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ATA N.º 7/2013 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

DE PENICHE, REALIZADA NO DIA 6 DE MARÇO DE 2013: 

 

Aos seis 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 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 Vice-Presidente, no exercício das funções de presidente, eram 

nove horas e dez minutos. -------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor António José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente da Câmara, não participou na 

reunião, tendo a Câmara considerado a sua falta justificada. ---------------------------------------------  

O senhor Vereador Luís Ganhão só participou na reunião até às doze horas e trinta minutos, 

tendo saído após a votação da deliberação n.º 156/2013. -------------------------------------------------  

O senhor Vice-Presidente, no exercício das funções de presidente, propôs a inclusão de mais 

vinte e cinco 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 5, 20 e 26 de fevereiro, tendo sido dispensada a sua leitura por os respetivos textos terem 

sido previamente distribuídos pelos membros da Câmara. -----------------------------------------------  

 

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: ------------------------------------------------------------------------------  

 

- Paulo Cardoso e Encarnação Mamede, que se queixaram, mais uma vez, do ruído provocado 

pelo estabelecimento comercial denominado Café Mystic, sito na Rua dos Hermínios, em 

Peniche. O senhor Vice-Presidente informou que o assunto seria analisado no período da ordem 

do dia. (ver deliberação n.º 147/2013) -----------------------------------------------------------------------  

 

- João Manuel Conceição Alves e outros residentes da Travessa Garrett, em Peniche, que se 

queixaram do ruído provocado pelo estabelecimento comercial denominado Calhas Bar, sito na 

Travessa Garrett, n.º 18, em Peniche. O senhor Vice-Presidente informou que o assunto seria 

analisado no período da ordem do dia. (ver deliberação n.º 147/2013) ---------------------------------  

 

- Luís Alves Martins, que solicitou informações sobre o ponto de situação de um requerimento 

que apresentou para emissão de uma certidão de separação física. O senhor Vice-Presidente 

informou que o assunto faz parte da ordem do dia da presente reunião. --------------------------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
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No período Antes da Ordem do Dia, usou da palavra o senhor Vereador Francisco Salvador 

chamando a atenção 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. --------------------------------------------------------------------------------------  

 

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:--------------------------------------------------  

 

118/2013 - Processo n.º C16/13, em nome de Luís Alves Martins, solicitando a emissão de uma 

certidão de separação física, para um prédio misto, localizado no Sítio da Bica, em Ferrel. --------    

DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a emissão da certidão, desde que sejam cumpridas as 

seguintes condições: --------------------------------------------------------------------------------------------  

a) O requerente deve doar uma parcela de terreno, com a área de 229,70 m², correspondente à 

faixa de rodagem e passeios da Rua Barbosa du Bocage, para integração no domínio público. ----  

b) A área da parcela de terreno localizada a sul da Rua Barbosa du Bocage, que o requerente 

pretende que constitua um prédio autónomo, deve ser corrigida, para que passe a constar que tem 

96,60 m², de modo a não abranger terrenos municipais. --------------------------------------------------  

Deliberado, ainda, encarregar os serviços do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística 

de informarem o requerente dos limites do prédio de que é proprietário, segundo o cadastro 

predial do Instituto Geográfico Português, e do estudo aprovado pela Câmara Municipal, em 26 

de julho de 2011, para os terrenos situados a sul da Rua Barbosa du Bocage. -------------------------  

 

119/2013 - Processo n.º 128/12, em nome de Enzo Nicósia, para alterações na estrutura fixa que 

serve de cobertura à esplanada instalada no passeio da Avenida do Mar, em Peniche, para apoio 

ao restaurante Il Baccone. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 14 de fevereiro de 2013, que aqui se dá 

por reproduzido e de que ficou apensa cópia à minuta da presente ata. (M-Doc.1) -------------------  

 

120/2013 - Processo n.º R849/12, em nome de André Manuel Veiga Martins, para informação 

prévia sobre a viabilidade de instalar uma estação de lavagem de automóveis, na Avenida do 

Mar, em Ferrel. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado emitir parecer favorável, nos termos e condições do parecer 

técnico da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 7 de fevereiro de 2013, que 

aqui se dá por reproduzido e de que ficou apensa cópia à minuta da presente ata. (M-Doc.2) ------  

 

