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ATA N.º 8/2013 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

DE PENICHE, REALIZADA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2013: 

 

Aos dezanove dias do mês de março 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, 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 catorze horas e quarenta e cinco minutos. -----  

O senhor Presidente da Câmara propôs a inclusão de mais nove 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 5 de março, participou numa reunião, na Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, com mais treze municípios, o Secretário de Estado da Juventude e Desporto, a 

Fundação do Desporto e o Instituto Português da Juventude e Desporto, sobre a gestão dos 

centros de alto rendimento. ------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 5 de março, participou numa ação no âmbito do Dia da Mulher. -----------------------------  

- No dia 5 de março, participou na conferência de imprensa sobre a Semana da Juventude. --------  

- No dia 9 de março, participou na festa de aniversário da Associação de Motociclismo de 

Peniche. Felicitou a coletividade pela sua intervenção, nomeadamente no âmbito da ação social. -  

- No dia 9 de março, assistiu a uma conferência, realizada no Centro Interpretativo de Atouguia 

da Baleia, denominada Origem e evolução das Marchas Populares de Lisboa. ----------------------  

- No dia 11 de março, participou numa reunião, no gaveto formado pela Avenida Monsenhor 

Manuel Bastos Rodrigues de Sousa e pela Rua dos Pocinhos, em Peniche, sobre o arranjo a 

efetuar nos passeios daquele local. ---------------------------------------------------------------------------  

- No dia 11 de março, participou numa reunião da Comissão Municipal de Defesa do Hospital. --  

- No dia 12 de março, participou nem debate, no Oceanário de Lisboa, sobre artes e cultura do 

mar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 13 de março, participou na reunião da direção da ADRO – Agência de Desenvolvimento 

Regional do Oeste. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 13 de março, assistiu ao concerto de Páscoa da EB 2.3 D. Luís de Ataíde, de Peniche. ---  

- No dia 14 de março, participou no lançamento da iniciativa As Rendas de Bilros vão à Escola. -  

- No dia 14 de março, participou na Assembleia Geral da empresa Águas do Oeste, S.A. ----------  

- No dia 14 de março, participou na sessão de apresentação da IV Semana Tanto Mar, que 

decorrerá de 31 de agosto a 7 de setembro de 2013. -------------------------------------------------------  

- No dia 14 de março, participou na ação que marcou o início da Semana da Juventude. -----------  

- No dia 15 de março, assistiu a um seminário, promovido pela Câmara Municipal da Lourinhã, 

sobre a gestão do litoral e a compatibilização dos usos das praias. --------------------------------------  
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- No dia 15 de março, reuniu-se com o Secretário de Estado do Emprego, conjuntamente com os 

municípios de Óbidos e Alenquer, para tratarem se assuntos relacionados com as novas 

estruturas dos centros de formação e emprego. -------------------------------------------------------------  

- No dia 15 de março, participou num debate sobre a estratégia nacional para o mar. ---------------  

- No dia 15 de março, recebeu dois grupos que ficaram instalados no CAR Surf. --------------------  

- No dia 16 de março, esteve presente no X Open Internacional de Taekwondo Cidade de 

Peniche. Felicitou o Clube de Taekwondo de Peniche pelo evento. ------------------------------------  

- No dia 16 de março, assistiu a uma sessão de poesia, realizada na Fortaleza de Peniche, no 

âmbito da iniciativa A poesia anda por aí. ------------------------------------------------------------------  

- No dia 17 de março, recebeu, no CAR Surf, um grupo de jovens que participavam num 

intercâmbio de voluntariado. ----------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 18 de março, reuniu-se com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, técnicos 

municipais e promotor de uma obra que se irá realizar junto à Fonte Gótica, em Atouguia da 

Baleia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 18 de março, esteve presente na tomada de posse do Conselho Geral do Instituto 

Politécnico de Leiria. -------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 19 de março, participou na primeira reunião do comité de peritos que acompanhará o 

programa Oeste 2020. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 7 a 18 de março do 

corrente ano: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

«O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou nos seguintes eventos/iniciativas: 

- No aniversário da Associação de Motociclismo de Peniche, decorrido no dia 9 de março; 

- No programa “Portugal aqui tão perto”, um espetáculo realizado em torno das tradições e 

modernidade portuguesas, que enaltece trabalhos de excelência nas mais diversas áreas. A 

