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ATA N.º 3/2013 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

DE PENICHE, REALIZADA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2013: 

 

Aos vinte e três dias do mês de janeiro 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 quarenta e cinco minutos. --------  

A senhora Vereadora Clara Abrantes só participou na reunião até às doze horas, tendo saído após 

a votação do ponto 33/2013 da ordem do dia. --------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Luís Ganhão só participou na reunião até às doze horas e quarenta e cinco 

minutos, tendo saído após a votação do ponto 57/2013da ordem do dia. -------------------------------  

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

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foram presentes, aprovadas e assinadas as atas das reuniões camarárias realizadas nos passados 

dias quatro, onze, catorze e vinte e sete de dezembro, tendo sido dispensada a sua leitura por os 

respetivos textos haverem sido previamente distribuídos pelos membros da Câmara. ---------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

No período Antes da Ordem do Dia, usou da palavra o senhor Presidente da Câmara, António 

José Correia, que deu conhecimento de como decorreu a reunião do grupo de acompanhamento 

do processo de fusão do Centro Hospitalar do Oeste, realizada ontem, 22 de janeiro de 2013, em 

Caldas da Rainha. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

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

tomadas por unanimidade e votação nominal. --------------------------------------------------------------  

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO: 

 

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

 

27/2013 - Processo n.º R669/11, em nome de Maria Manuela Leitão Ferreira Cruz, para 

informação prévia sobre a viabilidade de construção de uma moradia unifamiliar, na Rua Alto da 

Boneca, em Peniche, já presente em reuniões anteriores. -------------------------------------------------  

Antes do início da reunião, a Câmara deslocou-se ao local, conforme decidido em reunião de 8 

de janeiro de 2013, na sequência de uma intervenção no período de audição do público. -----------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado manter a deliberação tomada em reunião de 12 de julho de 2011 

e reiterada em reunião de 15 de maio de 2012. -------------------------------------------------------------  
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Deliberado, ainda, sugerir à requerente que proceda ao pedido de legalização dos anexos, em 

alternativa à sua demolição, para que estes não sejam um obstáculo à aprovação de outros 

projetos para o prédio onde se localizam. -------------------------------------------------------------------  

 

28/2013 - Processo n.º 140/12, em nome de Imoplaneta - Imobiliária e Estudos Unipessoal, L.
da

, 

para alteração de parte de um prédio, sito na Avenida do Mar, n.º 56, em Peniche. ------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado proceder à audiência prévia da requerente, manifestando a 

intenção de indeferir o pedido, por um dos pisos não ter o pé-direito livre mínimo exigido pelo 

n.º 3 do artigo 65.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas. -----------------------------------  

 

29/2013 - Processo n.º 48/12, em nome de Maria do Carmo Vicente Delfim Lourenço, para 

legalização do sótão de um prédio, sito na Rua José Estêvão, n.º 119, em Peniche, apreciado em 

reunião de 13 de novembro de 2012, tendo a Câmara deliberado proceder à audiência prévia, 

manifestando a intenção de indeferir o pedido, acompanhado, agora, de uma exposição da titular 

do processo, datada de 7 de janeiro de 2013. ---------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o pedido, nas condições da proposta do Chefe da Divisão 

de Gestão Urbanística e Ordenamento, datada de 29 de outubro de 2012, e do parecer técnico da 

mesma Divisão, datado de 25 de outubro de 2012, documentos de que se apensou cópia à minuta 

da presente ata. (M-Doc.1) ------------------------------------------------------------------------------------  

 

30/2013 - Processo n.º R795/10, em nome de Refísica - Centro de Medicina Física e de 

Reabilitação de Peniche, L.
da

, para construção de um centro de medicina física e reabilitação, 

ginásio, SPA e piscina, na Rua dos Airinhos, em Peniche, que obteve parecer favorável por 

despacho do senhor Presidente da Câmara, proferido em 7 de janeiro de 2011, acompanhado, 

agora, de uma carta da titular do processo, datada de 28 de dezembro de 2012, requerendo o 

adiamento dos prazos estipulados, por deliberação de 29 de dezembro de 2009, para a 

apresentação do projeto e conclusão da obra. ---------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar que os prazos para a apresentação do projeto e para a 

conclusão da obra sejam adiados, por um período máximo de quatro anos, devendo a proprietária 

do terreno mantê-lo limpo, salubre e vedado em rede. ----------------------------------------------------  

 

TRÂNSITO: 

 

