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ATA N.º 35/2012 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2012: 

 

Aos vinte e sete dias do mês de dezembro 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 vinte minutos. ----------------------  

Após ter declarado aberta a reunião, o senhor Presidente da Câmara deu a palavra ao senhor 

Manuel Salvador, que apresentou o trabalho final do seu curso licenciatura, sobre uma 

abordagem à ilha da Berlenga. --------------------------------------------------------------------------------  

 

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 11 de dezembro, participou numa tertúlia, denominada Cortes na Saúde: Que custos 

para o Oeste?, realizada em Caldas da Rainha, organizada pela Plataforma Oestina de 

Comissões de Utentes da Saúde. ------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 12 de dezembro, participou na reunião da direção da Associação Oceano XXI. -----------  

- No dia 12 de dezembro, participou na reunião do CLAS – Conselho Local de Ação Social. -----  

- No dia 13 de dezembro, participou na reunião do Conselho Executivo da Oeste CIM. ------------  

- No dia 14 de dezembro, participou na festa de Natal dos trabalhadores das autarquias locais do 

concelho de Peniche, organizada pelo Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de 

Peniche. O senhor Presidente agradeceu ao Sporting Clube da Estrada e à Paróquia de Peniche a 

disponibilização dos espaços para a realização da festa e felicitou todos os que contribuíram para 

o sucesso do evento. --------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 14 de dezembro, participou na festa de Natal da Associação para o Jardim Infantil de 

Ferrel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 16 de dezembro, participou numa iniciativa da União Cultural e Desportiva de São 

Bernardino. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 16 de dezembro, participou numa iniciativa da Serrana – Associação Desportiva 

Cultural e Recreativa de Serra d'El-Rei. ---------------------------------------------------------------------  

- No dia 16 de dezembro, assistiu ao espetáculo organizado pelo Estúdio Municipal de Dança, 

que teve lugar no Pavilhão Municipal Gimnodesportivo da Escola D. Luís de Ataíde. O senhor 

Presidente felicitou a equipa de trabalhadores municipais que dinamizaram o evento. --------------  

- No dia 17 de dezembro, participou na convenção anual organizada pela Entidade Regional de 

Turismo do Oeste, que se centrou na preocupação quanto ao futuro do polo de desenvolvimento 

turístico do Oeste, tendo em conta a proposta de lei que se encontra na Assembleia da República 

sobre o novo Regime Jurídico das Áreas Regionais de Turismo e das Entidades Regionais de 

Turismo. A Câmara decidiu reiterar a posição já assumida, defendida pela Oeste CIM, de criação 
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de sete regiões de turismo autónomas, para que a região do Oeste e Vale do Tejo não fique 

dependente, a nenhum nível, da região da área metropolitana de Lisboa. ------------------------------  

- No dia 18 de dezembro, assistiu à apresentação do Estudo do Impacto Socioeconómico do Rip 

Curl Pro Portugal Peniche 2012, que se realizou em Lisboa. O senhor Presidente agradeceu à 

ESTM, através do GITUR, a forma oportuna e célere como foi processado o tratamento dos 

inquéritos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 18 de dezembro, participou na tertúlia A importância das parcerias educativas, no 

âmbito do tema global da Convenção Sou de Peniche, que decorreu nas instalações da ESTM. ---  

- No dia 19 de dezembro, reuniu-se com o Adjunto do senhor Secretário de Estado dos Negócios 

Estrangeiros, sobre a viabilidade dos desportos das ondas. -----------------------------------------------  

- No dia 19 de dezembro, participou na festa de Natal Sénior, organizada pelo Município de 

Peniche. O senhor Presidente agradeceu ao Sporting Clube da Estrada a disponibilização das 

suas instalações e a todas as entidades envolvidas na organização do evento. -------------------------  

- No dia 20 de dezembro, reuniu-se com o Diretor Geral da Política Marítima, sobre os resíduos 

lançados ao mar e o seu impacto e a implementação de uma iniciativa de pesca de resíduos com 

o envolvimento da comunidade. O senhor Presidente informou que insistiu na necessidade de se 

atacar o problema na sua origem. -----------------------------------------------------------------------------  