Câmara Municipal de Peniche foi convidada a estar presente neste programa para mostrar todo 

o trabalho desenvolvido em torno da sustentabilidade do setor das Rendas de Bilros de Peniche, 

desde o ano de 2006, enquanto exemplo de boas práticas. Este programa, gravado no passado 

dia 12 de março, nos estúdios do Porto, será emitido na RTP Internacional, em horário nobre 

(21h), no próximo dia 20 de março; 

- Na iniciativa desenvolvida pelo Pelouro da Educação, pelo quarto ano consecutivo, “As 

Rendas de Bilros vão à Escola”. Esta iniciativa decorreu no dia 14 de março, em todas as 

Escolas do 1.º Ciclo do Concelho de Peniche, com o objetivo de divulgar e fomentar a arte da 

Renda de Bilros e privilegiar o encontro intergeracional entre dezenas de rendilheiras e 

crianças integradas na rede escolar do 1.º ciclo. Deu lugar à apresentação de inúmeras 

atividades lúdicas e expressivas dinamizadas no âmbito das Atividades de Enriquecimento 

Curricular em torno do ex-libris do artesanato local e contou com a apresentação da publicação 

“A Sereia Triste e o Bilro Saltitão”, da autoria de Joaquim Meireles e Nuno Fragata, editada 

pela Câmara Municipal de Peniche.  

- Na receção de boas vindas às equipas portuguesas e estrangeiras que integram a décima 

edição do Open Internacional de Taekwondo Cidade de Peniche; 

- Na entrega de prémios e sessão de encerramento da décima edição do Open Internacional de 

Taekwondo Cidade de Peniche. Esta prova totalizou cerca de 350 atletas provenientes de 

Portugal e de vários países do continente europeu (Grécia, Inglaterra, França, Suíça e 

Espanha). 

- Na sessão “A Poesia Anda Por Aí” - Poesia de José Saramago por Vítor de Sousa, no passado 

dia 16 de março.  

O Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, esteve presente:  
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- Na vistoria para efeitos de receção definitiva da empreitada de beneficiação das estradas 

municipais entre Ferrel e Atouguia da Baleia; 

- Na reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, no passado 

dia 7 de março; 

- Na reunião de preparação da representação do Município de Peniche no programa “Portugal 

Aqui tão Perto”, emitido pela RTP Internacional e RTP África, no âmbito da Estratégia 

Municipal de Promoção e Valorização da Renda de Bilros de Peniche; 

– Na vistoria para efeitos de receção definitiva da empreitada para execução de muro de 

suporte na Rua dos Delgados, em Casal Fetal;  

- Na vistoria para efeitos de redução parcial de caução da empreitada para remodelação e 

ampliação do Edifício Central do Cemitério Municipal de Peniche; 

- Na reunião com o senhor Carlos Oliveira a propósito das infiltrações de água nas suas 

moradias, localizadas em Pedras Muitas, Baleal; 

- Na reunião de preparação da iniciativa “As Rendas de Bilros vão à Escola”. 

- Na reunião de preparação da Mostra Internacional de Rendas de Bilros, que decorrerá entre 

os dias 25 e 28 de julho do corrente ano, com a equipa técnica municipal.» --------------------------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

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

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

- Participou em iniciativas de comemoração do Dia Internacional da Mulher. -----------------------  

- Assistiu a uma conferência, realizada no Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia, 

denominada Origem e evolução das Marchas Populares de Lisboa. -----------------------------------  

- Participou numa reunião na Adepe - Associação para o Desenvolvimento de Peniche. ------------  

Deu conhecimento de como decorreu a Semana da Juventude e agradeceu a todos os jovens que 

se envolveram na organização desta iniciativa e às entidades que colaboraram nas atividades de 

desporto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Informou que participou na Assembleia Geral da empresa Águas do Oeste, S.A., onde foi votado 

o respetivo Relatório de Contas, tendo o Município de Peniche apresentado a seguinte declaração 

de voto: 

«Declaração de Voto 

- Pelo quarto ano consecutivo o voto do Município de Peniche relativamente ao Relatório de 

Gestão e às Contas do Exercício da empresa Águas do Oeste S.A. é o de abstenção. 

Como temos sucessivamente manifestado, não existe da nossa parte qualquer dúvida em relação 

à qualidade dos Relatórios e das Contas do Exercício apresentadas, neste caso referentes ao 

ano de 2012. 

