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ATA N.º 15/2013 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

DE PENICHE, REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2013: 

 

Aos onze dias do mês de junho 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 nove horas e cinco minutos.----------------------  

O senhor Presidente da Câmara propôs a inclusão de mais oito 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 DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 

Após ter declarado aberta a reunião, o senhor Presidente deu a palavra aos cidadãos presentes 

que manifestaram intenção de intervir, apresentando-se de seguida, de forma sumária, nos termos 

do n.º 7 do artigo 84.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, os esclarecimentos que foram 

solicitados e as respostas dadas: ------------------------------------------------------------------------------  

 

- Sérgio Viralhadas, que reforçou o pedido de instalação de uma esplanada coberta, na Praça 

Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche, constante do processo n.º 37/13-PUB, em nome de 

Javadreams - Unipessoal, L.
da

. O senhor Presidente da Câmara felicitou a empresa pelo 

investimento e disse que os técnicos do Município deveriam ter sido atempadamente consultados 

sobre os constrangimentos legais ou outros para a instalação de uma esplanada coberta naquele 

local. Informou, ainda, que o processo será apreciado pela Câmara Municipal no período da 

ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

- Paulo Marques, que manifestou a predisposição da empresa Sportágua – Parque de Diversões 

Aquáticas, L.
da

 em fazer um novo contrato de arrendamento, conforme proposto pela Câmara 

Municipal, por deliberação de 14 de maio de 2013, desde que o prazo do arrendamento seja de 

dois anos. O senhor Presidente da Câmara lamentou que a empresa tenha posto em causa a 

legalidade das decisões da Câmara Municipal e informou que o assunto será apreciado pela 

Câmara Municipal no período da ordem do dia. -----------------------------------------------------------  

 

- José Estêvão Gomes, que disse ter sido vítima de uma queixa injustificável, sobre o estado de 

salubridade de um logradouro de que é proprietário, que deu origem a que o obrigassem a 

realizar obras de recuperação de uma casa que se encontra em estado de ruina, de que também é 

proprietário, e solicitou o apoio técnico do Município. Disse, ainda, que existem muitos terrenos 

abandonados, no lugar de Geraldes, que necessitam de limpeza urgente para evitar a proliferação 

de bichos. O senhor Presidente da Câmara sugeriu ao munícipe que se reúna com o técnico 

responsável pela Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, para tomar conhecimento dos 

procedimentos administrativos necessários para a recuperação da casa referida pelo munícipe. ---  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
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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 15 de maio, reuniu-se com a empresa Sportágua – Parque de Diversões Aquáticas, L.
da

.-  

- No dia 15 de maio, reuniu-se com a Comissão Municipal de Acompanhamento do Hospital de 

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

- No dia 16 de maio, presidiu à reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 16 de maio, reuniu-se com a empresa Vento Lokal, que comercializa produtos 

promocionais de Peniche. --------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 17 de maio, participou na reunião do Grupo de Acompanhamento do Processo de Fusão 

do Centro Hospitalar do Oeste. -------------------------------------------------------------------------------  

- Nos dias 18 e 19 de maio, acompanhou a primeira etapa do Circuito Nacional de Kayaksurf e 

Waveski e a primeira etapa da Taça Ibéria de Kayaksurf, que se realizaram em Peniche. -----------  

- No dia 18 de maio, acompanhou o Open Regional Centro 2013, prova de modelismo de vela, 

que se realizou na albufeira da barragem de São Domingos. ---------------------------------------------  

- No dia 18 de maio, visitou a segunda edição do workshop de Conservação Preventiva de 

Madeiras, realizada no Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia. -----------------------------------  

- No dia 20 de maio, assistiu à sessão de abertura da segunda Conferência Internacional de 

Cinema e Turismo, organizada pelo GITUR – Grupo de Investigação do Turismo do Instituto 

Politécnico de Leiria, que se realizou na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar. -------  

- No dia 20 de maio, reuniu-se com a Associação de Moradores da Praia d’El-Rey. -----------------  

