganhão saíram da reunião após a
intervenção do senhor Vereador Carlos Amaral. A reunião passou a ser presidida pelo senhor
Vice-Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------------Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 31 a 13 do corrente
ano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------«- Na 22.ª Expo-Aves de Peniche e 4.º Festival Nacional do Canário de Porte, organizado pelo
Clube Ornitológico de Peniche. A exposição teve lugar na Associação Recreativa Cultural e
Desportiva de Ferrel entre os dias 1 e 4 de novembro.
- No 34.º aniversário da Associação D. Inês de Castro – Coimbrã.
- Reuniu com a equipa de trabalho para planeamento da atividade "As Rendas vão à Escola",
que irá decorrer no próximo mês de março em todas as Escolas do 1.º ciclo.
- A convite do Núcleo dos Ex-Combatentes, o senhor Vice-Presidente participou na romagem ao
Cemitério de Peniche.
- Assistiu à apresentação da Revista "Sardinhas com açúcar", que teve lugar no antigo Salão
dos Bombeiros Voluntários de Peniche.
- Reuniu com a Direção do Centro Social da Bufarda, no âmbito da obra e da organização do
espaço da feira mensal. Informou os representantes deste Centro Social que irá apresentar na
próxima reunião de Câmara, o Protocolo a estabelecer entre estas duas entidades.
- No dia 08 de novembro, participou na Apresentação a profissionais do sector, da coleção
Lusitana – A nova tradição da Filigrana – Joias inspiradas no design tradicional português com
Renda de Bilros de Peniche, que teve lugar em Lisboa, no espaço Ricardo & Ricardos.
- Em Peniche, no dia 10 de novembro teve lugar a apresentação pública da Coleção Lusitana –
A tradição da filigrana – Joias inspiradas no design tradicional português com aplicação de
Renda de Bilros de Peniche.
A iniciativa contou com a presença do executivo Municipal, representantes do Projeto SER
Portugal e com mais de uma centena de Rendilheiras do concelho.
A coleção da SER Joias de Portugal teve origem numa parceria entre a Câmara Municipal de
Peniche e a Sociedade Ricardo & Ricardos, Joalheiros, uma ourivesaria com 20 anos de
experiência, que uniu joalheiros e rendilheiras num labor único e exclusivo, cujo conceito se
revê na ancestralidade de técnicas tradicionais portuguesas e na personalidade do povo
lusitano.
Esta coleção elogia o árduo trabalho que aliou o saber-fazer de joalheiros e de rendilheiras de
Peniche na conceção de peças exclusivas e enaltece o minucioso trabalho tecido em Renda de
Bilros com o brilho do ouro, diamantes e pedras preciosas.
Foram apresentadas as seguintes peças:
- CORAÇÃO “A ANFITRIÃ” - Apaixonada, generosa, dedicada e corajosa, o carácter
da verdadeira mulher portuguesa.
- CRUZ DE MALTA “A GUERREIRA” – Uma peça que consagra a mulher com garra,
lutadora, desafiante.
- ARRECADAS “AS GLORIOSAS” - Uma homenagem ao prestígio de Ser mulher.
- CRUZ DA ORDEM DE CRISTO “A EXPLORADORA” - Uma ode aos portugueses de
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espírito aberto, que procuram incessantemente a realização, correndo atrás dos seus sonhos,
explorando, audaciosamente, caminhos por trilhar.
- ESCRAVA “A LIBERTADORA” – Elogio à Liberdade, ela que é dona de si própria,
como verdadeira Mulher.
- CONTA “A DESEJADA” – Uma joia singular e perfeita que, apesar de única, se deseja
colecionar, como fazemos com os momentos verdadeiramente inesquecíveis.
- BRINCOS “OS AVENTUREIROS” - Desenhados com elegância e arrojo, quebram a
ortodoxia e elevam-se, carismaticamente, ao espírito de aventura e audácia que vibra em cada
mulher aventureira.
