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ATA N.º 5/2013 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

DE PENICHE, REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2013: 

 

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano dois mil e treze, nesta cidade de Peniche e Sala de 

Sessões dos Paços do Município, estando presentes os Excelentíssimos Senhores António José 

Ferreira Sousa Correia Santos, 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 Jorge Alberto Bombas Amador não participou na reunião, tendo a Câmara considerado 

a sua falta justificada. -------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara propôs a inclusão de mais quinze assuntos na ordem do dia, que 

foram todos admitidos, nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, por 

unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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 6 de fevereiro, participou na avaliação externa ao curso de Marketing e Turismo da 

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

- No dia 7 de fevereiro, participou numa reunião, na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do 

Mar, para preparar a Semana Tanto Mar. -------------------------------------------------------------------  

- No dia 7 de fevereiro, participou em mais uma reunião do grupo de acompanhamento do 

processo de fusão do Centro Hospitalar do Oeste. ---------------------------------------------------------  

- No dia 7 de fevereiro, a convite da senhora Embaixadora da Suécia em Lisboa, participou numa 

ação sobre cidades inteligentes, nomeadamente na vertente da eficiência energética e da 

mobilidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 8 de fevereiro, assistiu ao Corso de Carnaval Infantil, organizado com a colaboração 

dos agrupamentos de escolas da cidade de Peniche. O senhor Presidente da Câmara felicitou e 

agradeceu a todos os grupos envolvidos nos desfiles de Carnaval. --------------------------------------  

- No dia 8 de fevereiro, participou na eleição para Entidade de Turismo do Oeste, tendo sido 

eleito como presidente, mais uma vez, o senhor António Carneiro. -------------------------------------  

- No dia 9 de fevereiro, participou numa festa organizada pela União Recreativa, Desportiva e 

Cultural do Paço. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 11 de fevereiro, participou numa reunião na Turismo do Oeste, sobre a participação dos 

municípios do Oeste na BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa. ---------------------------------------------  

- No dia 13 de fevereiro, participou numa reunião para a abordagem das questões da cultura no 

QREN - Quadro de Referência Estratégica. O senhor Presidente da Câmara informou que 

aproveitou esta reunião para reforçar junto do senhor Secretário de Estado da Cultura um pedido 

de audiência para lhe dar conhecimento da situação do património histórico-militar de Peniche. 

- No dia 14 de fevereiro, esteve em Peniche uma equipa da Sociedade Portuguesa de Inovação, 

que está a elaborar o Plano de Ação Oeste 2020, para identificar os projetos que devem transitar 
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para o próximo quadro de referência, nomeadamente o novo edifício da Biblioteca Municipal, a 

segunda fase da recuperação do fosso da muralha, a marina de Peniche, com a construção do 

esporão perpendicular ao molhe Oeste, e a reabilitação do património histórico-militar do 

concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 15 de fevereiro, participou numa reunião com representantes da Universidade Sénior de 

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

- No dia 16 de fevereiro, esteve presente na inauguração da exposição Pintores do Oeste - 

exposição de trabalhos de artistas penichenses, que estará patente na Fortaleza de Peniche até ao 

dia 10 de março de 2013. --------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 16 de fevereiro, participou na cerimónia de entrega de prémios da Sociedade 

Columbófila de Peniche. ---------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 17 de fevereiro, participou numa reunião sobre o WaveRoller. -------------------------------  

- No dia 18 de fevereiro, esteve presente na abertura ao público da ponte pedonal do Parque do 

Baluarte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 18 de fevereiro, esteve presente no início das obras de reabilitação do espaço da feira 

mensal da Bufarda. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 18 de fevereiro, recebeu representantes do Ministério da Administração Interna sobre a 

possibilidade de se instalar o posto territorial da GNR do concelho de Peniche na zona rural, 

nomeadamente na vila e freguesia de Atouguia da Baleia. -----------------------------------------------  

- No dia 18 de fevereiro, esteve presente na cerimónia de apresentação da prova de surf Capítulo 

Perfeito.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 19 de fevereiro, participou na reunião do Conselho Regional da CCDRLVT, que teve 

como objetivo a eleição do seu presidente e vice-presidente. O senhor Presidente da Câmara 

informou que foi feita uma abordagem ao Plano Operacional Regional de Lisboa para o próximo 

