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ATA N.º 17/2013 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

DE PENICHE, REALIZADA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2013: 

 

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

Sessões dos Paços do Município, com a participação dos Excelentíssimos Senhores António José 

Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente, 

Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Luís Lourenço Jorge Ganhão, Francisco Manuel Pinto 

da França Salvador e Carlos Jorge Gonçalves Amaral Domingos, Vereadores, reuniu-se, 

ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. ----------------------------------------------------------  

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e quarenta minutos. ---------------  

O senhor Vereador Jorge Serafim Silva Abrantes não participou na reunião, por se encontrar em 

Bruxelas, em representação do Município e da Oeste CIM, tendo a Câmara considerado a sua 

falta justificada.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Luís Ganhão só participou na reunião a partir das quinze horas, tendo 

chegado quando decorria o período de antes da ordem do dia. -------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara só participou na reunião até às dezoito horas, tendo saído após a 

votação do ponto n.º 395/2013. A partir dessa hora, a reunião foi presidida pelo senhor Vice-        

-Presidente, Jorge Amador, que também a encerrou. ------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara propôs a inclusão de mais sete 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 

 

Não se registou qualquer intervenção. -----------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: --------  

 

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia: 

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

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

- No dia 12 de junho, participou numa reunião de preparação da integração do Oeste na Entidade 

Regional de Turismo do Centro. ------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 14 de junho, participou na Assembleia Geral da Entidade Regional de Turismo do 

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

- No dia 14 de junho, assistiu ao Campeonato Europeu de Canoagem, em Montemor-o-Velho. ---  

- No dia 15 de junho, participou numa ação de recolha de lixo, organizada pela Fundação EDP, a 

quem felicitou. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 15 de junho, assistiu ao desfile das Marchas Populares da Freguesia de Atouguia da 

Baleia. Felicitou a Junta de Freguesia e os grupos participantes. ----------------------------------------  

- No dia 15 de junho, acompanhou o Bodyboard Meeting, by Orange. ---------------------------------  

- No dia 16 de junho, esteve presente na iniciativa que assinalou o encerramento da época de 

futsal do PAC – Peniche Amigos Clube. Felicitou o clube, os atletas e respetivas famílias. --------  

- No dia 16 de junho, esteve presente nas celebrações do 84.º aniversário da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche. -----------------------------------------------------  
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- No dia 17 de junho, deslocou-se ao Hospital de Peniche, com outros autarcas, para 

impossibilitar a transferência de equipamentos para outras unidades de saúde. -----------------------  

- No dia 17 de junho, reuniu-se com a Associação Mão Amiga do Lugar da Estrada, Consolação, 

Casal Moinho, Casal da Vala, para tratar de assuntos relacionados com o terreno cedido pelo 

Município em regime de comodato. --------------------------------------------------------------------------  

- No dia 18 de junho, esteve presente no início das obras de construção do Fórum Multiusos de 

Serra d'El-Rei. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 18 de junho, presidiu à reunião extraordinária da Câmara Municipal de Peniche. ---------  

- No dia 18 de junho, reuniu-se com o senhor Secretário de Estado do Desenvolvimento 

Regional, na Oeste CIM. ---------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 18 de junho, assinou o protocolo celebrado entre a Liga Portuguesa Contra o Cancro e o 

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

- No dia 19 de junho, participou na reunião do Conselho Executivo da Oeste CIM. 

- No dia 19 de junho, assistiu à palestra do professor João César das Neves, organizada pelo 

Rotary Club de Peniche. ---------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 20 de junho, visitou a Escola Superior de Desporto de Rio Maior. ---------------------------  

- No dia 20 de junho, participou na Assembleia Intermunicipal do Oeste. -----------------------------  

- No dia 21 de junho, acompanhou a iniciativa da Acompanha - Cooperativa de Solidariedade 

Social, CRL denominada Drogas Népia. --------------------------------------------------------------------  

- No dia 22 de junho, recebeu a Associação Nacional dos Deficientes Sinistrados no Trabalho. ---  

- No dia 22 de junho, esteve presente na inauguração da exposição sobre Marchas Populares, 

que está patente no Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia. ---------------------------------------  

- No dia 22 de junho, participou nas iniciativas comemorativas do segundo aniversário da 

elevação de Ferrel a vila. Felicitou todos os moradores da vila de Ferrel.------------------------------   

- No dia 22 de junho, assistiu à apresentação de final de ano do Estúdio Municipal de Dança. 