- No dia 21 de dezembro, celebrou o contrato de arrendamento da Cafetaria do Parque. -----------  

- No dia 21 de dezembro, assistiu à sessão de abertura de uma ação de participação cívica, 

desenvolvida pela Associação Juvenil de Peniche. --------------------------------------------------------  

- No dia 22 de dezembro, participou na festa de Natal organizada pela Junta de Freguesia de 

Serra d'El-Rei e pelo Centro de Dia de Serra d'El-Rei. ----------------------------------------------------  

- No dia 22 de dezembro, participou na festa de Natal organizada pelo Grupo Desportivo 

Atouguiense. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

decorreu na igreja matriz de São Leonardo, em Atouguia da Baleia. -----------------------------------  

- No dia 23 de dezembro, esteve presente nas iniciativas Pai Natal Motard e Pai Natal BTT, 

organizadas pela Associação de Motociclismo de Peniche e pela Associação Trilhos d’El-Rei, 

respetivamente. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 12 a 27 do corrente 

ano: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

«- Participação em diversas iniciativas inseridas nas tradicionais festas de Natal: 

- Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche; 

- Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei; 

- Centro de Dia de Serra d'El-Rei; 

- União Desportiva de São Bernardino; 

- Jardim de Infância de Ferrel; 

- Jardim de Infância de Serra d'El-Rei; 

- Pai Natal Motard - promovida pela Associação de Motociclismo de Peniche; 

- Casa do Benfica de Peniche. 

- Participei na cerimónia de tomada de posse do Conselho de Administração da Fundação do 

Desporto, Dr. Luís Santos, que decorreu na Sala dos Espelhos do Palácio Foz, na Praça dos 

Restauradores, em Lisboa. Este é o organismo que tem a seu cargo a gestão central e o 

financiamento dos centros de alto rendimento. 

- Participei, como moderador, na tertúlia “A importância das parcerias educativas”, no âmbito 

do tema global da Convenção Sou de Peniche “Pensar um território centrado nas pessoas”, que 
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decorreu nas instalações da ESTM. 

- Participei na entrega de diplomas aos estudantes dos cursos profissionais da Escola 

Secundária de Peniche. A Câmara Municipal de Peniche é a entidade do concelho que mais 

estágios concede aos jovens estudantes deste estabelecimento de ensino. 

- Reunião com técnicos da Câmara Municipal de Peniche e da empresa MECH, sobre a 

proposta do desenvolvimento dos projetos de especialidade do Fórum Multiusos de Serra d'El-

Rei. 

- Reunião com o grupo de trabalho da Assembleia Municipal, constituído pelos três partidos 

com assento na Assembleia Municipal, sobre a proposta de estacionamentos pagos. Assuntos 

revistos: 1.º Redução de lugares de estacionamentos pagos na Avenida Monsenhor Bastos e na 

zona do Mercado Municipal; 2.º Não haverá lugar a cartões de residentes; 3.º Encontrar a 

solução mais adequada em termos do caderno de encargos para o estacionamento na zona do 

Pingo Doce. 

- Reunião com a Direção do Centro Social, Convívio e Cultura de Geraldes, sobre a 

possibilidade de doação de terreno municipal para esta instituição.» [sic] ---------------------------  

O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, informou, ainda, que o Tribunal de Contas, em sua 

sessão diária de visto, de 20 de dezembro de 2012, deliberou conceder o visto ao processo de 

remodelação do edifício municipal que foi propriedade do senhor António da Conceição Bento. -  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

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

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

- No dia 11 de dezembro, participou numa tertúlia, denominada Cortes na Saúde: Que custos 

para o Oeste?, realizada em Caldas da Rainha, organizada pela Plataforma Oestina de 

Comissões de Utentes da Saúde. ------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 12 de dezembro, participou na reunião do CLAS – Conselho Local de Ação Social. -----  