31/2013 - Foram presentes duas propostas, elaboradas pela Divisão de Estudos, Projetos, 

Planeamento e Controlo, para ordenamento da circulação e estacionamento da Rua de Malaca, 

em Peniche. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado retirar o assunto da ordem do dia e agendar uma visita ao local. --  

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

32/2013 - Foi presente uma informação, datada de 15 de janeiro de 2013, da Divisão de 

Planeamento e Intervenção Social, propondo a atribuição de um fogo propriedade do Município 

a um agregado familiar. ----------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado atribuir o fogo sito na Rua do Vale Verde, bloco 9 - r/c direito, 

em Peniche, a Maria Encarnação Gonçalves Vale e fixar a renda em 28,36 euros mensais, 

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

reunião de 28 de dezembro de 2010. -------------------------------------------------------------------------  

 

33/2013 - Termo de responsabilidade, datado de 19 de janeiro de 2013, subscrito por Paulo 
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Anjos Soares, em representação das famílias de etnia cigana acolhidas na Casa Municipal da 

Juventude, na sequência da intempérie registada no dia 19 de janeiro de 2013. -----------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (M-Doc.2) ---------------------------------------  

 

Por se ter ausentado da reunião, a senhora Vereadora Clara Abrantes não participou na 

apreciação e votação dos pontos que se seguem. -----------------------------------------------------------  

 

CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE DIVERSO: 

 

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

 

34/2013 - Informação, datada de 17 de janeiro de 2013, do Departamento de Planeamento e 

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

Presidente, nos dias 2 e 16, 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.3) ---------------------------------------  

 

35/2013 - Informação, datada de 13 de julho de 2012, do Serviço de Património, dando 

conhecimento do ponto de situação da ocupação indevida de terrenos municipais, situados a 

poente da Rua Irmã Glória de São Vicente de Paulo, em Peniche, na sequência do trabalho 

desenvolvido no cumprimento da deliberação de 2 de agosto de 2011. --------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando a multiplicidade de situações, deliberado realizar uma reunião 

de trabalho para apreciação do assunto, no dia 30 de janeiro, quarta-feira, pelas nove horas e 

trinta minutos, e convidar o senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro para estar 

presente. (NIPG10604/12) -------------------------------------------------------------------------------------  

 

36/2013 - Informação n.º 840/12, datada de 27 de novembro de 2012, do Gabinete Jurídico, 

sobre a forma do Município reaver uma moradia, sita na Rua de Santa Ana, em Peniche, uma vez 

que a inquilina já faleceu e a atual ocupante não legitimou a ocupação nem a utiliza como 

residência. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado que o Gabinete Jurídico volte a apreciar a situação, considerando 

a recente entrada em vigor de nova legislação sobre o arrendamento urbano, e que a Chefe da 

Divisão Administrativa e a Técnica Superior Jurista estejam presentes na próxima reunião de 

Câmara para esclarecimento das questões que possam surgir na análise do processo. 

(NIPG18223/12) ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

37/2013 - Carta, datada de 21 de dezembro de 2012, da Rodoviária do Tejo, S.A., dando 

conhecimento das tarifas dos transportes coletivos urbanos de Peniche. -------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG117/13) -----------------------------------  

 

38/2013 - Carta, datada de 5 de janeiro de 2013, solicitando a cedência de um espaço para 

realizar um espetáculo tauromático, na primeira quinzena de agosto de 2013, em Peniche. --------   

DELIBERAÇÃO: Deliberado indeferir. (NIPG19380/12) ----------------------------------------------  

 

39/2013 - Carta, datada de 14 de janeiro de 2013, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da 

Administração Local, comunicando os nomes dos membros dirigentes com direito a crédito de 

horas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG711/13) -----------------------------------  
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40/2013 - Carta, datada de 16 de julho de 2012, de João Dias Ferreira, propondo que o 

Município adquira um prédio urbano, sito no Bairro da Fonte Boa, em Peniche. ---------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado notificar o advogado João Dias Ferreira, na qualidade de 

procurador dos senhores Maria Fernanda Martins dos Santos Marques, António Fernando 

Martins dos Santos, Manuel Fernando Martins dos Santos e respetivos cônjuges, de que deve 

providenciar a anulação dos registos na Conservatória do Registo Predial e na matriz predial 

urbana, referentes ao prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob 

o n.º 924, da freguesia de Ajuda, e inscrito na matriz predial urbana da mesma freguesia sob o 

artigo 908, considerando que se arrogaram ilegitimamente proprietários de um terreno que é 

propriedade do Município de Peniche, inscrito na matriz cadastral rústica da freguesia de Ajuda 

sob o artigo 87, da secção A. (NIPG11285/12) -------------------------------------------------------------  