Felicitou a monitora pelo trabalho apresentado. ------------------------------------------------------------  

- No dia 23 de junho, participou na iniciativa Raid BTT Trilhos d’El-Rei. Felicitou a Junta de 

Freguesia de Serra d'El-Rei e a Associação Trilhos d’El-Rei. --------------------------------------------  

- No dia 23 de junho, participou nas comemorações do Dia Internacional do Surf. ------------------  

- No dia 23 de junho, assistiu ao desfile das Marchas Populares da Freguesia de Atouguia da 

Baleia, que teve lugar no Lugar da Estrada. -----------------------------------------------------------------  

- No dia 24 de junho, participou no Conselho Geral do Instituto Politécnico de Leiria. -------------  

- No dia 25 de junho, reuniu-se com o Grupo de Trabalho Permanente da Reserva da Biosfera. ---  

- No dia 25 de junho, reuniu-se com uma equipa da RTP, para preparar o programa Verão Total, 

que será transmitido em direto de Peniche, no dia 24 de julho de 2013. --------------------------------  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 11 a 25 de junho do 

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

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

- Na festa de finalistas dos Alunos de Educação Moral e Religiosa Católica do Agrupamento de 

Escolas de Atouguia da Baleia, no dia 15 de junho, em Atouguia da Baleia; 

- Nas IV Marchas Populares da Freguesia de Atouguia da Baleia, no dia 15 de junho; 

- No 84.º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche, 

decorrido no dia 16 de junho; 

- No encerramento da época desportiva 2012 – 2013 de futsal promovido pelo PAC - Peniche 

Amigos Clube;  

- Na festa de finalistas dos alunos do Jardim de Infância da Bufarda, no passado dia 17 de 

junho; 
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- No concerto de encerramento do ano letivo, pela Orquestra de Alunos da Escola D. Luís de 

Ataíde, no dia 20 de junho; 

- No espetáculo de encerramento do ano letivo 2012/13 do Estúdio Municipal de Dança de 

Peniche, “A Bela Adormecida”, no dia 22 de junho; 

 - Na 3.ª edição do Raid BTT-Trilhos d'El-Rei, em Serra d'El-Rei, no dia 23 de junho, na qual 

participaram mais de 300 pessoas; 

- No convívio de idosos, promovido pela Junta de Freguesia de Serra d’El Rei; 

- Nas Comemorações do 2.º Aniversário da Elevação de Ferrel à categoria de Vila; 

- Iniciativa em defesa do nosso Hospital. -------------------------------------------------------------------  

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

- Na reunião Ordinária da Câmara Municipal de Peniche, de 11 de junho; 

- Na reunião com o Centro de Formação de Professores sobre a realização de um Encontro de 

Bibliotecas em Rede, creditado pelo Ministério da Educação, agendado para os dias 5 e 6 de 

julho, no auditório da Escola Secundária de Peniche; 

- Nas entrevistas sobre a 34.ª Corrida das Fogueiras e a 13.ª Fogueirinhas, para a 102 FM 

Rádio e para a TSF Rádio. Este evento agendado para o próximo dia 29 de junho, conta com 

mais de 5600 inscritos; 

- Na reunião com a Balealcoop, a propósito da semaforização da zona do Baleal;  

-Na reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Peniche, de 18 de junho; 

- Na reunião preparatória da Mostra Internacional de Rendas de Bilros de Peniche, agendada 

para entre os dias 25 e 28 de julho; 

- Nas vistorias à estrada municipal entre Peniche e Baleal e a arruamentos de Peniche; 