A nossa abstenção é justificada pela necessidade de manifestarmos com clareza que o ano de 

2012 se traduziu num reforço acentuado do desequilíbrio económico e financeiro da empresa 

Águas do Oeste S.A., com Resultados Líquidos do Exercício negativos e superiores a 3 milhões 

de euros. 

Embora o anúncio efetuado em Dezembro de 2012 do desenvolvimento de um processo de 

agregação dos atuais Sistemas Multimunicipais acompanhado da promessa de garantir tarifas 

aos municípios do Oeste mais reduzidas em comparação com as atualmente praticadas, possa 

constituir uma resposta para solucionar as dificuldades da empresa, relembramos que o papel 

dos municípios será sempre fundamental para o sucesso de qualquer reestruturação do sector 

da água em Portugal. 

14 de março de 2013.» 
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O senhor Vereador disse, ainda, que, apesar do sentido de voto, as câmaras manifestaram 

“apreço pelo esforço e dedicação com que a Administração da Águas de Portugal tem 

assegurado a gestão quotidiana da empresa”, salientando, em especial, “o excelente 

relacionamento” que ela tem mantido com as autarquias. ------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Francisco Salvador: 

- Saudou os autores e a Câmara Municipal pela edição do livro A Sereia Triste e o Bilro Saltitão.  

- Lembrou que as plantas da cidade que são fornecidas aos turistas ainda estão a ser reproduzidas 

em fotocópia sem qualidade. ----------------------------------------------------------------------------------  

- Perguntou se já se realizou a reunião sobre o talude, sito na Rua António da Conceição Bento, 

em Peniche. O senhor Presidente da Câmara informou que a reunião se realizará no dia 25 de 

março de 2013. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Perguntou qual o ponto de situação de um processo relativo a uma obra ilegal situada junto à 

EN 247, em Geraldes. O senhor Presidente da Câmara solicitou à Diretora do Departamento 

Administrativo e Financeiro para elaborar uma informações escrita sobre o referido processo. ----  

- Perguntou qual o ponto de situação de um processo de ocupação indevida de solos e abertura de 

um vão para a EN 247. O senhor Presidente da Câmara solicitou à Diretora do Departamento 

Administrativo e Financeiro para elaborar uma informações escrita sobre o referido processo. ----  

- Perguntou qual o ponto de situação do processo de reposição da legalidade no sítio da Água 

Doce, em Casais do Baleal. O senhor Presidente da Câmara solicitou à Diretora do 

Departamento Administrativo e Financeiro para elaborar uma informações escrita sobre o 

referido processo. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Perguntou qual o ponto de situação dos processos de regularização das ocupações indevidas de 

terrenos municipais. O senhor Presidente da Câmara solicitou à Diretora do Departamento 

Administrativo e Financeiro para elaborar uma informações escrita sobre o referido processo. ----  

- Alertou, mais uma vez, para o facto de se poder criar uma situação de injustiça se forem 

emitidas certidões, para efeitos de IMI, a atestar que determinados prédios urbanos se localizam 

em bairros sociais, uma vez que, atualmente, e não obstante serem bairros de génese social, pelos 

negócios entretanto efetuados nas transações das casas, as mesmas não se podem considerar 

como de habitação social. O senhor Presidente da Câmara informou que os serviços municipais 

estão atentos a essas situações. --------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que gostaria de ter conhecimento do teor do despacho relativo a uma moradia, sita na 

Rua de Santa Ana, em Peniche, propriedade do Município. O senhor Presidente da Câmara 

solicitou à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro para elaborar uma 

informações escrita sobre o referido processo. -------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Luís Ganhão: 

- Saudou a publicação do livro A Sereia Triste e o Bilro Saltitão e disse que se trata de um 

excelente trabalho, que recorda uma tradição de Peniche, de valor inestimável, que tem tido um 

forte incremento deste executivo municipal. ----------------------------------------------------------------  

- Perguntou se está em causa a realização da etapa do campeonato mundial de surf em Peniche 

no corrente ano. O senhor Presidente da Câmara informou que a prova está assegurada em 