121/2013 - Proposta de deliberação, datada de 27 de fevereiro de 2013, do Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística, sobre a alteração do regulamento do PDM - correção de erros 

materiais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

DELIBERAÇÃO: Deliberado: ------------------------------------------------------------------------------  
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1) Oficiar à CCDR-LVT a esclarecer que a discordância que manifesta no ofício quanto à parte 

da norma proposta para correção do artigo 12.º (espaços urbanizáveis), se deve a um equívoco de 

clarificação da parte do Município e de interpretação da CCDR-LVT. Na realidade, os “estudos 

de conjunto” mencionados no RPDM, nunca estiveram em vigor, dado que em sede de 

ratificação do PDM, a Resolução do Conselho de Ministros, reconduzi-os às figuras de 

Planeamento, previstas no Decreto-Lei n.º 69/90, de 2 de março, então em vigor, pelo que nestas 

correções a Câmara limitou-se a transpor para o RPDM o que desde sempre está legalmente em 

vigor. Assim sendo, a Câmara considera que a CCDR-LVT concorda com as correções 

aprovadas aos artigos 11.º e 12.º. Quanto ao artigo 27.º (espaços culturais) a Câmara, embora 

discorde de alguns argumentos invocados no ofício, respeitará o parecer da CCDR-LVT e irá 

clarificar as incoerências em sede de Plano de Pormenor de Salvaguarda, tanto mais que já 

efetuou o levantamento e caracterização de todo o edificado. --------------------------------------------  

2) Nos termos do artigo 97.º-A do RJIGT, enviar para publicação as alterações propostas aos 

artigos 11.º e 12.º. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

3) Encarregar os serviços municipais de proporem os termos e referência para elaboração do 

Plano Pormenor de Salvaguarda, eventualmente integrado em Plano de Reabilitação Urbana para 

o núcleo histórico de Peniche, com base no trabalho de levantamento e caracterização já feito 

pela arquiteta Raquel Vaz e no relatório do arquiteto Rodrigo Lopes. ----------------------------------  

 

122/2013 - Processo n.º S18080/13, em nome de António Manuel Rodrigues de Morais, para 

alienação de uma parcela de terreno, sita no Beco de São José, em Peniche. --------------------------  

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

1) Considerando que o terreno pretendido se encontra arrendado para fins agrícolas, uso que não 

lhe está a ser dado, encarregar o Gabinete Jurídico de preparar o processo de denúncia do 

contrato de arrendamento existente entre o Município de Peniche e a senhora D. Ivone d’Ajuda 

Rodrigues. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) Encarregar o Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística de proceder à avaliação da 

parcela de terreno, para que a Câmara possa apresentar uma proposta de preço ao requerente, e 

de indicar qual o melhor procedimento para que a parcela de terreno seja desanexada do prédio 

de que faz parte e passe a constituir um prédio autónomo. -----------------------------------------------  

3) Informar o requerente de que a Câmara está disponível para vender a parcela de terreno 

pretendida, após a formalização da denúncia do contrato de arrendamento, sendo-lhe 

oportunamente apresentada uma proposta de preço. -------------------------------------------------------   

 

123/2013 - Processo n.º 988-I/DOM, em nome de José Rui Cordeiro Pinto, Mulher e Filhos, L.
da

, 

para loteamento de uma propriedade sita na Aroeira, Consolação, acompanhado de um pedido de 

alteração do uso dos espaços comerciais existentes nos pisos térreos dos edifícios, para 

instalação de comércio, serviços e unidades de alojamento local, em nome de Carlos Manuel 

Ramos Pinheiro, e de uma informação da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datada 

de 27 de fevereiro de 2013, a dar conhecimento de que, na sequência da consulta pública, não 

houve qualquer oposição escrita ao pedido de alteração. -------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar as alterações ao loteamento, nos termos da informação 

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

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

 

124/2013 - Processo n.º 105/12, em nome de Maria Fernanda Martins Matias Garcia, para 

legalização de alterações efetuadas num estabelecimento comercial, sito no Campo da República, 

n.º 37, em Peniche. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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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. (M-Doc.4) -------------------  

 

125/2013 - Processo n.º 147/12, em nome de João Fernando Sales Granada, para legalização e 

alteração de um edifício, sito na Rua Dr. Francisco Seia, n.
os

 15 e 17, em Peniche. ------------------  

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

intenção de indeferir o pedido, por ter merecido parecer desfavorável da Direção-Geral do 

Património Cultural, que é vinculativo. ----------------------------------------------------------------------  

 