- Na reunião com a direção da Associação de Motociclismo de Peniche, sobre a realização do 

Encontro Nacional Motard 2013;  

- Na reunião com a equipa que irá integrar a organização da 34.ª edição Corrida das Fogueiras 

e 13.ª Corrida das Fogueirinhas;  

- Na reunião com comissão organizadora do Carnaval de Verão, agendado para o dia 20 de 

julho;  

- Na reunião com a equipa de produção do programa “Verão Total” para preparação de 

conteúdos a apresentar na emissão de dia 24 de julho, em Peniche; 

- No dia 18 de junho, início da obra do Fórum Multiusos de Serra d'El-Rei.» [sic] ------------------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

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

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

- No dia 13 de junho, acompanhou a situação de dois indivíduos que ficaram sem alojamento. ---  

- No dia 14 de junho, participou no arraial organizado pelo projeto OJE para celebração dos 

santos populares. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 15 de junho, assistiu ao desfile das Marchas Populares da Freguesia de Atouguia da 

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

- No dia 15 de junho, acompanhou o encontro nacional de capoeira, promovido pela Associação 

Cultural Ginga Brasil Capoeira. ------------------------------------------------------------------------------  

- No dia 16 de junho, esteve presente nas celebrações do 84.º aniversário da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche. -----------------------------------------------------  

- No dia 18 de junho, acompanhou a Feira da Saúde. -----------------------------------------------------  

- No dia 18 de junho, assistiu à assinatura do protocolo celebrado entre a Liga Portuguesa Contra 

o Cancro e o Município de Peniche.--------------------------------------------------------------------------  

- No dia 19 de junho, esteve presente da inauguração da exposição de trabalhos da Universidade 

Sénior de Peniche. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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- No dia 20 de junho, reuniu-se com as instituições que prestam apoio social no concelho. --------  

- No dia 21 de junho, acompanhou a iniciativa da Acompanha - Cooperativa de Solidariedade 

Social, CRL denominada Drogas Népia. --------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Luís Ganhão: 

- Elogiou a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia por organizar mais um desfile de Marchas 

Populares. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Manifestou a sua preocupação por o Pinhal Municipal do Vale Grande ter uma carga de 

material lenhoso muito elevada e se aproximar a época de incêndios. Acrescentou que não tem 

recebido as informações que solicita sobre o Pinhal Municipal. O senhor Presidente da Câmara 

solicitou ao Comandante Operacional Municipal, telefonicamente, que compareça à próxima 

reunião ordinária, acompanhado pelo técnico superior florestal, para prestarem os 

esclarecimentos que o senhor Vereador achar por convenientes. Deu, ainda, indicação à Diretora 

do Departamento Administrativo e Financeiro para reforçar esta sua solicitação através de 

correio eletrónico. -----------------------------------------------------------------------------------------------    

- Solicitou uma informação sobre as obras que, no corrente mandato autárquico, foram 

identificadas sem licença e quais é que foram sujeitas a embargo. O senhor Presidente da Câmara 

deu indicação à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro para solicitar à Divisão 

Administrativa e ao Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística a informação solicitada 

pelo senhor Vereador, assim como o ponto de situação atual de cada uma dessas obras. ------------   

 

Senhor Vereador Carlos Amaral: 

- Realçou a importância da atividade do PAC – Peniche Amigos Clube, do desfile das Marchas 

Populares da Freguesia de Atouguia da Baleia, do protocolo assinado com a Liga Portuguesa 

Contra o Cancro, da apresentação de final de ano do Estúdio Municipal de Dança e do 

encerramento do ano letivo da Universidade Sénior de Peniche. Felicitou as entidades e pessoas 

envolvidas nestas coletividades e iniciativas. ---------------------------------------------------------------  

- Disse que a ponte pedonal de acesso à praia do Molhe Leste, sobre o rio de São Domingos, 

necessita de uma pintura, assim como os muros do espaço envolvente. O senhor Presidente da 