- ANEL “O ETERNO”- Uma joia que se destaca de qualquer outra. Um presente que
ficará para sempre.
- BOTÕES DE PUNHO “OS NAVEGADORES” - Um tributo ao homem, como forte
referência familiar que sabe para onde vai e comanda “o barco”, de pulso firme, contra todos
os receios e incertezas.
- CRUZ “A ADORADA” – Uma peça tocada pela graça para assim se transformar no
verdadeiro amuleto de adoração, esperança e proteção.
- Esteve presente no evento Hidro Party, organizado pelas Piscinas Municipais de Peniche.
- Em reuniões com os Dirigentes do STAL e do SINTAP.
- Reunião interna no sentido da programação da intervenção no Bairro do Calvário.
Felicitações Desportivas:
O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, felicitou os seguintes atletas / Clube:
- Guilherme Fonseca, jovem surfista do Península de Peniche Surf Clube, fez o pleno e
sagrou-se Campeão Nacional de Surf Esperanças 2012 nas categorias em que
participou, Sub-16 e Sub-18.
- Tatiana Francisco, do Clube de Taekwondo de Peniche, venceu o Open de Portugal na
categoria de peso de menos de 59 Kg, no dia 04 de Novembro de 2012.
- O Clube Stella Maris de Peniche – Seção de Pesca, conquistou o 2º lugar, no
Campeonato Nacional de Pesca à Boia 2012. A terceira e última prova decorreram no
passado dia 28 de Outubro na Figueira da Foz. Ao sagrar-se Vice-campeão Nacional, a
equipa de Peniche ficou apurada para participal no próximo Campeonato Europeu Espanha 2013.» [sic] ---------------------------------------------------------------------------------Senhora Vereadora Clara Abrantes:
- Referiu-se à entrada em vigor do novo Regime do Arrendamento Urbano e às suas implicações.
- Deu conhecimento de que está a ser preparada uma nova lei para o arrendamento social. -------Senhor Vereador Jorge Abrantes:
- Deu conhecimento de como decorreu a última reunião do Conselho de Administração dos
Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento. ------------------------------------------------------- Informou que se realizou uma hasta pública para venda de eucaliptos (na árvore), tendo sido
vendido um lote, pelo valor de 4600,00 euros. ------------------------------------------------------------- Informou que participou em mais uma reunião sobre o processo da reavaliação geral dos
prédios urbanos. ------------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA (continuação)
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. O senhor Presidente da Câmara e o senhor Vereador Luís Ganhão, por já terem saído
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da reunião, não participaram na apreciação e votação dos assuntos que se seguem.-----------------DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS:
0693 - 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, no
dia 24 de outubro de 2012, ao abrigo de deliberações de delegação de competências, em matéria
de licenciamento de obras.------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (M-Doc.4) --------------------------------------CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE DIVERSO:
Foram presentes e apreciados os seguintes documentos:-------------------------------------------------0694 - Carta, datada de 22 de outubro de 2012, da Federação Portuguesa de Cicloturismo e
Utilizadores de Bicicleta, solicitando a emissão de parecer prévio para a realização de um
passeio, no dia 18 de novembro de 2012, que atravessará o concelho de Peniche, denominado III
Audace - Ericeira 500 Anos de Foral Manuelino. --------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado emitir parecer favorável. (NIPG16029/12) --------------------------0695 - Carta, datada de 22 de outubro de 2012, da Associação Empresarial do Concelho de
Óbidos - Óbidos.com, felicitando a Câmara Municipal de Peniche pela realização de mais um
campeonato de provas de surf. -------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento e agradecer. (NIPG16263/12) ----------------0696 - Informação n.º 53/2012, datada de 25 de outubro de 2012, do Serviço de Cultura,
remetendo parecer técnico sobre o estado de conservação da Torre do Relógio, sita na Travessa
da Misericórdia, propriedade do Município de Peniche. -------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG16348/12)-------------------------------0697 - Carta n.º 795/12, datada de 22 de outubro de 2012, da FENACERCI - Federação Nacional
de Cooperativas de Solidariedade Social, agradecendo a colaboração prestada no decurso da ação