126/2013 - Processo n.º 145/12, em nome de José Maria da Conceição Dourado, para alteração 

do uso de uma fração, do prédio sito no gaveto formado pelas ruas da Saudade e de Nossa 

Senhora da Conceição, em Peniche, de comércio para habitação. ---------------------------------------  

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

Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 27 de fevereiro de 2013, que aqui se dá 

por reproduzido e de que ficou apensa cópia à minuta da presente ata. (M-Doc.5) -------------------  

 

127/2013 - Declaração de doação de terrenos, datada de 5 de março de 2012, em nome de            

Filand - Operações Sobre Imóveis, L.
da

, no âmbito dos processos de obras n.
os

 250/08 e 116/11. -  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aceitar a doação de uma parcela de terreno, com área de 413,00 

m², sita na Rua do Vale do Medo, em Casal do Alto Foz, a desanexar do prédio rústico, descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 8886, da freguesia de Atouguia da 

Baleia, e inscrito na matriz cadastral rústica da mesma freguesia sob o artigo 21, secção AZ, para 

ser integrada no domínio público, nomeadamente para retificação de alinhamentos. ----------------  

 

128/2013 - O senhor Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística solicitou 

que a Câmara clarifique a deliberação n.º 663/2012, tomada em 30 de outubro de 2012, 

concretamente quanto “à avaliação de cada um dos terrenos, atendendo à sua especificidade, 

nomeadamente quanto ao tipo de ocupação.” A técnica da Divisão de Estudos, Projetos, 

Planeamento e Controlo disse que os estudos de loteamento que vierem a ser elaborados, na 

sequência da mesma deliberação, devem ter em consideração as construções já existentes, pelo 

que deveria ser condição para a venda a legalização das mesmas. --------------------------------------  

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

1) Clarificar que, quanto à especificidade dos terrenos, pretende a Câmara que, na avaliação de 

terrenos sitos em Ferrel, propriedade do Município de Peniche e ocupados por particulares, 

continuem a ser aplicados todos os critérios usados até aqui para se aferir se deve ser aplicado o 

“preço social” ou o preço de mercado. -----------------------------------------------------------------------  

2) Fixar o “preço social” para a venda de terrenos sitos em Ferrel, propriedade do Município de 

Peniche e ocupados por particulares, a aplicar em futuras decisões de venda, em 15,00 (quinze) 

euros por metro quadrado. -------------------------------------------------------------------------------------  

3) Definir, como norma, que será condição para a prática do “preço social” o registo de um ónus 

de inalienabilidade do terreno, por um período de cinco anos, a contar da data do documento que 

formalizar a venda. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

4) Clarificar que, quanto aos estudos de loteamento, conforme expresso na deliberação 

supramencionada, estes só devem ser elaborados após a autorização de venda dada pela Câmara, 

e que, como tem sido hábito, nos terrenos onde existem construções por legalizar, será condição 

para a autorização de venda a legalização destas, pelo que, nestas situações, o estudo de 

loteamento só poderá ser elaborado após a apresentação dos projetos e, sempre que possível, 

aprovado em conjunto com estes. -----------------------------------------------------------------------------  
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TRÂNSITO: 

 

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

 

129/2013 - Proposta, elaborada pela Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento e Controlo, com 

duas soluções possíveis, para ordenamento do estacionamento de automóveis no Largo dos 

Cortiçais, em Peniche, já presente em reunião de 20 de setembro de 2011. ----------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar a solução 1, que consiste na marcação dos lugares de 

estacionamento no pavimento e colocação de sinais e marcas de trânsito para ordenar a 

circulação. (M-Doc.6) ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

130/2013 - Requerimento, datado de 23 de novembro de 2012, de Maria João Trindade Bagos 

Costa, solicitando a marcação de um lugar de estacionamento, na Rua de São Marcos, em 

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

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

de 8 de fevereiro de 2013, que aqui se dá por reproduzida e de que ficou apensa cópia à minuta 

da presente ata, deliberado autorizar a colocação de marcas reguladoras de estacionamento e 

paragem, linha ziguezague (M14), significando a proibição de estacionar, na frente da porta com 

o número 13 da Rua de São Marcos, em Peniche, de acordo com o artigo 62.º do Regulamento 

de Sinalização do Trânsito, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 22-A/98, de 1 de outubro. (M-Doc.7) -  

 

131/2013 - Requerimento, datado de 31 de janeiro de 2013, de Joaquim da Nazaré Santos, 

solicitando colocação de marcas reguladoras de estacionamento e paragem, na Rua de Cabo 