Câmara deu indicação à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro para que se 

oficie o IPTM, solicitando-lhe que se envolva no embelezamento e conservação daquele espaço, 

uma vez que é esta entidade que o gere e arrecada as receitas provenientes das concessões lá 

existentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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: 

 

392/2013 – Termos de referência para plano de pormenor do parque temático da Quinta dos 

Salgados, em suporte digital. ----------------------------------------------------------------------------------  

Durante a apreciação deste assunto, usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ---------  

Senhor Vereador Francisco Salvador: --------------------------------------------------------------------  
Disse que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Se trata de ordenamento do território e não do ordenamento de uma quinta e, por isso, o plano 

de pormenor deve abranger as propriedades confinantes. -------------------------------------------------  

- A zona onde pretendem instalar o parque temático é muito sensível, uma vez que há cerca de 
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quatro séculos ainda se encontrava submersa, e deve ser preservada o mais possível. ---------------  

- Preocupa-o a sustentabilidade financeira do projeto, para que este não seja interrompido a 

meio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Deve haver equilíbrio entre a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade financeira. ---------  

- A ideia de ter no concelho um grande empreendimento é simpática, assim como a 

empregabilidade que vai gerar, mas tem um tempo útil de vida e gostava de saber o que irá 

acontecer quando o empreendimento fechar. ---------------------------------------------------------------  

- Desde a primeira apresentação do projeto que anda a pedir um estudo económico, para perceber 

se existe possibilidade de manter o empreendimento. -----------------------------------------------------  

- A AICEP deveria assumir por escrito qual o risco do investimento. ----------------------------------  

- Não obstante o projeto poder ser financeiramente rentável, as estruturas existentes, 

nomeadamente ao nível de acessos rodoviários, podem não suportar o afluxo de pessoas a 

Peniche e prejudicar o comércio local e os residentes. ----------------------------------------------------  

- Já existiu uma discussão semelhante, há umas décadas, para um projeto denominado Praial, 

que, se tivesse sido executado, não era compatível com a atual onda da praia de Supertubos, pelo 

que o que era bom em 1966 não é bom em 2013. Portanto, não se pode correr o risco de, daqui a 

uns anos, se estar a lamentar o que for agora aprovado. ---------------------------------------------------  

Senhor Vereador Luís Ganhão: ----------------------------------------------------------------------------  
Disse que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Concorda com o que disse o senhor Vereador Francisco Salvador. -----------------------------------  

- Não gostava de ver inviabilizado o acesso previsto para ligar Porto de Lobos ao Baleal. ---------  

- O preocupa que se estejam a tomar decisões que possam ser irreversíveis, para uma zona 

ambientalmente sensível, sem se ter ouvido a população. ------------------------------------------------  

- Este investimento é de extrema importância, mas deveria ser instalado noutro local e estar 

fundamentado com um estudo económico. ------------------------------------------------------------------  

- Não conhece os termos de referência que estão a ser propostos, porque não estavam na pasta 

dos documentos da reunião, pelo que não está em condições de discutir o assunto em 

profundidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vereador Carlos Amaral: --------------------------------------------------------------------------  
Disse que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Se trata de um projeto de grande importância para o concelho, tendo em conta o valor do 

investimento financeiro e a dimensão da área de implantação. Contudo, o que se conhece do 

projeto suscita-lhe algumas dúvidas. -------------------------------------------------------------------------  

- A implantação de um projeto destes, naquele local, lhe parece muito interessante tendo em 

conta que a área de ocupação de construção se resume a 1% e com edificações de um só piso e 

em madeira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O facto de a AICEP apoiar e defender este projeto, representa um conforto para o Município, 

designadamente, relativamente ao perfil dos promotores. ------------------------------------------------  

- Gostaria que, nesta fase do processo, o promotor já se tivesse apresentado à Câmara Municipal.   