QREN. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

- Informou que, no corrente ano, a Semana da Juventude se realizará de 14 a 27 de março. --------  

- Deu conhecimento de como decorreu o Carnaval Sénior, que se realizou na Casa do Cais, em 

Peniche, e teve a colaboração de diversas IPSS. A senhora Vereadora manifestou o seu 

agradecimento às IPSS envolvidas no evento e à gerência do referido estabelecimento comercial 

pela cedência do espaço. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Informou que se realizou uma hasta pública para venda de eucaliptos (na árvore), tendo sido 

vendido um lote, pelo valor de 3850,00 euros. -------------------------------------------------------------  

- Deu conhecimento do ponto de situação dos processos de revisão da Lei das Finanças Locais, 

da avaliação geral de prédios no âmbito do IMI e da contratação de um empréstimo no âmbito do 

PAEL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Francisco Salvador: 

- Manifestou a sua satisfação pela forma como decorreram os festejos do Carnaval na cidade de 

Peniche e felicitou os grupos que participaram nos desfiles. ---------------------------------------------  

- Relativamente à nova ponte pedonal, situada junto ao Parque do Baluarte, em Peniche, 

manifestou o seu desagrado pela falta de arranjo nos acessos, nomeadamente pela existência de 

lamas em dias de chuva, pela falta de iluminação e pelo facto das guardas da ponte lhe 

parecerem inseguras, nomeadamente para crianças. Disse que ficou dececionado com o trabalho 

realizado na limpeza do fosso naquela zona, uma vez que as margens continuam a ser feitas de 

lamas sujas. Alertou para a necessidade e dificuldade de se manter o fosso limpo, pois já é 
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visível a existência de alguns objetos no seu leito. O senhor Presidente da Câmara disse que 

existe o reconhecimento público do trabalho que foi realizado no fosso da muralha e que a nova 

ponte pedonal é uma mais-valia para quem trabalha naquela zona da cidade. Deu indicações à 

Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro para solicitar ao Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística uma informação sobre os aspetos considerados no projeto e na 

obra em questões de segurança, nomeadamente nas guardas da ponte. Reconheceu que a 

iluminação na zona é insuficiente e informou que não é a definitiva. Disse que a monitorização 

da limpeza do fosso será vista com o IPTM.  ---------------------------------------------------------------  

- Perguntou qual o ponto de situação do CAR Surf. O senhor Presidente da Câmara deu 

conhecimento do ponto de situação do processo. ----------------------------------------------------------  

- Perguntou quantos procedimentos concursais para contratação de pessoal foram abertos no ano 

de 2012. O senhor Presidente da Câmara deu indicação à Diretora do Departamento 

Administrativo e Financeiro para fazer uma informação sobre o assunto. -----------------------------  

- Perguntou quantas t-shirts foram adquiridas pelo Município nos últimos 7 anos. O senhor 

Presidente da Câmara deu indicação à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro 

para fazer uma informação sobre o assunto. ----------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Luís Ganhão: 

- Manifestou a sua satisfação pela forma como decorreram os festejos do Carnaval na cidade de 

Peniche e felicitou os grupos que participaram nos desfiles. ---------------------------------------------  

- Disse que a não conclusão do futuro edifício da Biblioteca Municipal é um assunto que 

preocupa a todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Perguntou, mais uma vez, para quando está prevista a pavimentação definitiva nas zonas 

envolventes ao supermercado Continente. O senhor Presidente da Câmara deu indicação à 

Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro para solicitar ao Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística uma informação sobre o assunto. -----------------------------------  

- Alertou, mais uma vez, para a existência de um buraco na Rua Enfermeira Maria Aurora, em 

Peniche. O senhor Presidente da Câmara informou que irá haver uma reunião no local, com a 

empresa promotora do loteamento, para verificar a situação. --------------------------------------------  

- Perguntou qual o destino dado aos pinheiros do Pinhal Municipal do Vale Grande, derrubados 

na intempérie de 19 de janeiro de 2013. O senhor Presidente da Câmara informou que os 

pinheiros serão usados pelo Município, podendo haver a venda de alguns. ----------------------------  