- No dia 20 de maio, participou nas comemorações do aniversário da União Desportiva e 

Cultural de São Bernardino, a quem felicitou. --------------------------------------------------------------  

- No dia 21 de maio, assistiu, no parque industrial da Marinha Grande, ao lançamento da 

primeira pedra do novo edifício sede do Centro para o Desenvolvimento Rápido e Sustentado do 

Produto e ao lançamento das infraestruturas científicas e tecnológicas CDRSP e CETEMARES, 

ambas do Instituto Politécnico de Leiria. --------------------------------------------------------------------  

- No dia 21 de maio, esteve presente na apresentação do guia digital do destino Peniche, Peniche 

Surf Guide. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 21 de maio, acompanhou uma ação desenvolvida pela Docapesca, na Escola Superior 

de Turismo e Tecnologia do Mar, para promoção do polvo. ---------------------------------------------  

- No dia 22 de maio, recebeu os responsáveis regionais da empresa EDP. -----------------------------  

- No dia 22 de maio, reuniu-se com a Agência Portuguesa do Ambiente, sobre a instalação de um 

parque temático na Quinta dos Salgados. --------------------------------------------------------------------  

- No dia 23 de maio, participou na reunião do Conselho Executivo da Oeste CIM. ------------------  

- Nos dias 24 a 26 de maio, acompanhou o Campeonato Nacional de Surf do Desporto Escolar, 

que se realizou em Peniche. -----------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 24 de maio, participou na segunda edição do Seminário Território Património, este ano 

subordinado ao tema Outros Turismos, em Albufeira, tendo dissertado sobre o tema Peniche, 

Capital da Onda. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 24 de maio, recebeu o diploma de mérito Acessibilidade e Mobilidade para Todos, 

atribuído pelo Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade. --------------------------------------------  

- No dia 25 de maio, esteve presente na inauguração da exposição de pintura Histórias 

Incompletas, que está patente na Fortaleza de Peniche. ---------------------------------------------------  

- No dia 28 de maio, recebeu e deu as boas vindas à equipa de gravação de imagens exteriores de 

uma telenovela. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- No dia 28 de maio, reuniu-se com o Presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro, 

para preparar a integração do Oeste nesta entidade. -------------------------------------------------------  

- No dia 28 de maio, visitou as empresas Nigel e Digelo. -------------------------------------------------  

- No dia 28 de maio, esteve presente na gala de entrega dos Prémios Lide Mar 2013. ---------------  

- Nos dias 29 a 31 de maio, esteve no Fórum do Mar, em Matosinhos. --------------------------------  

- No dia 31 de maio, esteve presente num programa televisivo de promoção do mar e das 

tradições. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 1 de junho, acompanhou o Triatlo Cidade de Peniche. -----------------------------------------  

- No dia 1 de junho, esteve presente na entrega de prémios da Taça Cidade de Peniche, da 

modalidade de futebol, organizada pela Associação de Desporto Amador de Peniche. Felicitou 

os finalistas e a coletividade organizadora.------------------------------------------------------------------  

- No dia 2 de junho, participou nas celebrações locais do Dia Nacional do Pescador.---------------  

- Nos dias 3 e 7 de junho, reuniu-se com o Grupo de Trabalho Permanente da Reserva da 

Biosfera. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 3 de junho, reuniu-se com o presidente da Federação Portuguesa de Surf, sobre a taça de 

Portugal em desportos de deslize. ----------------------------------------------------------------------------  

- No dia 4 de junho, participou no seminário da Oeste CIM, sobre a estratégia Oeste 2020. --------   

- No dia 5 de junho, acompanhou o VIII Encontro das CPCJ do Oeste, que decorreu em Peniche.  