Surf Adaptado, que se realizou nos passados dias 12 e 13 de outubro. --------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG16375/12)-------------------------------0698 - Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das
Grandes Opções do Plano, referentes a outubro de 2012, lista nominal dos trabalhadores
contratados em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, contratos de emprego
inserção e estágios qualificação emprego e contratos de prestação de serviços, ao serviço em
outubro de 2012, e mapa do total acumulado de horas extra por funcionário, referente ao período
de janeiro a setembro de 2012. -------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. ----------------------------------------------------0699 - Carta n.º 180/D/12, datada de 2 de novembro de 2012, da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Peniche, solicitando a marcação de uma reunião com o senhor
Presidente da Câmara. O senhor Presidente da Câmara informou que a reunião se realizou no dia
9 de novembro de 2012.---------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG16653/12)--------------------------------
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0700 - Informação, datada de 22 de outubro de 2012, do Serviço de Ação Social, Solidariedade e
Habitação, sobre o número de barracas e de agregados familiares de etnia cigana, instalados na
Fonte Boa, em Peniche. ---------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG15947/12)-------------------------------0701 - Projeto de espaços exteriores (proposta 2 - versão II), elaborado pelo Departamento de
Energia e Ambiente, para integração paisagística e tratamento da ilha central da rotunda da Avenida
Papa Paulo VI, no cruzamento com a Rua Heróis do Ultramar e a Rua General Humberto Delgado,
em Peniche.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado apreciar o assunto na próxima reunião.-------------------------------0702 - Proposta, datada de 9 de novembro de 2012, do Presidente da Câmara, para alteração à
Estrutura Orgânica do Município de Peniche e ao Regulamento de Organização dos Serviços.---DELIBERAÇÃO: Deliberado, por maioria, com três votos a favor, dos senhores Jorge Amador,
Clara Abrantes e Jorge Abrantes, e duas abstenções, dos senhores Francisco Salvador e Carlos
Amaral, concordar com as alterações propostas, que aqui se dão por reproduzidas e que constam
de documento que ficou apenso à minuta da presente ata. Deliberado, ainda, remeter o assunto
para aprovação da Assembleia Municipal. (M-Doc.5) ---------------------------------------------------0703 - Proposta, datada de 9 de novembro de 2012, do Presidente da Câmara, para a nova
Organização dos Serviços do Município de Peniche, que inclui a Estrutura Orgânica e o
Regulamento de Organização Interna. ----------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado, por maioria, com três votos a favor, dos senhores Jorge Amador,
Clara Abrantes e Jorge Abrantes, e duas abstenções, dos senhores Francisco Salvador e Carlos
Amaral, aprovar a Organização dos Serviços do Município de Peniche, excluindo os serviços dos
Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento, elaborada nos termos da Lei n.º 49/2012, de
29 de agosto, que inclui a Estrutura Orgânica e o Regulamento de Organização Interna,
documentos que aqui se são como reproduzidos e de que ficou apensa cópia à minuta da presente
ata. Deliberado, ainda, remete o assunto para aprovação da Assembleia Municipal. (M-Doc.6) --0704 - Ofício n.º 3078, datado de 9 de novembro de 2012, dos Serviços Municipalizados de
Águas e Saneamento, remetendo cópia da deliberação do Conselho de Administração, tomada
em 5 de novembro de 2012, sobre a organização dos Serviços Municipalizados de Águas e
Saneamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado, por maioria, com três votos a favor, dos senhores Jorge Amador,
Clara Abrantes e Jorge Abrantes, e duas abstenções, dos senhores Francisco Salvador e Carlos
Amaral, aprovar a Organização dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento,
elaborada nos termos da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que inclui a Estrutura Orgânica e o
Regulamento de Organização Interna, documentos que aqui se são como reproduzidos e de que
ficou apensa cópia à minuta da presente ata. Deliberado, ainda, remete o assunto para aprovação
da Assembleia Municipal. (NIPG16925/12 M-Doc.7) ---------------------------------------------------0705 - Proposta, datada de 9 de novembro de 2012, do Presidente da Câmara, para atribuição de