Verde, em Peniche. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

de 8 de fevereiro de 2013, que aqui se dá por reproduzida e de que ficou apensa cópia à minuta 

da presente ata, deliberado autorizar a colocação de marcas reguladoras de estacionamento e 

paragem, linha ziguezague (M14), significando a proibição de estacionar, no lado da rua oposto à 

entrada da garagem do requerente, sita na Rua de Cabo Verde, em Peniche, de acordo com o 

artigo 62.º do Regulamento de Sinalização do Trânsito, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 22-A/98, 

de 1 de outubro. (M-Doc.8) ------------------------------------------------------------------------------------  

 

132/2013 - Requerimento, datado de 9 de outubro de 2012, de Marina Isabel Sousa dos Santos 

Ribeiro, solicitando a reserva de um lugar de estacionamento, para cargas e descargas, em frente 

ao estabelecimento denominado Pastelaria Snack-bar Céu Azul, sito na Rua Dr. Francisco Sá 

Carneiro, em Peniche, já presente em reunião de 11 de dezembro de 2012. ---------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado indeferir. -------------------------------------------------------------------  

 

133/2013 - Proposta, elaborada pela Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento e Controlo, de 

alteração ao estudo aprovado para a Rua de Santo António, no lugar de Bolhos. ---------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar a alteração proposta. Deliberado, ainda, solicitar ao 

Departamento de Obras Municipais que verifique se a proposta de sinalização rodoviária, 

aprovada em 18 de setembro de 2012, necessita de ser corrigida para não contrariar o estudo 

agora aprovado. (M-Doc.9) ------------------------------------------------------------------------------------  

 

CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE DIVERSO: 

 

Foram presentes e apreciados os seguintes documentos:--------------------------------------------------  
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134/2013 - 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 informar que a Câmara não concorda com o local proposto, mas 

que não vê inconveniente na instalação do equipamento no parque de estacionamento central da 

cidade, junto ao entroncamento da Rua da Ponte Velha com a Avenida do Porto de Pesca. 

Deliberado, ainda, solicitar à empresa que, caso queira apresentar nova proposta, deve juntar um 

documento com as obrigações e proveitos de cada uma das partes. (NIPG1372/13) -----------------  

 

135/2013 - Ofício, datado de 11 de fevereiro de 2013, do Destacamento de Caldas da Rainha da 

Guarda Nacional Republicana, a informar que a Capitão de Infantaria Ana Sofia Vaz deixou o 

comando daquele destacamento. ------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG2093/13) ---------------------------------  

 

136/2013 - Carta n.º 25/D/13, datada de 22 de fevereiro de 2013, da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Peniche, solicitando a emissão de uma carta conforto, a fim de lhe ser 

concedido crédito por uma instituição bancária, destinado à recuperação da cobertura do parque 

de viaturas e à substituição dos portões do quartel. --------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado emitir a carta conforto solicitada. (NIPG2498/13) -------------------  

 

137/2013 - Informação, datada de 25 de fevereiro de 2013, do Setor de Planeamento e 

Intervenção Social, dando conhecimento do aumento da quota mensal do condomínio do prédio 

sito na Rua das Redes, bloco 4, em Peniche, de 14,64 euros para 17,56 euros, por fração. ----------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar o pagamento de 17,56 euros mensais por fração, pela 

quota daquele condomínio. ------------------------------------------------------------------------------------  

 

138/2013 - Processo n.º R587/12, em nome de Associação Mão Amiga, solicitando autorização 

para cultivar uma parcela de terreno municipal, já presente em reunião anterior e acompanhado, 

agora, do texto do contrato de comodato a celebrar, conforme deliberação de 13 de novembro de 

2012. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o texto do contrato de comodato a celebrar, que aqui se 

dá por reproduzido e de que ficou apensa cópia à minuta da presente ata. (M-Doc.10) --------------  

 

139/2013 - Informação, datada de 4 de março de 2013, do Departamento Administrativo e 

Financeiro, solicitando parecer prévio vinculativo para a contratualização de um trabalhador. ----  

DELIBERAÇÃO: Deliberado emitir parecer favorável para contratualização de um trabalhador, 

recorrendo a uma empresa de trabalho temporário para a cedência de pessoal, de modo a garantir 

a execução de atividades administrativas no Departamento de Energia e Ambiente, nos termos 

do artigo 35.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro. --------------------------------------------------  