- No dia 5 de junho, esteve presente na apresentação da revista Nau21, que aborda temas sobre o 

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

- No dia 6 de junho, participou na reunião do Conselho Executivo da Oeste CIM. -------------------  

- No dia 7 de junho, participou na Assembleia Geral da Entidade Regional de Turismo do 

Centro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 28 de maio a 11 de 

junho do corrente ano: ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

- Na Festa de Encerramento do Ano Letivo e nas Comemorações do Dia Mundial da Criança, 

dinamizados pela Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei, no dia 31 de maio. 

- Na abertura da exposição de fotografia “Peixe, a Frescura da Cidade”, de Catarina 

Tormenta, realizada no âmbito da Prova de Aptidão Profissional de uma aluna da Escola 

Técnica e Empresarial do Oeste.  

- Na final do Concurso Palmo e Meio de Leitura, organizado pelas Bibliotecas Escolares dos 

Agrupamentos de Escolas de Peniche, Atouguia da Baleia e D. Luís de Ataíde, no dia 31 de 

maio, no Auditório da Câmara Municipal de Peniche. 

- No XXX Triatlo Cidade de Peniche, decorrido no passado dia 1 de junho. Este evento 

organizado pela Câmara Municipal de Peniche, pelo Peniche Amigos Clubes e pela Federação 

de Triatlo de Portugal, reuniu cerca de 300 atletas. Na lista de inscritos constaram nomes 

sonantes associados às várias modalidades, contribuindo para o enriquecimento e notoriedade 

desta prova com história na nossa cidade. 

- No 1.º Torneio Escola Natação, dinamizado pelas Piscinas Municipais, no dia 1 de junho. 

- Na entrega de Troféus da Final da Taça Cidade de Peniche, promovida pela Associação de 

Desporto Amador de Peniche, conquistada pelo Sporting Clube de Vila Maria, tendo por 

adversário O Independente, que venceu o campeonato. 

- Na entrega de prémios do 2.º Torneio Pool Inter-Cafés, que decorreu na Associação 

Recreativa de Casal Moinho. 

- Nas diversas iniciativas que integraram as Comemorações do Dia Nacional do Pescador, no 

dia 2 de junho. 
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- Na iniciativa “Volta Aérea APAU 2013 - Costa Portuguesa”, decorrida no aeródromo de 

Atouguia da Baleia, no dia 9 de junho. 

- No III Torneio de Camões, no Estádio do Grupo Desportivo de Peniche. A Académica de 

Coimbra venceu o Grupo Desportivo de Peniche no final do torneio. 

O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, esteve presente: 

- Na Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Peniche, de 28 de maio. 

- Na reunião com os promotores da RUTZ – empresa que vende calçado português com cortiça, 

a fim de se estabelecer uma parceria para aplicação da Renda de Bilros de Peniche nos seus 

produtos. A empresa demonstrou total disponibilidade e interesse em integrar a parceria 

proposta pelo senhor Vice-Presidente, acordando apresentar já, no âmbito da Mostra 

Internacional de Rendas de Bilros, dois exemplares com a nossa Renda de Bilros. Esta será mais 

uma forma de aliarmos a nossa tradição à inovação e de apostar na revitalização deste sector.  

- Na entrevista sobre a Rendas de Bilros, realizada na nossa Escola Municipal de Rendas de 

Bilros, no âmbito do programa “Portugal no Coração”, emitido pela RT1, no passado dia 31 de 

maio. 

- Na entrevista realizada pela Revista Café Portugal, a propósito da estratégia municipal para a 

Renda de Bilros de Peniche, no dia 3 de junho.  

- Na reunião preparatória do Carnaval de Verão. Esta iniciativa terá lugar no dia 20 de julho e 

contará com a habitual acentuada participação de grupos neste evento. 

- Na tomada de Posse/Recondução de José G. C. dos Loios como Diretor do Agrupamento de 

Escolas de Atouguia da Baleia, no dia 4 de junho.  

- Na reunião com o Projeto Ser Joias de Portugal, cuja ordem de trabalho se centrou no 

balanço da parceria estabelecida entre a Câmara Municipal de Peniche e esta entidade.  