- Perguntou qual o desenvolvimento do processo do muro da Coopeniche que desabou. O senhor 

Presidente da Câmara informou que irá haver uma reunião para tratar do assunto. -------------------  

 

Senhor Vereador Carlos Amaral: 

- Perguntou se o Município manifestou o seu reconhecimento aos Bombeiros Voluntários de 

Peniche pelo trabalho que realizaram na sequência da intempérie do dia 19 de janeiro de 2013. O 

senhor Presidente da Câmara disse que o reconhecimento já foi feito pessoalmente e deu 

indicação à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro para que seja feito 

formalmente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Manifestou a sua satisfação pela recuperação da certificação internacional da pesca da sardinha 

(MSC) e saudou as entidades envolvidas. -------------------------------------------------------------------  

- Manifestou a sua satisfação por terem sido colocadas as placas toponímicas na Praça António 

Alves Seara, em Peniche. --------------------------------------------------------------------------------------  

- Referiu a sua preocupação relativamente à falta de segurança que se tem verificado na cidade 

de Peniche, designadamente com o recente assassinato que se verificou numa rua da cidade, para 

além dos frequentes assaltos a residências e viaturas e também pelo sistemático vandalismo 

praticado contra bens públicos e privados. Sugeriu ao senhor Presidente da Câmara que indague 
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a PSP sobre esta situação e manifeste a preocupação da Câmara relativamente ao que se está a 

passar. O senhor Presidente da Câmara disse que irá transmitir a preocupação do senhor 

Vereador ao comando distrital da PSP. ----------------------------------------------------------------------  

- Disse que os documentos previsionais, designadamente os Orçamentos e Grandes Opções do 

Plano dos últimos anos não se encontram no sítio do Município na internet, sugerindo que seja 

colocada essa informação. A Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro informou 

que os serviços financeiros estão a tratar do assunto. ------------------------------------------------------  

- Manifestou a sua satisfação pela forma como decorreram os festejos do Carnaval na cidade de 

Peniche e felicitou os grupos que participaram nos desfiles. ---------------------------------------------  

- Perguntou qual o desenvolvimento do processo da empresa Peniche Praia – Turismo e 

Construção, L.
da

, relativo a um edifício construído em terrenos do domínio público municipal, no 

Campo da República, em Peniche. O senhor Presidente informou que o processo está com os 

serviços, para que deem cumprimento à deliberação de 27 de novembro de 2012. -------------------  

- Disse que constatou que as plantas da cidade que são fornecidas aos turistas no Posto de 

Turismo continuam a ser fotocópias a preto e branco e sugeriu que se encontre uma solução mais 

digna, através de um desdobrável, com informação variada e ilustração apelativa. O senhor 

Presidente da Câmara reconheceu que não é a melhor solução e que irá tentar encontrar uma 

solução minimalista e económica. ----------------------------------------------------------------------------  

- Perguntou qual será o modelo de gestão da eclusa do fosso da muralha e para quando se prevê a 

sua entrada em funcionamento. O senhor Presidente da Câmara informou que os serviços do 

IPTM estão a terminar a proposta de regulamento para o funcionamento da eclusa. -----------------  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

A Câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo todas as deliberações sido 

tomadas por unanimidade e votação nominal: --------------------------------------------------------------  

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO: 

 

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

 

90/2013 - Carta, datada de 30 de novembro de 2012, de Eva Gramola, solicitando a emissão de 

uma certidão em como a serventia que atravessa o prédio rústico, sito na Rua do Juncal, em 

Casais de Mestre Mendo, inscrito na matriz cadastral sob o artigo 55, da secção AB, da freguesia 

de Atouguia da Baleia, se encontra desativada. ------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado indeferir a pretensão, uma vez que a serventia é utilizada para acesso 

aos prédios rústicos confinantes. ------------------------------------------------------------------------------------  

 

91/2013 - Processo n.º 125/12, em nome de Luís Alberto de Matos Almeida, para alteração e 

ampliação de uma moradia, sita no Largo dos Remédios, em Peniche. ---------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado retirar o assunto da ordem do dia. -------------------------------------------  