 

140/2013 - Relatório final, datado de 26 de fevereiro de 2012, 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 adjudicar o arrendamento à empresa BP Portugal - Comércio de 

Combustíveis e Lubrificantes, S.A., pelo valor de 180 000,00 euros anuais. --------------------------  
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141/2013 - Mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas municipais da Divisão de Construção e 

Conservação, de 4 de março a 26 de abril de 2013. --------------------------------------------------------  

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

 

142/2013 - Informação, datada de 22 de fevereiro de 2013, do Gabinete de Apoio Pessoal do 

senhor Presidente da Câmara, propondo a desvinculação do Município de Peniche da ASSECOS 

- Associação para a Competitividade e Inovação na Energia e Construção Sustentáveis, por ter 

sido extinta a Política de Cidade - Polis XXI e, consequentemente, as Redes Urbanas para a 

Competitividade e Inovação. ----------------------------------------------------------------------------------   

DELIBERAÇÃO: Deliberado comunicar à Direção da ASSECOS - Associação para a 

Competitividade e Inovação na Energia e Construção Sustentáveis a intenção da Câmara 

Municipal de desvincular o Município de Peniche da referida associação, nos termos da alínea a) 

do artigo 10.º dos respetivos estatutos. -----------------------------------------------------------------------  

 

143/2013 - Informação, datada de 4 de março de 2013, do Setor de Planeamento e Intervenção 

Social, dando conhecimento do plano de atividades para a Semana da Juventude, que se realizará 

de 14 a 27 de março de 2013. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

 

144/2013 - Informação, datada de 28 de fevereiro de 2013, do Departamento Administrativo e 

Financeiro, propondo a alteração de uma deliberação. ----------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado alterar a deliberação tomada em reunião de 15 de novembro de 

2011, lavrada a folhas 274 do livro de atas da Câmara Municipal de Peniche n.º 102, no sentido 

de passar a constar que, relativamente à permuta de terrenos entre o Município de Peniche e a 

Lusitaniagás - Companhia de Gás do Centro, S.A., no âmbito do processo de instalação de uma 

unidade autónoma de regaseificação de gás natural liquefeito, o Município de Peniche entrega, 

pelo valor de 100 000,00 euros, uma parcela de terreno, sita em Ingueiro, na vila e freguesia de 

Atouguia da Baleia, com a área de 5000,00 m², que fica a confrontar do norte com Mário Sousa 

Ferreira e outros, do sul e poente com Município de Peniche e do nascente com caminho público, 

a desanexar dos prédios rústicos descritos na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob os 

n.
os

 1918 (313,00 m²), 2414 (4179,00 m²) e 2544 (508,00 m²), da freguesia de Atouguia da 

Baleia, e omissa na matriz predial urbana da mesma freguesia, tendo sido participada para 

inscrição na respetiva matriz através da declaração modelo 1, recebida no Serviço de Finanças de 

Peniche, em 1 de março de 2013, com o artigo provisório P9031, e recebe da Lusitaniagás - 

Companhia de Gás do Centro, S.A., pelo mesmo valor de 100 000,00 euros, o prédio urbano, sito 

em Alcoentras, na vila e freguesia de Atouguia da Baleia, composto de parcela de terreno, com a 

área de 5000,00 m², descrito na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 11907, da 

freguesia de Atouguia da Baleia, e inscrito na matriz predial urbana da mesma freguesia sob o 

artigo 8874. (NIPG2771/13) -----------------------------------------------------------------------------------  

 

145/2013 - Relatório anual de atividades do GPS - Gestão de Proximidade para a 

Sustentabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

146/2013 - Informação, datada de 27 de fevereiro de 2013, do Departamento Administrativo e 

Financeiro, propondo a celebração de uma escritura de justificação notarial. -------------------------  

DELIBERAÇÃO: Considerando que o Município de Peniche é, com exclusão de outrem, dono 

e legítimo possuidor do prédio rústico sito em Ingueiro, limite da vila de Atouguia da Baleia, 
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inscrito na matriz cadastral rústica da freguesia de Atouguia da Baleia sob o artigo 38, da secção 

Q, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 1918; ------------------------  

Considerando que o Município de Peniche possui este prédio, em nome próprio, desde 22 de 

março de 1993, sem interrupções, tendo vindo à sua posse por expropriação amigável efetuada a 