- No dia 14 de dezembro, participou na festa de Natal dos trabalhadores das autarquias locais do 

concelho de Peniche, organizada pelo Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de 

Peniche. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 16 de dezembro, participou numa iniciativa da União Cultural e Desportiva de São 

Bernardino. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 16 de dezembro, participou numa iniciativa da Serrana – Associação Desportiva 

Cultural e Recreativa de Serra d'El-Rei. ---------------------------------------------------------------------  

- No dia 16 de dezembro, assistiu ao espetáculo organizado pelo Estúdio Municipal de Dança. ---  

- No dia 18 de dezembro, participou na festa de Natal organizada pela Junta de Freguesia de 

Atouguia da Baleia. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 18 de dezembro, participou na tertúlia A importância das parcerias educativas, no 

âmbito do tema global da Convenção Sou de Peniche, que decorreu nas instalações da ESTM. ---  

- No dia 19 de dezembro, participou na festa de Natal Sénior, organizada pelo Município de 

Peniche. A senhora Vereadora agradeceu a todos os que colaboraram na animação e organização 

do evento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 21 de dezembro, assistiu à sessão de abertura de uma ação de participação cívica, 

desenvolvida pela Associação Juvenil de Peniche, denominada Projeto Democracia 

Participativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 21 de dezembro, assistiu a um concerto do Coral Stella Maris de Peniche. -----------------  

- No dia 21 de dezembro, participou na festa de Natal organizada pela Junta de Freguesia de 

Ferrel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 21 de dezembro, participou na festa de Natal organizada pela Junta de Freguesia de 

Serra d'El-Rei. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- No dia 21 de dezembro, participou na festa de Natal organizada pelo Centro de Dia de Serra 

d'El-Rei. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

decorreu na igreja de São Leonardo, em Atouguia da Baleia. --------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Deu conhecimento de que, no dia 13 de dezembro, se procedeu à abertura das propostas para a 

arrematação do arrendamento de uma parcela de terreno, sita na Avenida Monsenhor Bastos, em 

Peniche, destinada à instalação de um posto de abastecimento de combustíveis e respetiva loja de 

conveniência. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Francisco Salvador: 

- Desejou as boas festas aos trabalhadores e autarcas do Município e respetivas famílias. ----------  

- Disse que faz votos de que a população do concelho de Peniche, no ano de 2013, encontre 

soluções para a economia local e que a Câmara Municipal tenha sucesso nas seguintes 

iniciativas: A concretização da segunda fase da recuperação do fosso da muralha; o início da 

construção do Centro Educativo de Atouguia da Baleia; a conclusão da Casa Mortuária de 

Peniche; a instalação da Biblioteca Municipal no edifício que lhe está destinado; a continuação 

da revisão do PDM; êxito para mais uma edição do campeonato do mundo de surf; que a 

Berlenga tenha capacidade para ser mais do que um rochedo; que o Fórum Multiusos de Serra 

d'El-Rei seja uma realidade; que passe a existir mais um posto para abastecimento de 

combustíveis, para evitar que Peniche tenha os combustíveis mais caros do Oeste; que se 

encontrem soluções para os diversos focos de população cigana existentes no concelho. O senhor 

Presidente da Câmara disse que espera que haja engenho e arte para que se possa corresponder 

aos votos formulados. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Luís Ganhão: 

- Disse que faz seus os votos proferidos pelo senhor Vereador Francisco Salvador. -----------------  

- Disse que constatou que os resíduos recicláveis não são bem acondicionados nas viaturas de 

recolha e que alguns vão ficando espalhados pelo caminho. O senhor Vice-Presidente disse que 

irá verificar, junto da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, o que se passa. ---------------------  

- Referiu que existe uma grande quantidade de cães errantes e de ratos de grandes dimensões em 

diversas localidades do concelho. O senhor Presidente da Câmara disse que, relativamente aos 

cães errantes, iria propor a realização de uma reunião com as juntas de freguesia, a Veterinária 