abono para despesas de representação aos titulares de cargos dirigentes do Município,
observando o estabelecido no n.º 2 do artigo 24.º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto. -------------DELIBERAÇÃO: Deliberado, por maioria, com três votos a favor, dos senhores Jorge Amador,
Clara Abrantes e Jorge Abrantes, e duas abstenções, dos senhores Francisco Salvador e Carlos
Amaral, submeter à Assembleia Municipal a aprovação de proposta de atribuição de abono para
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despesas de representação aos titulares dos cargos dirigentes do Município de Peniche, incluindo
Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento, no montante fixado para o pessoal dirigente
da Administração Central, sendo-lhe igualmente aplicáveis as correspondentes atualizações
anuais, com efeitos a partir da entrada em vigor da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto. (M-Doc.8) 0706 - Proposta, datada de 9 de novembro de 2012, do Presidente da Câmara, propondo a
nomeação do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Águas e
Saneamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: No uso da competência conferida pelo disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo
64.º da lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e conforme previsto no n.º 2 do artigo 12.º da Lei n.º
50/2012, de 31 de agosto, deliberado, por maioria, com três votos a favor, dos senhores Jorge
Amador, Clara Abrantes e Jorge Abrantes, e duas abstenções, dos senhores Francisco Salvador e
Carlos Amaral, nomear o Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Águas e
Saneamento, composto pelo senhor Presidente da Câmara, António José Correia, que presidirá, e
pelos Vereadores Jorge Serafim Silva Abrantes, que substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos, e Jorge Alberto Bombas Amador, até final do atual mandato autárquico,
conforme previsto no n.º 3 do artigo 12.º da lei n.º 50/2012, de 31 de agosto.------------------------0707 - Ofício n.º 3079, datado de 9 de novembro de 2012, dos Serviços Municipalizados de
Águas e Saneamento, remetendo cópia da deliberação do Conselho de Administração, tomada
em 5 de novembro de 2012, sobre a proposta de acordo do Departamento Administrativo e
Financeiro do Município de Peniche para regularização de dívida, cujo montante total, a 31 de
outubro de 2012, era de 1 817 824,53 euros.---------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar e solicitar à Assembleia Municipal a necessária
autorização. (M-Doc.9)----------------------------------------------------------------------------------------0708 - Informação, do Departamento Administrativo e Financeiro, apresentando um plano de
regularização da dívida à VALORSUL - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das
Regiões de Lisboa e Oeste, S.A., no valor de 20 126,14 euros. -----------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar e solicitar à Assembleia Municipal a necessária
autorização. (M-Doc.10) --------------------------------------------------------------------------------------0709 - Informação, do Departamento Administrativo e Financeiro, apresentando um plano de
regularização da dívida à SUMA - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A., no valor de 13
079,45 euros.----------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar e solicitar à Assembleia Municipal a necessária
autorização. (M-Doc.11) --------------------------------------------------------------------------------------0710 - Informação, do Departamento Administrativo e Financeiro, apresentando um plano de
regularização da dívida à CPCIS - Companhia Portuguesa de Computadores, Informática e
Sistemas, S.A., no valor de 46 398,61 euros. --------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar e solicitar à Assembleia Municipal a necessária
autorização. (M-Doc.12) --------------------------------------------------------------------------------------0711 - Informação, do Departamento Administrativo e Financeiro, apresentando um plano de
regularização da dívida à FCM - Confragens e Construções, S.A., no valor de 7947,70 euros. ---DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar e solicitar à Assembleia Municipal a necessária
autorização. (M-Doc.13) ---------------------------------------------------------------------------------------
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0712 - Informação, datada de 9 de novembro de 2012, do Departamento Administrativo e