- Na entrevista à TSF, a propósito da 34.ª Corrida das Fogueiras e 13.ª Corrida das 

Fogueirinhas. Já ultrapassamos os 5000 inscritos nas duas atividades desportivas. 

- No Conselho-Geral do Agrupamento de Escolas de Peniche, que teve lugar no dia 6 de junho, 

no qual foi eleito o novo diretor, o Professor Carlos Almeida. 

A Mostra Internacional de Rendas de Bilros vai ter lugar de 25 a 28 de julho e terá vinte 

delegações estrangeiras.» [sic] -------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

Deu conhecimento de como decorreram as seguintes iniciativas: ---------------------------------------  

- Passeio geológico na cidade de Peniche, no dia 31 de maio, no âmbito do Plano para a 

Promoção da Cidadania Sénior. -------------------------------------------------------------------------------  

- VIII Encontro de CPCJ do Oeste. ---------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Deu conhecimento das empreitadas e das obras por administração direta que estão a ser 

desenvolvidas pelos SMAS, salientando o facto de estarem espalhadas por todas as freguesias do 

concelho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Ferrel – Ampliação e remodelação da rede de esgotos e pluviais – ligação à rede da Águas do 

Oeste. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Bufarda – Ampliação da rede de pluviais para drenagem do campo da feira. ------------------------  

- Serra d’El-Rei – Avenida da República – ampliação e remodelação da rede de esgotos 

domésticos e pluviais e rede de água. ------------------------------------------------------------------------  

- Peniche – Fonte da Nora – Ampliação da rede de esgotos domésticos e pluviais. ------------------  

- Peniche – Estação de Tratamento de Águas Residuais – Reabilitação da etapa de biofiltração, 4 

biofiltros, última etapa do sistema de tratamento. ----------------------------------------------------------  
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Senhor Vereador Luís Ganhão: 

Disse que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- As guardas das pontes pedonais que atravessam o fosso das muralhas não oferecem segurança 

às crianças, porque os espaços entre as barras são muito grandes. O senhor Presidente da Câmara 

solicitou, telefonicamente, aos serviços para verificarem a situação. -----------------------------------     

- Na Ponte Velha, os condutores não respeitam os peões. O senhor Vice-Presidente disse que vai 

ver com os serviços o que pode ser feito para minimizar a situação. ------------------------------------  

- Os caminhos agrícolas da zona de Casais Brancos, Casais de Mestre Mendo e Ferrel têm 

muitos entulhos depositados o que inviabiliza o seu uso normal. ----------------------------------------  

- O corta-canas municipal andou a cortar matos em terrenos particulares, quando existem 

canaviais nas bermas das estradas e caminhos a necessitarem de serem cortados. --------------------  

- É de lamentar que se ande a asfaltar vias que já estavam asfaltadas, quando existem 

arruamentos com pedras soltas. -------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

364/2013 – O senhor Presidente da Câmara propôs a realização de uma reunião extraordinária, 

no dia dezoito de junho, terça-feira, com início pelas dez horas. ----------------------------------------  

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

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

 

TRÂNSITO: 

 

365/2013 – Requerimento, datado de 4 de abril de 2013, de Milena Fonseca Rainha, solicitando 

a eliminação do lugar de estacionamento que se encontra em frente do seu estabelecimento 

comercial, sito na Rua D. Luís de Ataíde, n.º 134, em Peniche. -----------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado reiterar a deliberação tomada em 26 de julho de 2011 e não 

autorizar a eliminação do lugar de estacionamento. (NIPG4573/13) ------------------------------------  

 

CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE DIVERSO: 

 

366/2013 – Informação, datada de 30 de maio de 2013, da Secção de Património e 

Aprovisionamento, solicitando parecer prévio vinculativo para a renovação da prestação de 

serviços na área do urbanismo, de 1 de junho de 2013 a 31 de maio de 2014. ------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 

30 de maio de 2013, que concedeu o parecer prévio vinculativo solicitado, nos termos do n.º 4 do 

artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro. (NIPG7965/13) ---------------------------------  