- Importava conhecer a posição do promotor relativamente ao facto da construção do hotel de 5 

estrelas, elemento considerado fundamental para o investimento, não poder vir a verificar-se no 

local onde é pretendido -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Concorda com a proposta dos técnicos relativamente à elaboração de um plano de pormenor 

para a área do projeto e áreas confinantes e com os termos de referência propostos, devendo ficar 

garantida a via de ligação rodoviária entre Porto de Lobos e o Baleal, como se encontra já 

consagrada no atual PDM. -------------------------------------------------------------------------------------  

Senhor Vice-Presidente, Jorge Amador: -----------------------------------------------------------------  
Disse que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Está de acordo com os termos de referência que estão a ser propostos, porque salvaguardam as 
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preocupações dos membros da Câmara, nomeadamente as que já foram referidas. ------------------  

- Não gostaria de ficar na história como o autarca que não viabilizou um projeto de cerca de 70 

milhões de euros de investimento para o concelho. --------------------------------------------------------  

- Já estiveram numa reunião da Câmara responsáveis por entidades nacionais, pelo que é óbvio 

que é um projeto viável. ----------------------------------------------------------------------------------------  

- Os termos de referência propostos salvaguardam as preocupações ambientais que foram 

apontadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- É um projeto que criará riqueza para o concelho e deve ser acolhido. --------------------------------  

- Como qualquer plano, também este plano de pormenor será submetido a discussão pública, 

pelo que as populações serão ouvidas. -----------------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia: ------------------------------------------------  
Disse que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Este processo tem sido tratado sem pressa, para que possa haver a reflexão necessária. -----------  

- Nesta fase do processo, a Câmara Municipal apenas terá de demonstrar se está, ou não, 

predisposta a empreender a elaboração do plano de pormenor. ------------------------------------------  

- Após a aprovação dos termos de referência, que é um sinal da disponibilidade da Câmara 

Municipal de acolher o projeto, os promotores devem vir apresentar-se à Câmara Municipal. -----  

- Não se sabe qual o desenvolvimento e desfecho do processo, uma vez que existem outras fases, 

nomeadamente a avaliação ambiental estratégica. ---------------------------------------------------------  

- Existe uma intenção clara dos promotores de escolher Peniche para este projeto. ------------------  

- A discussão do plano de pormenor irá ser o espaço onde podem ser colocadas todas as 

questões, por quem quiser. -------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado realizar uma reunião extraordinária, com caráter público, no dia 

vinte e oito de junho, sexta-feira, com início pelas nove horas, e dispensar a convocação escrita. -  

 

393/2013 – Ofício n.º 46270, datado de 29 de maio de 2013, da Estradas de Portugal, S.A., 

solicitando a concordância da transferência da jurisdição da Ponte da Lagoa. ------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado solicitar uma audiência à administração da empresa, para tratar 

dos assuntos relacionados com a EN114. (NIPG17533/11) ----------------------------------------------  

 

394/2013 – Estudos urbanísticos aprovados para a Praça Jacob Rodrigues Pereira, em suporte 

digital.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O senhor Presidente da Câmara solicitou à responsável pela Divisão de Estudos, Projetos, 

Planeamento e Controlo que entregue uma cópia dos documentos apresentados, em suporte 

papel, a cada uma das forças políticas representadas na Câmara. ----------------------------------------  

 

395/2013 – Processo n.º 35/13, em nome de Servipeniche - Empreendimentos Turísticos, L.
da

, 

para alterações ao estabelecimento hoteleiro denominado Pinhalmar, sito na Estrada Marginal 

Sul, em Peniche. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar o pedido, nas condições do parecer da Divisão de Gestão 

Urbanística e Ordenamento, datado de 20 de junho de 2013, que aqui se dá por reproduzido e de 

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

 

Por se ter ausentado da reunião, o senhor Presidente da Câmara não participou na apreciação e 

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

A reunião passou a ser presidida pelo senhor Vice-Presidente. ------------------------------------------  

 

396/2013 – Estudo de loteamento, elaborado pela Divisão de Estudos, Projetos, Planeamento e 
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Controlo, para uma parcela de terreno, sita na Avenida da Praia, em Peniche. ------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado submeter o estudo de loteamento a discussão pública, nos termos 

n.º 5 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação. ------------  

 