Francisco Pereira e mulher, Elvira de Jesus e marido, Maria Júlia da Conceição Pereira e marido 

e Ludovina da Conceição Dias Vala, formalizada por documentos que, no entanto, não 

constituem título suficiente para a inscrição de 1/3 do mesmo junto da Conservatória do Registo 

Predial de Peniche, posse esta que vem exercendo ostensivamente, sem a menor oposição de 

quem quer que seja, com conhecimento e acatamento de toda a gente, sendo, por isso, posse 

pacífica, contínua e pública, tirando dele todo o proveito, não pagando as contribuições e 

impostos por deles se encontrar isento, mas praticando todos os atos normais que definem a 

qualidade de proprietário; --------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando que os restantes 2/3 do prédio já se encontram inscritos na Conservatória do 

Registo Predial de Peniche a favor do Município de Peniche; -------------------------------------------  

Deliberado solicitar ao Cartório Notarial de Peniche a celebração de uma escritura de justificação 

notarial para aquisição de 1/3 do referido prédio, recorrendo à figura jurídica de usucapião. 

Deliberado, ainda, autorizar o senhor Presidente da Câmara a indicar os declarantes, para os 

efeitos previstos no n.º 1 do artigo 96.º do Código do Notariado. (NIPG2744/13) -------------------  

 

147/2013 - O senhor Vice-Presidente, no exercício das funções de presidente, propôs que a 

Câmara tomasse uma decisão relativamente aos assuntos que foram apresentados no período de 

audição do público. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

1) Informar os gerentes dos estabelecimentos comerciais Café Mystic, sito na Rua dos 

Hermínios, n.º 30, em Peniche, e Calhas Bar, sito na Travessa Garrett, n.º 18, em Peniche, de 

que não podem promover espetáculos de karaoke ou de música ao vivo, por não serem titulares 

da licença necessária para o efeito. ---------------------------------------------------------------------------  

2) Oficiar a Polícia de Segurança Pública de Peniche dando-lhes conhecimento dos horários de 

funcionamento dos estabelecimentos referidos no ponto anterior e das queixas recebidas sobre o 

não cumprimento do horário estabelecido e da realização de atividades musicais não licenciadas.  

3) Oficiar os munícipes que intervieram no período de audição do público, Encarnação Mamede 

e João Manuel Conceição Alves, das decisões referidas nos pontos anteriores. -----------------------   

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

Foram presentes e apreciados os seguintes documentos: 

 

148/2013 - Informação, datada de 1 de março de 2013, do Setor de Planeamento e Intervenção 

Social, apresentando uma proposta de permuta do fogo atribuído à senhora D. Maria Eulália da 

Conceição Ferreira, pelo fogo sito na Rua 1.º de Maio, bloco 2 - r/c esquerdo, em Peniche. -------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a permuta do fogo e fixar o valor da renda em 24,25 

euros mensais, conforme proposto, devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos 

aprovados em reunião de 28 de dezembro de 2010, em nome de Maria Eulália da Conceição 

Ferreira e Ângela Maria Ferreira Severino. -----------------------------------------------------------------  

 

149/2013 - Informação, datada de 27 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 D. 

Maria da Conceição Sousa Glória, pelo arrendamento do fogo sito na Rua Pedro Cervantes 

Figueira, bloco 7 - 2.º direito, em Peniche, por ter havido uma alteração de rendimentos. ----------  
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DELIBERAÇÃO: Deliberado fixar a renda a pagar em 30,19 euros mensais, conforme 

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

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

 

150/2013 - Informação, datada de 1 de março de 2013, do Setor de Planeamento e Intervenção 

Social, propondo a fixação de novo valor à renda de casa a pagar pela senhora D. Maria Rosário 

Gomes Sardão, pelo arrendamento do fogo sito no Bairro do Vale Verde, bloco 37 - 2.º esquerdo, 

em Peniche, por ter havido uma alteração de rendimentos. -----------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado fixar a renda a pagar em 57,82 euros mensais, conforme 

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

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

 

151/2013 - Informação, datada de 4 de março de 2013, do Setor de Planeamento e Intervenção 

Social, propondo a atribuição de um fogo propriedade do Município a um agregado familiar. -----  

DELIBERAÇÃO: Deliberado atribuir o fogo sito no Bairro do Calvário, n.º 121, em Peniche, 

ao agregado familiar de Carla Alexandra Franco Leonardo e fixar a renda em 24,25 euros 

mensais, conforme proposto, devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos 

aprovados em reunião de 28 de dezembro de 2010. (NIPG3008/13) ------------------------------------  