 

367/2013 – Carta, datada de 31 de maio de 2013, da empresa Sportágua – Parque de Diversões 

Aquáticas, L.
da

, dando conhecimento de que não concorda com a deliberação tomada pela 

Câmara Municipal, em 14 de maio de 2013. ----------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado, por maioria, com uma abstenção, do senhor Vereador Luís 

Ganhão, e com seis votos a favor, dos restantes edis, manifestar a disponibilidade da Câmara 
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Municipal para celebrar um contrato de arrendamento da parcela de terreno, com a área de 12 

744,00 m
2
, sita na Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche, descrita 

na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 365, da freguesia de Ajuda, e dos 

edifícios e outras instalações fixas que se encontram implantadas na referida parcela de terreno e 

que são pertença do Município de Peniche, nas seguintes condições: ----------------------------------  

1) O arrendamento vigorará desde a data da assinatura do contrato até ao dia 30 de abril de 2015, 

sem possibilidade de renovação e sem direito a qualquer indemnização. ------------------------------  

2) O arrendatário devolverá ao Município de Peniche os bens arrendados, até ao dia 30 de abril 

de 2015, em perfeito estado de conservação e utilização e livres de qualquer ónus. ------------------  

3) No dia da assinatura do contrato, será paga uma renda, no valor de 6177,42 euros, 

correspondente ao período de arrendamento balizado pela data da assinatura do contrato e 30 de 

abril de 2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

4) Até ao dia 30 de abril de 2014, será paga uma renda, no valor de 6177,42 euros, acrescido da 

taxa de inflação indicada pelo INE para o ano de 2013, correspondente ao período de 1 de 

maio de 2014 a 30 de abril de 2015.--------------------------------------------------------------------------  

5) Ficará estabelecido no contrato de arrendamento a celebrar que a empresa Sportágua, L.
da

 

reconhece que o direito de superfície, titulado pela escritura celebrada em 9 de maio de 1988, 

ficou extinto a 8 de maio de 2013, tendo ficado o Município de Peniche proprietário de todos os 

edifícios ou quaisquer outras instalações fixas existentes no terreno, nos termos da referida 

escritura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6) Ficará estabelecido no contrato de arrendamento a celebrar que a empresa Sportágua, L.
da

 não 

se opõe à abertura de um procedimento público promovido pelo Município de Peniche, antes de 

30 de abril de 2014, para um futuro arrendamento do espaço, e autoriza visitas às instalações, por 

quem a Câmara Municipal indicar, no âmbito do referido procedimento. (NIPG2215/13) ----------  

 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

368/2013 – Projeto de Regulamento de Utilização da Casa Mortuária de Peniche. -------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado apreciar o assunto na reunião extraordinária marcada para o dia 

18 de junho de 2013. (NIPG7293/13) ------------------------------------------------------------------------  

 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS: 

 

369/2013 – Minuta do protocolo a celebrar entre o Município de Peniche e a Escola Secundária 

de Peniche, tem por objeto o estabelecimento de uma parceria para fomentar condições para a 

criação dos novos Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP). -----------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento e reiterar a posição que o senhor Vice-

Presidente tomou junto da Escola Secundária de Peniche de envolver a Cercipeniche – 

Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL no processo. 

(NIPG7856/13) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

370/2013 – Minuta do protocolo a celebrar entre o Município de Peniche, Liga Portuguesa 

Contra o Cancro, Ministério da Saúde e Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Peniche, que tem como objeto criar e desenvolver a delegação de Peniche da LPCC. ---------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar, que aqui se dá por 

reproduzido e que ficou apenso à minuta da presente ata. (NIPG7972/13 M-Doc.1) -----------------  

 

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS: 
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Solicitações para apoio financeiro, logístico e material: --------------------------------------------------  

 

371/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado conceder à EB1 N.º 6 de Peniche um prémio no valor 

de 400,00 euros em material didático por se ter destacado ao produzir uma quantidade 

significativa de resíduos no âmbito do programa Ecovalor – Concurso Interescolas. 