Peniche, no ano de 2013. ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que muitos dos caminhos agrícolas do concelho estão intransitáveis, até para tratores 

agrícolas, mas que este não é o melhor momento para se realizarem as intervenções que estão a 

ser executadas. O senhor Presidente da Câmara disse que se tratam de intervenções necessárias, 

como já havia sido referido em reunião de Câmara, que se encontravam programadas em mapa 

de obras, mas que as condições meteorológicas não permitiram que decorressem como planeado.  
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- Perguntou qual o ponto de situação da relação da EDP com os cidadãos de etnia cigana 

instalados na Fonte Boa, em Peniche. O senhor Presidente da Câmara explicou a situação, que é 

alheia ao Município, por ser uma relação comercial entre a empresa e os consumidores. -----------  

 

Senhor Vereador Carlos Amaral: 

- Saudou a iniciativa As Rendas de Bilros vão à Escola. --------------------------------------------------  

- Felicitou os autores e a Câmara Municipal pela edição do livro A Sereia Triste e o Bilro 

Saltitão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Valorizou o trabalho efetuado pelos trabalhadores do Município de Peniche nas diversas 

iniciativas municipais. ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Felicitou a organização da Semana da Juventude. -------------------------------------------------------  

- Cumprimentou o Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia pela atribuição dos Prémios 

Guilherme de Corni e felicitou os alunos contemplados. -------------------------------------------------  

- Solicitou mais informações sobre as notícias que foram divulgadas relativamente à gestão das 

zonas balneares, ao controlo das águas balneares da ilha da Berlenga e a uma possível 

contaminação das águas da barragem de São Domingos. O senhor Presidente da Câmara prestou 

os esclarecimentos solicitados e leu o seguinte comunicado relativamente às águas da barragem:  

«Interessa, assim, informar o seguinte: 

1. A Saúde não faz análises de pesquisa de Legionella; estas devem ser efetuadas pelos 

operadores (ex: unidades hoteleiras) mas como não são obrigatórias, por exemplo, nenhuma 

das 5 unidades hoteleiras de Peniche as efetua, apesar da sensibilização que as autoridades de 

saúde têm feito junto dos operadores. 

2. Não obstante, a avaliação do risco nos últimos 3 anos tem demonstrado que é remota a 

possibilidade de contaminação, é mesmo diminuta, de acordo com as temperaturas das águas 

conjugadas com os bons níveis de desinfeção das mesmas. 

3. Dos 3 operadores (3 das 5 unidades hoteleiras são do mesmo operador) em Peniche, 2 estão 

francamente sensibilizados para esta questão, apenas havendo um que parece não se interessar 

tanto. Como referido atrás, nenhum deles efetua pesquisa de Legionella, o que seria interessante 

que acontecesse, como medida de auto-controlo; para diminuição dos custos relacionados com 

estas análises, poder-se-ia sugerir a contratação de um laboratório em conjunto, sendo as 

análises suportadas pelos 3 operadores em conjugação, o que sairia mais económico para cada 

um deles. 

4. Relativamente à notícia de ontem na TVI, de realçar que há níveis de Legionella que podem 

ser identificados mas que são inócuos para o ser humano, devido às barreiras sanitárias já 

referidas. 

5. É igualmente importante destacar que os cuidados com a monitorização e prevenção contra a 

Legionella não se resumem às unidades hoteleiras mas também às habitações particulares, 

ginásios onde haja balneários, piscinas – municipais e outras, etc.» -----------------------------------  

- Perguntou qual o ponto de situação do processo de litígio existente entre os municípios de 

Peniche e Lourinhã, relativamente ao abastecimento de água ao lugar do Paço. O senhor 

Vereador Jorge Abrantes deu conhecimento da fase atual do processo. --------------------------------  

 

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

 

170/2013 - Processo n.º 519/05, em nome de Eduardo Norte Santos Silva, para legalização de 

uma moradia unifamiliar, sita na Almagreira, já presente em reunião de 1 de março de 2006, e 

acompanhado, agora, de um despacho de indeferimento, proferido pelo senhor Presidente da 

Câmara, em 17 de dezembro de 2012, e de um recurso hierárquico impróprio, recebido em 19 de 

fevereiro de 2013. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando o parecer jurídico da professora doutora Fernanda Paula 

Oliveira, datado de 15 de março de 2013, que aqui se dá por reproduzido e de que ficou apensa 

cópia à minuta da presente ata, deliberado indeferir o recurso hierárquico impróprio interposto. 