 

152/2013 - Informação, datada de 4 de março de 2013, do Setor de Planeamento e Intervenção 

Social, propondo a atribuição de um fogo propriedade do Município a um agregado familiar. -----  

DELIBERAÇÃO: Deliberado atribuir o fogo sito no Bairro do Vale Verde, Rua Sacadura 

Cabral, bloco 39 - 1.º direito, em Peniche, ao agregado familiar de Virgínia Maria Limpinho de 

Oliveira Marques e fixar a renda em 24,25 euros mensais, conforme proposto, devendo ser 

celebrado contrato de arrendamento, nos termos aprovados em reunião de 28 de dezembro de 

2010. (NIPG3006/13) ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

153/2013 - Informação, datada de 4 de março de 2013, do Setor de Planeamento e Intervenção 

Social, propondo a atribuição de um fogo propriedade do Município a um agregado familiar. -----  

DELIBERAÇÃO: Deliberado atribuir o fogo sito no Bairro do Calvário, n.º 24,em Peniche, ao 

agregado familiar de Maria Manuela Ferreira Silva e fixar a renda em 24,25 euros mensais, 

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

reunião de 28 de dezembro de 2010. (NIPG3005/13) -----------------------------------------------------  

 

154/2013 - Informação, datada de 4 de março de 2013, Setor de Planeamento e Intervenção 

Social, propondo a atribuição de um fogo propriedade do Município a um agregado familiar. -----  

DELIBERAÇÃO: Deliberado atribuir o fogo sito no Bairro Fernão de Magalhães, Rua Pedro 

Cervantes Figueira, bloco 5 - 2.º esquerdo, em Peniche, ao agregado familiar de Tiago Alexandre 

de Jesus Santos e fixar a renda em 24,25 euros mensais, conforme proposto, devendo ser 

celebrado contrato de arrendamento, nos termos aprovados em reunião de 28 de dezembro de 

2010. (NIPG3004/13) ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

155/2013 - Informação, datada de 4 de março de 2013, Setor de Planeamento e Intervenção 

Social, propondo a atribuição de um fogo propriedade do Município a um agregado familiar. -----  

DELIBERAÇÃO: Deliberado atribuir o fogo sito no Bairro do Calvário, n.º 102, em Peniche, 

ao agregado familiar de Soraia Isabel Ferreira Fausto e fixar a renda em 24,25 euros mensais, 

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

reunião de 28 de dezembro de 2010. (NIPG3017/13) -----------------------------------------------------  
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REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

156/2013 - Foi presente, para efeitos de aprovação, o projeto do Regulamento de Taxas, Tarifas 

e Preços do Município de Peniche. ---------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado remeter o projeto do 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. Deliberado, ainda, submeter o referido projeto de regulamento a 

apreciação pública, nos termos do artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, até 

ao dia 15 de abril de 2013. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

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

 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 

 

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

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

 

157/2013 - Em nome de Andreia Filipa Rodrigues Oliveira, datado de 15 de janeiro de 2013, 

para o estabelecimento de restauração denominado Pastelaria Meia, sito na Rua dos Belos Ares, 

n.º 29, em Ferrel. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 07h00 às 24h00, 

conforme solicitado. (NIPG743/13) --------------------------------------------------------------------------  

 

158/2013 - Em nome de Elsa Maria Carriço Rodrigues, datado de 30 de janeiro de 2013, para o 

estabelecimento de bebidas denominado Zona R, sito na Rua das Escolas, n.º 25, em Atouguia da 

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

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

conforme solicitado. (NIPG1368/13) ------------------------------------------------------------------------  

 

159/2013 - Em nome de Ricardo André Henriques Pereira, datado de 8 de fevereiro de 2013, 

para o estabelecimento de bebidas denominado Café Pôr-do-Sol, sito no Campo da República, 

n.º 35, em Peniche. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado que seja visado o horário de funcionamento, das 06h00 às 02h00, 

conforme solicitado. (NIPG1940/13) ------------------------------------------------------------------------  

 

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS: 

 

Foram presentes oito solicitações para apoio financeiro e logístico: ------------------------------------  

 

160/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado conceder um subsídio, no valor de 400,00 euros, à 

Associação de Educação Física, Cultural e Recreativa Penichense, para comparticipação nas 

despesas efetuadas com os bailes de Carnaval. Deliberado, ainda, informar a coletividade de que 

o Município não tem disponibilidade financeira para continuar a apoiar este tipo de iniciativas. 