 

92/2013 - Processo n.º 10/13, em nome de Filand - Operações Sobre Imóveis, L.
da

, para 

concessão de autorização administrativa de alvará de utilização, para um edifício sito na Estrada 

Nacional 247, em Casal do Alto Foz. ------------------------------------------------------------------------  

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

 

CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE DIVERSO: 
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Foram presentes e apreciados os seguintes documentos:--------------------------------------------------  

 

93/2013 - Carta, datada de 17 de janeiro de 2013, da empresa Colina do Sol, L.
da

, apresentando 

proposta para a colocação de um outdoor digital, no gaveto formado pela Rua dos Pocinhos e 

Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche. --------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado apreciar o assunto na próxima reunião de Câmara. (NIPG1372/13)  

 

94/2013 - Resolução do Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses, 

datado de 30 de janeiro de 2013, sobre a Proposta de Lei n.º 122/XII, que pretende estabelecer 

um novo regime financeiro para as autarquias locais e das entidades intermunicipais. --------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando que a Resolução do Conselho Geral da ANMP deliberou 

“sugerir a todos os órgãos autárquicos que, por todos os meios, informem e esclareçam as 

populações respetivas sobre a situação criada e as consequências que a mesma terá na vida dos 

cidadãos”; Considerando, também, o parecer da ANMP sobre a referida Proposta de Lei, que 

refere, na sua página 47, que: “Para além de todas as questões jurídicas, administrativas, 

financeiras, contabilísticas, ou mesmo formais colocadas, a redução das receitas municipais 

prevista é impraticável e colocará os municípios numa situação insustentável. Face ao exposto, e 

tendo em conta as considerações antecedentes, a ANMP emite parecer óbvia e inequivocamente 

desfavorável relativamente ao presente projeto de diploma.” --------------------------------------------  

A Câmara Municipal de Peniche deliberou manifestar toda a sua concordância com os textos 

aprovados na reunião do Conselho Geral da ANMP – Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, de 30 de janeiro, reafirmando que a proposta de nova Lei das Finanças Locais 

(Proposta de Lei n.º 122/XII) não serve Portugal e os portugueses, é desastrosa e irá prejudicar e 

agravar, ainda mais, as já difíceis condições de vida das populações de todas as freguesias e 

concelhos do país. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

95/2013 - Informação, datada de 15 de fevereiro de 2013, do Setor de Educação, dando 

conhecimento do resultado da apreciação e avaliação efetuada às candidaturas apresentadas para 

atribuição de bolsas de estudo a alunos que ingressem ou frequentem estabelecimentos do ensino 

superior no ano letivo 2012/2013. ----------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado proceder à audiência prévia de todos os candidatos, nos termos 

previsto no referido regulamento, manifestando a intenção de efetuar a atribuição das bolsas aos 

seguintes candidatos: Ana Margarida Campos dos Santos, Carlos Nuno Guerreiro Martinho, 

Dúlio João Franco Sousa Chalaça, Elizabete Ferreira Sousa, Inês da Silva Estrelinha, Marco 

António Pedreira Franco, Maria Inês Martins dos Santos, Marlyne Eva Pais Espinho, Patrícia 

Alexandra Santos Bernardo, Joana Isabel Pedreira Costa, Flávia Alexandra Martinho Dias, 

Susana Isabel Meneses dos Santos e Raquel da Silva Costa. ---------------------------------------------  

 

96/2013 - Ofício remetido pelo senhor Presidente da Câmara à AICEP - Agência para o 

Investimento e Comércio Externo de Portugal, com o seguinte teor: “Na sequência da 

apresentação da intenção do investimento num empreendimento turístico-desportivo/parque 

temático, a Câmara Municipal de Peniche manifesta o seu interesse de princípio para que o 

projeto se venha a desenvolver no nosso concelho. A Câmara Municipal de Peniche manifesta a 

sua disponibilidade e interesse em proceder à alteração do PDM, caso o conjunto das entidades 

da Administração Pública já envolvidas, com competências no ordenamento do território e no 

desenvolvimento económico, nos confirmem a existência de condições para que a referida 

alteração seja bem-sucedida. Manifestamos igualmente o nosso interesse e disponibilidade para 

recebermos em Peniche os promotores do projeto, de modo a aprofundarem-se as diversas 

dimensões do investimento. -----------------------------------------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Deliberado ratificar o teor do texto acima transcrito. ------------------------------  