(M-Doc.1) --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

171/2013 - Processo n.º L1/09, em nome de Construções Vila Maria, L.
da

, para loteamento de 

uma propriedade, sita na Rua Casal dos Ninhos (Cruz das Almas), em Casais do Baleal, já 

presente em reunião anterior e acompanhado, agora, de nova planta síntese e de novo plano de 

acessibilidades. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação técnica da Divisão de Planeamento, Obras e 

Infraestruturas, que aqui se dá por reproduzida e de que ficou apensa cópia à minuta da presente 

ata, deliberado aprovar e licenciar o estudo de loteamento. (M-Doc.2) ---------------------------------  

 

172/2013 - Processo n.º 121/12, em nome da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia 

de São Pedro de Peniche, para remodelação de um edifício, sito na Rua Dr. Francisco Seia, em 

Peniche, acompanhado de um pedido de dispensa do pagamento de taxas urbanísticas. -------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o pedido, nos termos e condições do parecer técnico da 

Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 26 de fevereiro de 2013, que aqui se dá 

por reproduzido e de que ficou apensa cópia à minuta da presente ata. ---------------------------------  

Deliberado, ainda, deferir o pedido de dispensa do pagamento das taxas urbanísticas, com os 

fundamentos constante na informação do Gabinete Jurídico e de Contencioso, datada de 7 de 

março de 2013, que aqui se dá por reproduzida e de que também se apensou cópia à minuta da 

presente ata. (M-Doc.3) ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

173/2013 - Processo n.º L6/2004, em nome de Civiserra – Construções, L.
da

, para loteamento de 

um prédio rústico, sito em Pedreira – Rua do Forno da Cal, na vila e freguesia de Serra d’El-Rei, 

já presente em reuniões anteriores e acompanhado, agora, de uma informação conjunta da 

Divisão de Planeamento, Obras e Infraestruturas e da Divisão de Gestão de Empreitadas e 

Infraestruturas, datada de 21 de janeiro de 2013, sobre a vistoria efetuada para efeitos de receção 

provisória total. --------------------------------------------------------------------------------------------------   

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação supramencionada, que aqui se dá por 

reproduzida e de que ficou apensa cópia à minuta da presente ata, deliberado aceitar a alteração 

do lugar de estacionamento acessível e a receção provisória total das infraestruturas urbanísticas, 

com a condição do titular do processo se comprometer a corrigir as situações mencionadas nas 

alíneas c), d) e e) da referida informação, no mais curto espaço de tempo e antes da receção 

definitiva das infraestruturas. (M-Doc.4) --------------------------------------------------------------------  

 

CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE DIVERSO: 

 

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

 

174/2013 - Carta n.º 212/C, datada de 27 de fevereiro de 2013, do Sindicato Nacional dos 
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Trabalhadores da Administração Local, remetendo um aviso prévio de grave. -----------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG2907/13) ---------------------------------  

 

175/2013 - Informação, datada de 18 de março de 2013, do Departamento Administrativo e 

Financeiro, propondo que seja solicitado à Conservatória do Registo Predial de Peniche a 

alteração da descrição de um prédio municipal. ------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado solicitar à Conservatória do Registo Predial de Peniche que retire 

da descrição do prédio n.º 2414, da freguesia de Atouguia da Baleia, que o mesmo se destina à 

obra de construção da Estação de Transferência de Resíduos Sólidos, considerando que o 

Município já instalou este equipamento num outro prédio municipal. ----------------------------------  

 

176/2013 - Informação, datada de 14 de março de 2013, do Departamento de Planeamento e 

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

Presidente, nos dias 21 e 28 de fevereiro e 8 de março 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.5) ---------------------------------------  

 

177/2013 - Ofício n.º 773, datado de 14 de março de 2013, dos Serviços Municipalizados de 

Água e Saneamento do Município de Peniche, remetendo a deliberação tomada pelo seu 

Conselho de Administração, em 11 de março de 2013, sobre a abertura de um procedimento 

concursal para provimento do cargo de diretor-delegado, equiparado ao cargo de direção 

intermédia de 2.º grau. ------------------------------------------------------------------------------------------   

DELIBERAÇÃO: Deliberado, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 

agosto, propor à Assembleia Municipal que designe para júri do procedimento concursal para 

provimento do cargo de diretor-delegado dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 

os senhores: Emídio Manuel Tavares Barradas, que presidirá, Jorge Serafim Silva Abrantes, que 

substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos, e Josselène Cristina Oliveira Nunes 

Teodoro, como membros efetivos, e Jorge Alberto Bombas Amador e José Marcolino Martins 