Financeiro, dando conhecimento de que, no âmbito dos procedimentos de contratualização
pública adiante referidos, houve a necessidade de passar parte dos encargos financeiros para o
ano de 2013: Aquisição de Varão Betão A500NR para construção da Casa Mortuária do
Cemitério; Prestação de serviços, na modalidade de avença, de dois professores de atividades de
enriquecimento curricular e Empreitada de remodelação do Edifício António Bento. --------------DELIBERAÇÃO: Deliberado solicitar à Assembleia Municipal a ratificação dos três
compromissos plurianuais assumidos e supramencionados, nos termos do artigo 12.º do DecretoLei n.º 127/2012, de 21 de junho, para efeitos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012,
de 21 de fevereiro. (M-Doc.14) ------------------------------------------------------------------------------0713 - Informação, datada de 9 de novembro de 2012, do Departamento Administrativo e
Financeiro, dando conhecimento da necessidade de se solicitar a autorização prévia da
Assembleia Municipal para a assunção dos compromissos para renovação do contrato de
aquisição do serviço de apoio técnico e manutenção das aplicações Medidata, pelo um período
de 29 de novembro de 2012 a 28 de novembro de 2013, e para a aquisição multifunções e
impressoras, através de renting, pelo prazo de quatro anos. ---------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado solicitar à Assembleia Municipal autorização para a assunção do
compromisso plurianual supramencionado, nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º
127/2012, de 21 de junho, para efeitos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21
de fevereiro. (M-Doc.14) -------------------------------------------------------------------------------------0714 - Informação, datada de 12 de novembro de 2012, do Departamento Administrativo e
Financeiro, propondo a alienação de seis viaturas que se encontram atualmente inoperacionais. -DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a alienação das viaturas SF-99-55, FB-04-99,
QE-42-69, XC-53-58, GP-57-05 e JCB giratória à empresa Ecocar - Reciclagem e Transporte de
Resíduos Metálicos, L.da, pelo valor de 6231,00 euros, para abate e encaminhamento de sucata. -CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS:
0715 - Foi presente, para efeitos de aprovação, a minuta do protocolo a celebrar entre o
Município de Peniche e o Centro Social da Bufarda, que tem por objeto dotar o espaço adjacente
à sede do Centro Social da Bufarda, onde se realiza o mercado mensal, das infraestruturas
necessárias ao cumprimento dos requisitos obrigatórios previstos na lei para o bom
desenvolvimento e funcionamento do referido mercado. ------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar, que aqui se dá por
reproduzido e que ficou apenso à minuta da presente ata. (M-Doc.15) --------------------------------HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS:
Foram presentes os seguintes requerimentos, solicitando a concessão de visto nos mapas de
horário de funcionamento: ------------------------------------------------------------------------------------0716 - Em nome de Cais das Descobertas - Atividades Hoteleiras, L.da, datado de 26 de setembro
de 2012, para o estabelecimento de restauração, denominado Armazém 8, sito na Avenida do
Mar, n.º 8, em Peniche.----------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 08h00 às 02h00,
conforme solicitado. (NIPG14984/12) -----------------------------------------------------------------------
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0717 - Em nome de Isaurinda Maria dos Santos Vieira, datado de 13 de setembro de 2012, para o
estabelecimento de bebidas, denominado Onda Mar, sito na Rua do Juncal, n.º 26, em Peniche.-DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 07h00 às 24h00,
conforme solicitado. (NIPG14423/12) ----------------------------------------------------------------------0718 - Em nome de Sara Catarina Ribeiro da Conceição Garcia, datado de 13 de setembro de
2012, para o estabelecimento de bebidas, denominado Café Millenium, sito em Casal Figueiras,
Fonte Boa, n.º 10, em Peniche.-------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 07h30 às 24h00,
conforme solicitado. (NIPG14425/12) ----------------------------------------------------------------------0719 - Em nome de Maria Isabel Sardinha Camacho de Oliveira, datado de 27 de agosto de
2012, para o estabelecimento de bebidas, denominado Cruzeiro do Sul, sito no Largo Prof.