Municipal e o senhor Vice-Presidente, para se fazer um balanço dos trabalhos desenvolvidos 

neste domínio. Sobre a desratização, o senhor Presidente da Câmara disse que, em 2012, o 

procedimento foi o mesmo dos anos anteriores e custou ao Município 8400,00 euros. Informou, 

ainda, que a prestação do serviço de desratização e desinfestação do concelho por privados 

ocorre, anualmente, desde 2004, contemplando a colocação de isco rodenticida no terreno e na 

rede de drenagem de águas residuais, nos aglomerados populacionais das três freguesias rurais e 

no perímetro urbano da cidade de Peniche, incluindo os estabelecimentos escolares, o Parque 

Municipal de Campismo e Caravanismo e a ilha da Berlenga. Acrescentou que, quando surgem 

reclamações relativas à presença de roedores em propriedade privada, procede-se à identificação 

do proprietário que, posteriormente, é notificado para proceder à desratização. ----------------------  

- Disse que o local onde se realizou a Festa de Natal Sénior não tinha acessos para pessoas com 

mobilidade reduzida, nomeadamente os sanitários. O senhor Presidente da Câmara disse que 

estava satisfeito com o local escolhido e que iria providenciar para que, de futuro, fosse 
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salvaguardado o aspeto da mobilidade, independentemente do local escolhido para a realização 

da festa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Carlos Amaral: 

- Disse que acompanha e subscreve os votos formulados pelo senhor Vereador Francisco 

Salvador e cumprimentou os trabalhadores e autarcas do Município. ----------------------------------  

- Sugeriu que a próxima edição da festa do Natal Sénior, organizada pelo Município, seja 

realizada na cidade, uma vez que existem muitas festas de Natal organizadas pelas associações 

das localidades da zona rural do concelho. ------------------------------------------------------------------  

- Disse que ficou agradado com a escolha do Pavilhão da Escola D. Luis de Ataíde para o 

festival de Natal do Estúdio Municipal de Dança, nomeadamente pela dignidade do local, e 

felicitou a professora Ana João pelo êxito da festa. --------------------------------------------------------  

 

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 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. ------------------------  

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO: 

 

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

 

0786 - Processo n.º 120/12, em nome de José Manuel Jesus Pereira Barros, para recuperação e 

alteração de um edifício, sito na Avenida 25 de Abril, n.
os

 90 a 96, em Peniche. ---------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o projeto de arquitetura, nas condições do parecer 

técnico da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 18 de dezembro de 2012, de 

que se anexou cópia à minuta da presente ata, nomeadamente quanto à cor dos alçados, que 

devem ser brancos, e à recuperação de cantarias. Deliberado, ainda, informar o titular do 

processo de que a Câmara Municipal pretende manter o licenciamento da ocupação da via 

pública com a esplanada de apoio ao estabelecimento denominado O Outro, pelo que a autarquia 

não se responsabiliza pelas possíveis dificuldades de acesso à garagem ou eventuais danos que 

daí possam advir. (M-Doc.1) ----------------------------------------------------------------------------------   

 

0787 - Processo n.º 123/12, em nome de Trigo da Aldeia, L.
da

, para substituição da cobertura de 

um edifício, sito no Largo da Ribeira, em Peniche. --------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o projeto de arquitetura e licenciar, nas condições do 

parecer técnico da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 20 de dezembro de 

2012, de que se anexou cópia à minuta da presente ata. (M-Doc.2) -------------------------------------  

 

0788 - Processo n.º L8/99, em nome de Laroeste - Construções, L.
da

, para loteamento de uma 

propriedade, sita na Rua do Lapadusso, em Peniche, já presente em reuniões anteriores e 

acompanhado, agora, de uma informação da Divisão de Planeamento de Obras e Infraestruturas 

sobre a localização de uma cabina para garrafas de gás. --------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar a localização proposta para a cabina, nas condições da 

informação técnica da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datada de 20 de dezembro 

de 2012, de que se anexou cópia à minuta da presente ata. (M-Doc.3) ---------------------------------  
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CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE DIVERSO: 

 

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

 

0789 - Informação, datada de 12 de dezembro de 2012, do Departamento Administrativo e 