Pires, como membros suplentes. (NIPG3643 M-Doc.6) --------------------------------------------------  

 

ALTERAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2013 – MODIFICAÇÃO N.º 1: 

 

178/2013 - Foram presentes os documentos contabilísticos para alteração ao Orçamento da 

Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e ao Plano de Atividades Municipal para 2013. ---  

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

1) Aprovar a alteração n.º 1 ao Orçamento da Despesa, para o ano em curso, a qual regista o 

valor de 8000,00 euros em reforços de despesas correntes, 190 500,00 em reforços de despesas 

de capital, 84 000,00 euros em anulações de despesas correntes e 114 500,00 em anulações de 

despesas de capital. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

2) Aprovar a alteração n.º 1 ao Plano Plurianual de Investimentos, para o ano em curso, a qual 

regista o valor de 23 500,00 euros em reforços e 85 000,00 euros em anulações.---------------------  

3) Aprovar a alteração n.º 1 ao Plano de Atividades Municipais, para o ano em curso, a qual 

regista o valor de 175 000,00 euros em reforços e 30 000,00 euros em anulações. -------------------  

Os originais dos documentos agora aprovados ficarão arquivados em pasta anexa ao livro de 

atas, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963, 

na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de agosto. ----------------------------  

 

TRÂNSITO: 
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179/2013 - Foi presente o ofício n.º 91/2013, da Freguesia de Serra d’El-Rei, solicitando um 

sinal de estacionamento proibido para colocar no acesso aos lavadouros da Rua do Rossio, em 

Serra d’El-Rei. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado concordar com a colocação de um sinal de estacionamento 

proibido no acesso aos lavadouros da Rua do Rossio, em Serra d’El-Rei. (NIPG3642/13) ---------  

 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 

 

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

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

 

180/2013 - Em nome de Ana Carla Baptista da Silva, datado de 6 de fevereiro de 2013, para o 

estabelecimento de bebidas denominado Café Caravela, sito na Rua de Cabo Verde, n.º 48, em 

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

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

conforme solicitado. (NIPG1799/13) ------------------------------------------------------------------------  

 

181/2013 - Em nome de Hélder Manuel Alves Hernandez, datado de 7 de fevereiro de 2013, para 

o estabelecimento de bebidas denominado Duna, sito na Rua D. Luís de Ataíde, n.º 104, em 

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

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

conforme solicitado. (NIPG1873/13) ------------------------------------------------------------------------  

 

182/2013 - Em nome de António José Raimundo Alexandre, datado de 26 de fevereiro de 2013, 

para o estabelecimento de bebidas denominado Bar Pool Galaxy, sito na Praça António Alves 

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

DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 09h00 às 02h00, 

conforme solicitado. (NIPG2684/13) ------------------------------------------------------------------------  

 

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS: 

 

Foram presentes cinco solicitações para apoio financeiro, logístico e material: -----------------------  

 

183/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado doar cem sacos grandes para lixo e cem sacos 

pequenos para lixo pequenos, no valor estimado de 39,70 euros, à Colónia Nossa Senhora dos 

Remédios. (NIPG2415/13) ------------------------------------------------------------------------------------  

 

184/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado doar cem quilos de sacos para lixo, no valor estimado 

de 184,50 euros, à Freguesia de Ferrel, para colocar nas papeleiras da freguesia. (NIPG2730/13)  

 

185/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar que os serviços municipais procedam à 

limpeza da casa n.º 28 do Bairro da Fonte Boa, em Peniche, e assumir o pagamento dos encargos 

com o serviço de desinfestação e desratização da mesma casa, orçamentado em 60,00 euros 

acrescido do IVA. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

186/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado conceder à Associação Juvenil de Peniche um 

subsídio, no valor de 252,91 euros, para comparticipação na aquisição de uma fachada em 

acrílico para colocar num vão da Casa Municipal da Juventude. (NIPG3149/13) --------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 19.03.2013 * Livro 104 * Fl.60 

 

187/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja 

possível, autorizar a utilização do refeitório municipal e os respetivos funcionários a 

confecionarem uma refeição e oferecer os prémios para um concurso de pesca desportiva, que se 

realizará no dia 24 de março de 2013, organizado pelo Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche. (NIPG2310/13) ----------------------------------------------------------------------  

 

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 dezoito 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 ele assino. -------------------------------------------------------------------  