397/2013 – Requerimento, datado de 25 de junho de 2013, em nome de Sporting Clube da 

Estrada, solicitando a dispensa do pagamento das taxas devidas pela emissão de alvará de licença 

de obras, na sequência da aprovação do projeto de arquitetura referente ao processo 10/2010. ----  

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação n.º 273/2013, datada de 25 de junho de 2013, do 

Gabinete Jurídico, deliberado aprovar o pedido de dispensa do pagamento das taxas 

supramencionadas, ao abrigo do n.º 3 do art.º 4.º do Regulamento de Taxas e Compensações 

Urbanísticas do Município de Peniche. (NIPG7842/13) --------------------------------------------------  

 

398/2013 – Processo n.º 125/12, em nome de Luís Alberto de Matos Almeida, para alteração e 

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

DELIBERAÇÃO: Deliberado concordar com o parecer técnico da Divisão de Gestão 

Urbanística e Ordenamento, datado de 14 de junho de 2013, que aqui se dá por reproduzido e de 

que ficou apensa cópia à minuta da presente ata, e encarregar a Divisão de Estudos, Projetos, 

Planeamento e Controlo de elaborar o estudo do arranjo urbanístico, conforme proposto no 

referido parecer. (M-Doc.2) -----------------------------------------------------------------------------------  

 

CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE DIVERSO: 

 

399/2013 – Informação, datada de 16 de maio de 2013, do Departamento de Planeamento e 

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

Presidente, nos dias 15 e 21 de maio e 5 de junho de 2013, ao abrigo de deliberações de 

delegação de competências, em matéria de licenciamento de obras, para cumprimento no 

estabelecido no n.º 3 do artigo 65.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. -----------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado tomar conhecimento. (M-Doc.3) ---------------------------------------  

 

400/2013 – Projeto de espaços exteriores envolventes à casa mortuária de Peniche, sita na Rua 

das Estelas, em Peniche, elaborado pelo Departamento de Energia e Ambiente. ---------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado aprovar. (NIPG8779/13 M-Doc.4) -------------------------------------  

 

401/2013 – Informação, datada de 21 de junho de 2013, do Serviço de Património, propondo a 

alteração de uma deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado alterar a deliberação n.º 327/2013, de 14 de maio, no sentido de 

passar a constar que a parcela de terreno, com a área de 46,00 m
2
, sita na Rua dos Cortiçais, em 

Peniche, destinada a ser integrada do domínio público municipal, será desanexada do prédio 

urbano, sito na Rua dos Cortiçais, em Peniche, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Peniche sob o n.º 1294, da freguesia de São Pedro, e omisso na matriz predial urbana da mesma 

freguesia, tendo sido participado para inscrição na respetiva matriz através da declaração modelo 

1, recebida no Serviço de Finanças de Peniche, em 6 de maio de 2013, com o artigo provisório 

P1757, e não do prédio urbano inscrito na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 

552, da freguesia de São Pedro, e inscrito na matriz predial urbana da mesma freguesia sob o 

artigo 1467. (NIPG16008/12) ---------------------------------------------------------------------------------  

 

402/2013 – Processo n.º S7661/10, em nome de José Teófilo Catarino Marques, relativo a uma 

parcela de terreno, sita na Rua dos Belos Ares, em Ferrel. -----------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado reconhecer que não é devido ao Município de Peniche qualquer 
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valor relativo ao prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 

2724, da freguesia de Ferrel, conforme solicitado em 20 de maio de 2013. (NIPG13808/10) ------  

 

403/2013 – Informação n.º 44/2013, datada de 19 de junho de 2013, do Setor de Cultura, dando 

conhecimento de como decorreu a quarta temporada da Rota das Igrejas do Concelho de 

Peniche e apresentando, para aprovação, minutas de acordos de parceria a celebrar com a 

Paróquia de Peniche, a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Leonardo de Atouguia da 

Baleia, a Fábrica Paroquial da Freguesia de Serra d’El-Rei, a Santa Casa da Misericórdia de 