Financeiro, solicitando parecer prévio vinculativo para a renovação de contratos de aquisição de 

serviços. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado emitir parecer favorável para a renovação dos contratos n.
os

 

6/2012, datado de 17 de janeiro, e 36/2012, datado de 20 de novembro, nos termos do artigo 26.º 

da lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro. (NIPG19051/12) ----------------------------------------------  

 

0790 - Informação n.º SMPC098/12, datada de 3 de dezembro de 2012, do Serviço Municipal de 

Proteção Civil, dando conhecimento de que os acessos às dunas do Zimbral/Medão Grande 

foram vedados à circulação de veículos. ---------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. -----------------------------------------------------  

 

0791 - Informação n.º SMPC097/12, datada de 3 de dezembro de 2012, do Serviço Municipal de 

Proteção Civil, dando conhecimento da intempérie ocorrida no dia 30 de novembro de 2012. -----  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. -----------------------------------------------------  

 

0792 - Carta, datada de 13 de Dezembro de 2012, da empresa Afaplan - Planeamento e Gestão 

de Projetos, S.A., remetendo parecer favorável sobre o projeto de conceção/construção da eclusa 

da obra de recuperação do fosso da muralha de Peniche, apresentado pela Etermar, SA. -----------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o projeto de conceção/construção da eclusa da obra de 

recuperação do fosso da muralha de Peniche. (NIPG19414/12) -----------------------------------------  

 

0793 - Despacho, proferido pelo senhor Presidente da Câmara, em 21 de dezembro de 2012, para 

nomeação do representante do dono de obra, para efeitos de receção parcial provisória, da 

empreitada de recuperação do fosso das muralhas de Peniche. ------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. -----------------------------------------------------  

 

0794 - Informação, datada de 21 de dezembro de 2012, do Pelouro da Educação, dando 

conhecimento da necessidade de se contratarem serviços externos para assegurar o transporte de 

alunos a visitas de estudo, por um autocarro municipal de encontrar temporariamente 

inoperacional. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

DELIBERAÇÃO: Deliberado assumir o pagamento dos encargos resultantes da diferença do 

custo de contratação de serviço externos para substituição de um autocarro acidentado, conforme 

proposto. (M-Doc.4) --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

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

 

0795 - Informação, datada de 11 de dezembro de 2012, da Divisão de Planeamento e Intervenção 

Social, sobre o sistema de juros a aplicar às rendas de habitação social pagas para além do dia 15 

de cada mês. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado definir o seguinte sistema de juros, a aplicar a partir do dia 1 de 

janeiro de 2013: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Penalização de 10% sobre o valor da renda, se a mesma for paga após o dia 15 e até ao final 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 27.12.2012 * Livro 103 * Fl.364 

do mês a que diz respeito. --------------------------------------------------------------------------------------  

b) Penalização de 35% sobre o valor da renda, se a mesma for paga em mês posterior ao mês a 

que diz respeito. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

0796 - Informação, datada de 5 de dezembro de 2012, do Serviço a Divisão de Planeamento e 

Intervenção Social, propondo a atualização do valor das rendas anuais. -------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado proceder à atualização das rendas dos fogos do Município, sitos 

no Bairro do Calvário, Bairro Velho da Fundação Salazar (Sítio do Calvário), Bairro Novo da 

Fundação Salazar (Rua das Redes e Rua dos Covos) e Bairro do Vale Verde (blocos 5 e 12), pelo 

coeficiente de 1,0336, conforme consta da lista que aqui se dá por reproduzida e de que ficou 

apensa cópia à minuta da presente ata, para produzir efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 2013. 