(NIPG7868/13) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

372/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado ratificar o despacho que autorizou a aquisição de 84 

medalhas, no valor estimado de 115,92 euros, para doar ao Grupo Desportivo de Peniche, e a 

utilização gratuita do autocarro municipal, para uma visita pela marginal da península de 

Peniche, no âmbito de um torneio de futebol juvenil, que se realizou no dia 10 de junho de 2013. 

(NIPG7869/13) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

373/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara 

que isentou a Organização de Santo Tirso do Partido Comunista Português do pagamento de 

taxas pelo ingresso no Museu Municipal, no dia 9 de junho de 2013. (NIPG7917/13) --------------  

 

374/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado conceder à Adepe - Associação para o 

Desenvolvimento de Peniche um subsídio, no valor de 180,00 euros, na sequência da 

colaboração prestada no âmbito do VIII Encontro das CPCJ do Oeste. (NIPG7973/13) ------------  

 

375/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a divulgação de um encontro nacional de 

capoeira, que se realizará nos dias 15 e 16 de junho de 2013, em Peniche, promovido pela 

Associação Cultural Ginga Brasil Capoeira, na página do Município na internet, a utilização 

gratuita do auditório do Edifício Cultural e da Casa Municipal da Juventude e assegurar o 

alojamento de mestres e professores. (NIPG7789/13) -----------------------------------------------------  

 

376/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado conceder à Unidade de Cuidados na Comunidade de 

Peniche o apoio logístico que materialmente seja possível para as comemorações do seu segundo 

aniversário. (NIPG7974/13) -----------------------------------------------------------------------------------  

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO: 

 

377/2013 – Processo n.º L9/91, em nome de Alda Franco Viola Garcês Busca e Luís Alberto 

Franco Viola, para loteamento de um prédio, sito na Rua Francisco de Jesus Salvador, em 

Peniche, acompanhado de um pedido de alteração, já presente em reunião de 2 de abril de 2013. -  

DELIBERAÇÃO: Considerando a proposta do Diretor do Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística, datada de 4 de junho de 2013, deliberado aprovar o pedido de alterações ao 

loteamento, que consiste na alteração dos limites dos lotes n.
os

 1, 3 e 8 e na regularização dos 

anexos construídos nos respetivos lotes, nas condições do parecer técnico da Divisão de Gestão 

Urbanística e Ordenamento, datado de 11 de março de 2013, documentos que aqui se dão por 

reproduzidos e de que ficou apensa cópia à minuta da presente ata. (M-Doc.2) ----------------------  

 

378/2013 – Carta, datada de 28 de maio de 2013, de Sporting Clube da Estrada, solicitando o 

licenciamento do exercício de atividade de acampamento ocasional, de 1 de junho a 30 de 

setembro de 2013, para um terreno situado na Avenida da Praia, n.º 46, no Lugar da Estrada, 

acompanhado de pareceres da Guarda Nacional Republicana e da Unidade Local de Saúde 

Pública. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a emissão de licença para a realização de um 
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acampamento ocasional, nos termos do artigo 30.º do Regulamento de Atividades Diversas do 

Município de Peniche, nas instalações do Sporting Clube da Estrada, no período de 1 de junho a 

30 de setembro de 2013, nas condições dos anos anteriores. ---------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara não participou na apreciação e votação deste assunto. -------------  

 

OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO: 

 

379/2013 – Processo n.º 37/13-PUB, em nome de Javadreams, Unipessoal, L.
da

, para instalação 

de uma esplanada coberta, na Praça Jacob Rodrigues Pereira, em Peniche, para apoio a um 

estabelecimento de restauração e bebidas que será instalado no edifício adjacente, com o n.º 18. -  

DELIBERAÇÃO: Deliberado apreciar o assunto após uma visita da Câmara Municipal ao local.  

 

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 trinta 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. ------------------------------------------------  