 

97/2013 - Informação, datada de 13 de fevereiro de 2013, do Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística, dando conhecimento à Câmara dos despachos proferidos pelo senhor 

Presidente, no dia 6 de fevereiro de 2013, ao abrigo de deliberações de delegação de 

competências, em matéria de licenciamento de obras, para cumprimento no estabelecido no n.º 3 

do artigo 65.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. -------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (M-Doc.1) ---------------------------------------  

 

98/2013 - Normas do XXI Concurso de Rendas de Bilros de Peniche, que terá lugar no dia 26 de 

julho de 2013, integrado na Mostra Internacional de Renda de Bilros. ---------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar. (M-Doc.2) -------------------------------------------------------  

 

99/2013 - Informação n.º 10/2013, da Secção de Património e Aprovisionamento, propondo a 

entrega de uma rebarbadora GWS 850 C por troca de uma rebarbadora Bosch 125 mm. ------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a entrega da rebarbadora GWS 850 C, pelo valor de 

60,00 euros acrescido do IVA. (NIPG2322/13) ------------------------------------------------------------  

 

100/2013 - Requerimento, datado de 8 de novembro de 2012, de José Antunes Soares, 

solicitando a realização de escritura de compra e venda de uma parcela de terreno, a que respeita 

o alvará de alienação de terrenos n.º 364/78, de 27 de junho. --------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a celebração da escritura de compra e venda, na qual se 

consignará que o terreno corresponde ao titulado pelo alvará de alienação n.º 364/78, emitido em 

27 de junho. (NIPG1731/12) ----------------------------------------------------------------------------------  

 

1.ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS 

DE ÁGUA E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PENICHE PARA 2013: 

 

101/2013 - Foi presente a 1.ª Revisão ao Orçamento e ao Plano Plurianual de Investimentos dos 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de 2013, aprovada pelo seu 

Conselho de Administração, em reunião de 14 de fevereiro de 2013, com o objetivo de dividir 

em duas fases o projeto Ferrel - Ampliação e Remodelação da Rede de Esgotos Domésticos e 

Pluviais - Ligação à Águas do Oeste. ------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar a 1.ª Revisão ao Orçamento e ao plano Plurianual de 

Investimentos dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, para o ano de 2013. ---------  

Deliberado, ainda, remeter os documentos agora aprovados à Assembleia Municipal, para os 

efeitos previstos na alínea b) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. ---------  

Os originais dos documentos agora aprovados ficam arquivados em pasta anexa ao livro de atas, 

depois de assinados pelos membros presentes e por eles rubricados em todas as folhas, 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. (NIPG2160/13) ------------  

 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS: 

 

102/2013 - Foi presente, para efeitos de aprovação, a minuta do protocolo a celebrar com a 

Associação Cultural Sénior de Peniche, que tem por objetivo a dinamização de uma disciplina de 

conservação e restauro no quadro da oferta letiva da Universidade Sénior de Peniche. --------------  

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.3) ----------------------------------  
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REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

103/2013 - Foi presente uma informação, datada de 29 de janeiro de 2013, da Divisão 

Administrativa, dando conhecimento de que, no âmbito da apreciação pública realizada em 

cumprimento da deliberação de 30 de outubro de 2012, não foram apresentadas quaisquer 

sugestões à proposta de Regulamento de Atribuição das Casas Denominadas Abrigo dos 

Pescadores Sitas na Ilha da Berlenga. ------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado remeter o projeto de regulamento supramencionado à Assembleia 

Municipal, para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro. (NIPG1323/13) ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

104/2013 - Foi presente a informação n.º 87/2013, datada de 11 de fevereiro de 2013, do 

Gabinete Jurídico e de Contencioso, remetendo uma proposta de alteração ao Regulamento de 

Venda Ambulante do Município de Peniche. ---------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado apreciar o assunto na próxima reunião de Câmara. ------------------  

 

105/2013 - Foi presente uma proposta para um novo Regulamento de Atividades Diversas do 

Município de Peniche. ------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO Deliberado apreciar o assunto na próxima reunião de Câmara. -------------------  

 

106/2013 - Foi presente uma proposta para um novo Regulamento do Horário de Funcionamento 

dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços do Município de Peniche.  