(M-Doc.5) --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

0797 - Informação, datada de 20 de dezembro de 2012, da Divisão de Planeamento e Intervenção 

Social, propondo a atualização do valor das rendas bienais 2012-2014. --------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado proceder à atualização das rendas dos fogos do Município, sitos 

no Edifício Coosofi, Bairro Fernão de Magalhães, Bairro do Vale Verde, Bairro Velho da 

Fundação Salazar (Sítio do Calvário) e Bairro Novo da Fundação Salazar (Rua das Redes e Rua 

dos Covos), conforme consta da lista que aqui se dá por reproduzida e de que ficou apensa cópia 

à minuta da presente ata, para produzir efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 2013. (M-Doc.6) ---  

 

0798 - Informação, datada de 11 de dezembro de 2012, da Divisão de Planeamento e Intervenção 

Social, sobre as candidaturas ao programa Porta 65 Jovem, que decorrem de 18 de dezembro de 

2012 a 10 de janeiro de 2013, disponibilizando o Serviço de Solidariedade Social do Município 

de Peniche apoio na formalização das candidaturas para quem pretender. -----------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. -----------------------------------------------------  

 

0799 - Informação, datada de 17 de dezembro de 2012, do Serviço a Divisão de Planeamento e 

Intervenção Social, sobre a situação económica e de saúde do senhor Adriano Maurício Grife, 

inquilino do Município. ----------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado suspender a contabilização do valor da renda atual e respetivos 

juros, a partir do próximo mês e pelo período em que estiver internado para reabilitação, 

conforme proposto. (M-Doc.7) -------------------------------------------------------------------------------  

 

ALTERAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS – MODIFICAÇÃO N.º 12: 

 

0800 - Foram presentes os documentos contabilísticos para alteração ao Orçamento da Despesa, 

ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Plano de Atividades Municipal para 2012. --------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado: ------------------------------------------------------------------------------  

1) Ratificar a aprovação da alteração n.º 11 ao Orçamento da Despesa, para o ano em curso, a 

qual regista o valor de 117 865,00 euros em reforços de despesas correntes, 200,00 em reforços 

de despesas de capital e 118 065,00 euros em anulações de despesas correntes. ----------------------  

2) Ratificar a aprovação da alteração n.º 10 ao Plano Plurianual de Investimentos, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 200,00 euros em reforços. ------------------------------------------------  

3) Ratificar a aprovação da alteração n.º 8 ao Plano de Atividades Municipais, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 3500,00 euros em reforços. ----------------------------------------------  

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. ----------------------------  
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TRÂNSITO: 

 

0801 - Foi presente a requisição de serviço n.º 120, datada de 19 de setembro de 2012, do 

Pelouro da Educação, solicitando a reserva de um lugar de estacionamento para viaturas de 

serviço, na Rua do Caldeirão, em Geraldes. ----------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação do Departamento de Obras Municipais, datada 

de 9 de outubro de 2012, de que se anexou cópia à minuta da presente ata, deliberado autorizar a 

aplicação de um sinal vertical de informação, estacionamento autorizado (H1a), com placa 

adicional com a inscrição “Viaturas de Serviço”, modelo 10, e respetiva marcação horizontal, de 

acordo com os artigos 24.º e 46.º do Regulamento de Sinalização do Trânsito, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 22-A/98, de 1 de outubro, na Rua do caldeirão, em Geraldes, frente ao jardim-de-

infância. (M-Doc.8) ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 

 

0802 - Foi presente um requerimento, datado de 13 de novembro de 2012, em nome de Omer 

Cristian Sinca, solicitando a concessão de visto no mapa de horário de funcionamento do 

estabelecimento de restauração e bebidas, denominado Bora-Bora Snack Bar, sito na Rua da 

Alegria, n.º 43, em Peniche. -----------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 07h00 às 04h00, 

com validade até 30 de abril de 2013. (NIPG17233/12) --------------------------------------------------  

 

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS: 

 

0803 - Foi presente uma informação, datada de 22 de novembro de 2012, da Secção de 

Eletricidade, dando conhecimento do estado de conservação dos projetores das torres de 

iluminação do campo de futebol do Grupo Desportivo de Peniche. -------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar os serviços a repararem dois projetores e a fazerem seis 

braçadeiras e suportar os encargos com a aquisição de três reatâncias e três lâmpadas de 1000W 

Son-T. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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 treze horas e cinco 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. ------------------------------------------------  