(NIPG246/12)----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

161/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado Assumir o pagamento de diversos encargos, no valor 

estimado de 1786,40 euros, e prestar o apoio logístico que materialmente seja possível, tudo 

conforme discriminado na informação do senhor Vice-Presidente, datada de 4 de março de 2013, 
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para a realização do X Open Internacional de Taekwondo Cidade de Peniche, que terá lugar nos 

dias 16 e 17 de março de 2013, organizado pelo Clube de Taekwondo de Peniche. 

(NIPG2993/13) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

162/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a utilização gratuita da Casa Municipal da 

Juventude e do autocarro municipal, emprestar dois fogareiros e dois projetores e autorizar um 

funcionário municipal a realizar um workshop de música, no âmbito de um Intercâmbio 

Internacional, que se realizará de 16 a 24 de março de 2013, organizado pela Associação Juvenil 

de Peniche. (NIPG2486/13) -----------------------------------------------------------------------------------  

 

163/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado conceder um subsídio, no valor de 1500,00 euros, à 

Associação Desportiva e Recreativa do Casal Moinho, como contrapartida pela utilização das 

suas instalações pelos serviços de educação pré-escolar, apoio à família e fornecimento de 

refeições escolares, relativo ao ano letivo 2012/2013. (NIPG2828/13) ---------------------------------  

 

164/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado conceder um subsídio, no valor de 1500,00 euros, ao 

Centro Social da Bufarda, como contrapartida pela utilização das suas instalações pelos serviços 

de educação pré-escolar, apoio à família e fornecimento de refeições escolares, relativo ao ano 

letivo 2012/2013. (NIPG2828/13) ----------------------------------------------------------------------------  

 

165/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado conceder um subsídio, no valor de 1500,00 euros, ao 

Sporting Clube da Estrada, como contrapartida pela utilização das suas instalações pelos serviços 

de educação pré-escolar, apoio à família e fornecimento de refeições escolares, relativo ao ano 

letivo 2012/2013. (NIPG2828/13) ----------------------------------------------------------------------------  

 

166/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado conceder um subsídio, no valor de 738,00 euros, à 

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião de Peniche, para apoio à encenação da 

via-sacra, pelo Grupo de Teatro “O Nazareno”, dispensar o apoio logístico que materialmente 

seja possível e apoiar a divulgação do evento, conforme solicitado. (NIPG2213/13) ----------------  

 

167/2013 - DELIBERAÇÃO: Deliberado assumir os encargos com a instalação e fornecimento 

de energia elétrica à unidade móvel da Liga Portuguesa Contra o Cancro, para a realização da 

terceira volta do rasteio do cancro da mama. (NIPG2553/13) --------------------------------------------  

 

PAEL - PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL E RESPETIVO PLANO DE 

AJUSTAMENTO FINANCEIRO: 

 

168/2013 - Foi presente uma informação, datada de 5 de março de 2013, do Departamento 

Administrativo e Financeiro, apresentando uma proposta de retificação ao Plano de Ajustamento 

Financeiro e solicitando a ratificação do aditamento, assinado em 27 de fevereiro de 2013, ao 

contrato de empréstimo, celebrado no dia 16 de novembro de 2012, entre o Estado Português e o 

Município de Peniche, no âmbito do Programa de Apoio à Economia Local. -------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar a retificação ao Plano de Ajustamento Financeiro e 

ratificar o teor do aditamento supramencionado. Deliberado, ainda, remeter a presente 

deliberação à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------  

 

AUMENTO TEMPORÁRIO DOS FUNDOS DISPONÍVEIS: 

 

169/2013 - Foi presente uma informação, datada de 5 de março de 2013, do Departamento 
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Administrativo e Financeiro, apresentando um pedido de aumento temporário de fundos 

disponíveis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o aumento temporário dos fundos disponíveis, para fazer 

face aos compromissos assumidos e a assumir nos meses de fevereiro e março de 2013, os quais 

incluem já os compromissos certos e permanentes a pagar de janeiro a dezembro, no valor de          

1 830 000,00 euros, referentes à receita de IMI a receber em maio e outubro, ao abrigo no n.º 2 

do artigo 4.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 

de junho, conforme proposto. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

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 Vice-Presidente, no exercício das funções de 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 

Presidente da Câmara assino.----------------------------------------------------------------------------------  