DELIBERAÇÃO: Deliberado apreciar o assunto na próxima reunião de Câmara. ------------------  

 

107/2013 - Foi presente uma proposta para um novo Regulamento de Publicidade e de Ocupação 

do Espaço Público do Município de Peniche. ---------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado apreciar o assunto na próxima reunião de Câmara. ------------------  

 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 

 

Foram presentes os seguintes requerimentos, solicitando a concessão de visto nos mapas de 

horário de funcionamento: -------------------------------------------------------------------------------------  

 

108/2013 - Em nome de Ricardo Daniel Ramos Pedro, datado de 8 de janeiro de 2013, para o 

estabelecimento de bebidas denominado Catugo, sito na Estrada Nacional 114, n.º 73-A, em 

Coimbrã. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 08h00 às 02h00, 

conforme solicitado. (NIPG342/13) --------------------------------------------------------------------------  

 

109/2013 - Em nome de Joaquim José de Oliveira Malhão Viralhada, datado de 25 de janeiro de 

2013, para o estabelecimento de bebidas denominado Cafetaria - Bar do Parque, sito na 

Avenida Monsenhor Bastos, em Peniche. -------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 07h00 às 02h00, 

conforme solicitado. (NIPG1248/13) ------------------------------------------------------------------------  

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

Foram presentes os seguintes documentos: 
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110/2013 - Informação, datada de 31 de janeiro de 2013, do Setor de Planeamento e Intervenção 

Social, propondo a fixação de novo valor à renda de casa a pagar pelo senhor Luís Manuel 

Correia Gonçalves, pelo arrendamento do fogo sito na Rua Fonte da Nora, Edifício Coosofi, 

Letra F - 4.º esquerdo/tardoz, em Peniche, por ter havido uma alteração de rendimentos. ----------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado fixar a renda a pagar em 26,39 euros mensais, conforme 

proposto, devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos aprovados em reunião de 

28 de dezembro de 2010. (NIPG2332/13) -------------------------------------------------------------------  

 

111/2013 - Informação, datada de 31 de janeiro de 2013, do Setor de Planeamento e Intervenção 

Social, propondo a fixação de novo valor à renda de casa a pagar pela senhora Maria Virgínia 

Lúcio Gonçalves, pelo arrendamento do fogo sito na Rua Fonte da Nora, Edifício Coosofi, Letra 

A - 4.º direito/frente, em Peniche, por ter havido uma alteração de rendimentos. ---------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado fixar a renda a pagar em 105,52 euros mensais, conforme 

proposto, devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos aprovados em reunião de 

28 de dezembro de 2010. (NIPG2333/13) -------------------------------------------------------------------  

 

112/2013 - Informação, datada de 15 de fevereiro de 2013, do Setor de Planeamento e 

Intervenção Social, propondo a fixação de novo valor à renda de casa a pagar pela senhora Paula 

Cristina Jesus Gomes, pelo arrendamento do fogo sito na Rua Fonte da Nora, Edifício Coosofi, 

Letra B - 2.º direito/tardoz, em Peniche, por ter havido uma alteração de rendimentos. -------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado fixar a renda a pagar em 24,25 euros mensais, conforme 

proposto, devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos aprovados em reunião de 

28 de dezembro de 2010. (NIPG2334/13) -------------------------------------------------------------------  

 

REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

113/2013 - O senhor Presidente da Câmara propôs a realização de uma reunião extraordinária, no 

dia vinte e seis de fevereiro, terça-feira, com início pelas catorze horas e trinta minutos. -----------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado concordar com a proposta apresentada e dispensar a convocação 

escrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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 doze horas e vinte minutos horas, 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 o senhor Vice-Presidente, no 

exercício das funções de presidente, assino. ----------------------------------------------------------------  