 

41/2013 - Ofício, datado de 17 de janeiro de 2013, da Agência Portuguesa do Ambiente, sobre o 

ponto de situação das intervenções de estabilização das arribas das praias de São Bernardino e da 

Consolação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG938/13) -----------------------------------  

 

42/2013 - Informação, datada de 1 de outubro de 2012, do Departamento de Energia e Ambiente, 

sobre o apoio de praia da praia do Cerro. --------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG942/13) -----------------------------------  

 

43/2013 - Informação, datada de 18 de janeiro de 2013, do Departamento Administrativo e 

Financeiro, solicitando parecer prévio vinculativo para a celebração de um contrato de aquisição 

de serviços na área da cultura, produção de espetáculos e de outras manifestações artísticas e 

recreativas, por um período de seis meses, nos termos do artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 

de dezembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado emitir parecer favorável, nos termos da informação 

supramencinada. (NIPG1001/13) -----------------------------------------------------------------------------  

 

44/2013 - Normas de participação no concurso Rendas d’Escritas 2013, destinado a todos os 

alunos que frequentam os 3.º e 4.º anos do 1.º ciclo e o 2.º ciclo do ensino básico, no ano letivo 

2012/2013, no concelho de Peniche, que tem como tema Rendas de Bilros de Peniche. ------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar as normas de participação no concurso Rendas 

d’Escritas 2013, cujo texto aqui se dá por reproduzido e de que ficou apensa cópia à minuta da 

presente ata. (M-Doc.4) ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

45/2013 - Informação, datada de 21 de janeiro de 2013, do Departamento Administrativo e 

Financeiro, sobre o alargamento do horário de funcionamento dos estabelecimentos de 

restauração e bebidas, sitos no concelho de Peniche, no período de 8 a 12 de fevereiro de 2013. --  

DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar o alargamento do horário de funcionamento dos 

estabelecimentos de restauração e bebidas, sitos no concelho de Peniche, no período de 8 a 12 de 

fevereiro de 2013, nos termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 6.º do regulamento respetivo, o que 

deverá comunicar-se à GNR e PSP. --------------------------------------------------------------------------  

 

46/2013 - Relatório de análise do concurso público para arrendamento de um terreno municipal, 

sito na Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, em Peniche, para instalação e 

exploração de um posto de abastecimento de combustíveis e respetiva loja de conveniência. ------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado proceder à audiência dos concorrentes, nos termos do artigo 
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101.º do CPA, comunicando-lhes a intenção da Câmara de adjudicar o arrendamento à empresa 

BP Portugal - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, S.A., pelo valor de 180 000,00 euros 

anuais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS: 

 

47/2013 - O senhor Presidente da Câmara propôs que seja concedida tolerância de ponto a todos 

os trabalhadores do Município, no dia 12 de fevereiro de 2013, terça-feira de Carnaval, tendo em 

conta a tradição dos festejos carnavalescos no concelho de Peniche, os investimentos já 

efetuados, a expetativa de dinamização económica e ainda a previsibilidade de um reduzido 

número de utentes nos serviços públicos. -------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado concordar com a proposta do senhor Presidente da Câmara, 

devendo os serviços que não encerram em dias de feriado, excetuando o Museu Municipal, 

manter o pessoal indispensável ao seu funcionamento, podendo os trabalhadores que asseguram 

esses serviços ficar dispensados de se apresentarem ao serviço num outro dia, em termos a 

definir pelos respetivos dirigentes, assim como o pessoal necessário para assegurar o bom 

funcionamento das iniciativas carnavalescas organizadas pelo Município. ----------------------------  

 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS: 

 

Foram presentes, para efeitos de aprovação, as seguintes minutas de protocolos: --------------------  

 

48/2013 - A celebrar entre o Município de Peniche, o Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde 

e a Associação Juvenil de Peniche, que tem como objeto o estabelecimento dos termos e 

condições em que as três partes se comprometem a garantir o fornecimento de refeições 

escolares e o transporte para o refeitório da escola sede do Agrupamento de Escolas D. Luís de 

Ataíde, aos alunos da EB1 n.º 6 de Peniche e aos alunos integrados na valência de ATL da 