Francisco Freire, n.º 16, em Peniche. -----------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 07h00 às 24h00,
conforme solicitado. (NIPG14426/12) ----------------------------------------------------------------------0720 - Em nome de L’Acquedotto - Pastelaria e Gelataria, L.da, datado de 9 de outubro de 2012,
para o estabelecimento de pastelaria e gelataria, denominado L’Acquedotto, sito na Rua Ramiro
Matos Bilhau, n.º 1 - r/c, em Peniche.-----------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 08h00 às 23h00,
conforme solicitado. (NIPG15534/12) ----------------------------------------------------------------------TRÂNSITO:
Foram presentes e apreciados os seguintes documentos:-------------------------------------------------0721 - Ofício n.º 7, datado de 27 de janeiro de 2011, da Freguesia de Ajuda, sugerindo a
proibição de estacionamento na Rua D. Luís de Ataíde, em Peniche, no troço entre a Travessa do
Bom Sucesso e a Rua Ramiro de Matos Bilhau. ----------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado solicitar o parecer da Comissão Municipal de Trânsito.
(NIPG1932/11) -------------------------------------------------------------------------------------------------0722 - Informação, datada de 11 de setembro de 2012, do Serviço Municipal de Proteção Civil,
dando conhecimento de se colocar um sinal de proibição de trânsito num dos acessos ao Porto de
Areia Sul.--------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Considerando a informação do Departamento de Obras Municipais, datada
de 21 de setembro de 2012, de que se anexou cópia à minuta da presente ata, deliberado autorizar
a colocação de um sinal vertical de trânsito proibido (C2), de acordo com o artigo 24.º do
Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1
de outubro. (M-Doc.16) ---------------------------------------------------------------------------------------CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS:
0723 - Foram presentes diversas solicitações para apoio financeiro, logístico ou material a
entidades públicas ou privadas. ------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado: -----------------------------------------------------------------------------1) Ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 31 de outubro de 2012, que
autorizou a doação de garrafas de água à Associação de Acólitos do Movimento Litúrgico de
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Jovens de Peniche para apoio à IV Peregrinação a Fátima. (NIPG13723/12) ------------------------2) Um subsídio, no valor de 43 250,00 euros, à Rip Surf - Artigos de Desporto Unipessoal, L.da,
na sequência das verbas transferidas para o Município, no âmbito dos apoios às iniciativas
desenvolvidas na Semana Tanto Mar. ----------------------------------------------------------------------3) Um subsídio, no valor de 5000,00 euros, à Press Fórum – Comunicação Social, S.A., na
sequência das verbas transferidas para o Município, no âmbito dos apoios às iniciativas
desenvolvidas na Semana Tanto Mar. ----------------------------------------------------------------------INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE AUTÓNOMA REGASEIFICAÇÃO DE GÁS
NATURAL LIQUEFEITO:
0724 - Foi presente o ofício n.º 4551, datado de 29 de outubro de 2012, da Secretaria de Estado
do Ambiente e do Ordenamento do Território, enviando cópia da publicação em Diário da
República do Despacho n.º 9691/2012, de 18 de julho, que reconhece o interesse público do
projeto de construção de uma unidade autónoma de regaseificação de gás natural em Atouguia
da Baleia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG16676/12)-------------------------------APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:
Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a minuta da presente ata, nos
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 catorze horas, o senhor Vice-Presidente da Câmara, no exercício das funções de
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
assino.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