Peniche e a Santa Casa da Misericórdia de Atouguia da Baleia, os quais visam o estabelecimento 

de cooperação com vista à integração de imóveis histórico-religiosos, pertencentes às entidades 

referidas, na quinta temporada da Rota das Igrejas do Concelho de Peniche, dinamizada pelo 

Município. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado concordar com a proposta apresentada e aprovar os textos dos 

acordos de parceria a celebrar, que aqui se dão por reproduzidos e que ficaram apensos à minuta 

da presente ata. (NIPG8806/13 M-Doc.5) -------------------------------------------------------------------  

 

404/2013 – Informação, datada de 24 de junho de 2013, da Divisão Administrativa, propondo 

uma alteração ao Mapa de Pessoal de 2013, no sentido de integrar a necessidade de abertura de 

um lugar de técnico superior de segurança, higiene e saúde no trabalho, e solicitando autorização 

para o recrutamento excecional de pessoal. -----------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado propor à Assembleia Municipal uma alteração ao Mapa de 

Pessoal de 2013, aprovado em 27 de dezembro de 2012, conforme previsto no n.º 3 do artigo 5.º 

da Lei n.º 12-A/2008, de 22 de fevereiro (LVCR), no sentido de passar a contemplar um posto de 

trabalho, destinado a um técnico superior de segurança, higiene e saúde no trabalho, a integrar na 

Divisão Administrativa do Departamento de Administrativo e Financeiro, com relação jurídica 

de emprego público por tempo indeterminado. -------------------------------------------------------------  

Deliberado, ainda, solicitar à Assembleia Municipal autorização para a abertura de um 

procedimento concursal para a contratação de um técnico superior de segurança, higiene e saúde 

no trabalho, com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, nos termos do 

artigo 66.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro. (NIPG8830/13) ---------------------------------  

 

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS: 

 

Solicitações para apoio financeiro, logístico e material: --------------------------------------------------  

 

405/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado dispensar o apoio logístico com o transporte de equi-

pamentos e autorizar a afixação de publicidade no edifício da Parreirinha e cedência uma sala do 

mesmo edifício, à Associação Juvenil de Peniche, para a realização da XVII Feira do Livro, que 

terá lugar de 12 de julho a 5 de agosto de 2013. (NIPG7316/13) ----------------------------------------  

 

406/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a utilização do autocarro municipal, gratui-

tamente, no dia 21 de agosto, para uma deslocação dos utentes do CATL Farol, da Associação 

Juvenil de Peniche, ao Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, condicionada à disponibilidade de 

viatura e motorista. (NIPG8234/13) --------------------------------------------------------------------------  

 

407/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara 

que isentou a Associação Nacional dos Deficientes Sinistrados no Trabalho do pagamento de 

taxas pelo ingresso no Museu Municipal, no dia 22 de junho de 2013. (NIPG8466/13) -------------  

 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 25.06.2013 * Livro 104 * Fl.147 

408/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado conceder um subsídio, no valor de 193,00 euros, à 

Adepe - Associação para o Desenvolvimento de Peniche, para pagamento do transporte de dez 

jovens do projeto OJE, a Aveiro. (NIPG8469/13) ---------------------------------------------------------  

 

409/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado ratificar o despacho que autorizou a Associação Na-

cional dos Deficientes Sinistrados no Trabalho a utilizar a Cantina Municipal, no dia 22 de junho 

de 2013. (NIPG8689/13) ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

410/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado emprestar postes, bandeiras, expositores e algum ma-

terial de decoração à Associação de Cultura e Recreio D. Inês de Castro, de Coimbrã, para apoio 

à realização da festa em honra de Nossa Senhora da Memória, que decorrerá de 12 a 14 de julho 

de 2013. (NIPG8775/13) ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

411/2013 – DELIBERAÇÃO: Deliberado autorizar a viatura do projeto ISN/AMOROK a 

abastecer 120 litros de gasóleo no posto de abastecimento de combustíveis do Município. ---------  