Associação Juvenil 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.5) ----------------------------------  

 

49/2013 - A celebrar entre o Município de Peniche e Agrupamento Vertical de Escolas de 

Peniche, que tem como objeto o estabelecimento dos termos e condições em que as ambas as 

partes se comprometem a garantir o fornecimento de refeições escolares aos alunos do primeiro 

ciclo do ensino básico que frequentam a EB1.2.3 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.6) ----------------------------------  

 

50/2013 - A celebrar entre o Município de Peniche, o Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde 

e o Agrupamento Vertical de Escolas de Peniche, que tem como objeto o estabelecimento dos 

termos e condições em que as três partes se comprometem a garantir o fornecimento de refeições 

escolares aos alunos da EB1 n.º 3 de Peniche no refeitório da escola sede do Agrupamento 

Vertical de Escolas 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.7) ----------------------------------  

 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

51/2013 - Foi novamente presente, para efeitos de aprovação, o projeto de Regulamento 
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Municipal da Horta Comunitária de Peniche. ---------------------------------------------------------------  

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

 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 

 

52/2013 - Foi presente um requerimento, em nome de Susana Isabel Martins Prioste, datado de 

17 de dezembro de 2012, solicitando a concessão de visto no mapa de horário de funcionamento 

para o estabelecimento de pastelaria denominado Doce Mar, sito na Rua Bartolomeu Dias, n.º 8, 

em Peniche. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 07h00 às 22h00, 

conforme solicitado, com validade até 31 de julho de 2013. (NIPG19129/12) ------------------------  

 

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS: 

 

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

 

53/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado conceder um subsídio, no valor de 759,13 euros, ao 

Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche, para pagamento do seguro de uma 

viatura. (NIPG19543/12) ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

54/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado conceder um subsídio, no valor de 285,74 euros, à 

Freguesia de Atouguia da Baleia, para pagamento dos encargos com o fornecimento de 

eletricidade ao ATL daquela vila, relativos ao período de 27 de julho a 7 de dezembro de 2012. 

(NIPG585/13)----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

55/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado conceder um subsídio, no valor de 2605,73 euros, à 

Freguesia de Atouguia da Baleia, para pagamento dos encargos com a manutenção com o jardim 

público da povoação de Casal Moinho, no período de julho a dezembro de 2012. (NIPG645/13) -  

 

56/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar que a empresa de trabalho temporário 

Multipessoal - Recursos Humanos, de Lisboa, utilize uma sala da Casa Municipal da Juventude, 

a título gratuito, para efeitos de recrutamento e seleção de pessoal para empresas de Peniche. 

(NIPG915/13)----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

57/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado conceder um subsídio, no valor de 8775,00 euros, à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, destinado aos grupos que 

participam nos corsos de Carnaval, nos termos da proposta do Serviço de Turismo, de 18 de 

janeiro de 2013. (NIPG961/13) -------------------------------------------------------------------------------  

 

Por se ter ausentado da reunião, o senhor Vereador Luís Ganhão não participou na apreciação e 

votação dos pontos que se seguem. ---------------------------------------------------------------------------  

 

CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE DIVERSO: 

 

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

 

58/2013 - Informação, datada de 22 de janeiro de 2013, do Serviço de Cultura, remetendo 

parecer técnico versando a realização de uma intervenção de emergência no Baluarte da 

Gamboa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Deliberado que os serviços municipais procedam a uma intervenção de 

minimização dos danos, conforme proposto no parecer técnico supramencionado, de que ficou 

apensa cópia à minuta da presente ata, e informar a Direção-Geral de Património Cultural da 

necessidade de se fazer uma intervenção de fundo. --------------------------------------------------------   

Deliberado, ainda, reiterar o convite ao senhor Secretário de Estado da Cultura para visitar 

Peniche, nomeadamente o património histórico e militar do concelho. (M-Doc.8) -------------------  

 

59/2013 - Correspondência trocada entre o Município de Peniche e a Escola Superior de Turismo 

e Tecnologia do Mar, sobre a participação do Município no Projeto Finisterra. ---------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a participação do Município de Peniche no Projeto 

Finisterra. (M-Doc.9) ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a minuta da presente ata, nos 

termos do número três do artigo nonagésimo segundo da lei número cento e sessenta e nove 

barra noventa e nove, de dezoito de setembro. -------------------------------------------------------------  

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo treze horas, 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. ---------------------------------------------------------------------  