 

Atribuição de subsídios a coletividades do concelho: 

 

412/2013 – Informação, datada de 21 de junho de 2013, da Vereadora dos Pelouros da 

Solidariedade Social, Saúde e Juventude, Clara Abrantes, propondo a atribuição de apoios 

financeiros às coletividades do concelho para o período 2012/2013. -----------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Deliberado conceder os apoios financeiros que se seguem, a pagar à medida 

das disponibilidades financeiras do Município (NIPG8773/13):-----------------------------------------  

A Serrana – Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Serra d'El-Rei  -------------  800,00 € 

A Serrana – A. D. C. e Recreativa de Serra d'El-Rei – Banda Filarmónica  --------------  3500,00 € 

A Serrana – A. D. C. e Recreativa de Serra d'El-Rei – Rancho Folclórico  ---------------  1750,00 € 

Associação Cultural e Desportiva de Ribafria  --------------------------------------------------  800,00 € 

Associação Cultural e Desportiva dos Bolhos  --------------------------------------------------  800,00 € 

Associação Cultural e Recreativa de Casais Brancos  ------------------------------------------  800,00 € 

Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Casais de Mestre Mendo  ----------------  800,00 € 

Associação Cultural, Recreativa e Desportiva Reinaldense  -----------------------------------  800,00 € 

Associação de Cultura e Recreio D. Inês de Castro – Coimbrã  ------------------------------  800,00 € 

Associação de Desporto Amador de Peniche  -------------------------------------------------  1600,00 € 

Associação de Educação Física, Cultural e Recreativa Penichense  --------------------------  800,00 € 

Associação Desportiva e Recreativa de Casal Moinho  ----------------------------------------  800,00 € 

Associação Portuguesa de Taekwon-do do Oeste  ----------------------------------------------  800,00 € 

Associação Recreativa e Cultural de São Lourenço da Carqueja  ----------------------------  475,00 € 

Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Ferrel  -------------------------------------  3000,00 € 

Atlético Clube de Geraldes  ------------------------------------------------------------------------  800,00 € 

Centro de Atividades Recreativas e Melhoramentos de Casais do Júlio  --------------------  800,00 € 

Centro de Canoagem do Oeste  --------------------------------------------------------------------  800,00 € 

Centro de Solidariedade Social, Convívio e Cultura de Geraldes – Rancho Folclórico   1350,00 € 

Centro Social da Bufarda  ---------------------------------------------------------------------------  800,00 € 

Clube de Lazer de Sant’Ana  -----------------------------------------------------------------------  475,00 € 

Clube de Ténis de Peniche  -----------------------------------------------------------------------  3000,00 € 

Clube Stella Maris de Peniche  -----------------------------------------------------------------  11 550,00 € 

Coral Stella Maris  ---------------------------------------------------------------------------------  3500,00 € 

Grupo Cantar de Amigos  ---------------------------------------------------------------------------  900,00 € 

PAC – Peniche Amigos Clube  ------------------------------------------------------------------  1000,00 € 
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Pé d’Areia – Associação de Música Tradicional Portuguesa  ---------------------------------  900,00 € 

Península de Peniche Surf Clube  ------------------------------------------------------------------  800,00 € 

Rancho Folclórico “As Lavadeiras de Bolhos”  -----------------------------------------------  1750,00 € 

Rancho Folclórico “Os Camponeses da Beira-Mar” de Ferrel  -----------------------------  1750,00 € 

Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de Atouguia da Baleia  ---------------------  800,00 € 

Soc. Filarmónica União 1.º de Dez. de Atouguia da Baleia – Banda Filarmónica  ------  3500,00 € 

Sporting Clube da Estrada  -------------------------------------------------------------------------  800,00 € 

União Desportiva e Cultural de São Bernardino  ------------------------------------------------  800,00 € 

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

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

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

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

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo dezoito horas e quinze minutos, o senhor Vice-Presidente da Câmara, 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 ele assino. -----------------------------------------------------------------------------------  


