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ATA N.º 2/2014 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 

 

Aos treze dias do mês de janeiro do ano dois mil e catorze, 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, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Ângelo Miguel 

Ferreira Marques, Luís Lourenço Jorge Ganhão e Cristina Maria Luís Leitão, Vereadores, 

reuniu-se, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: -  

 ------------- 1.º - Período de antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------  

 ------------- 2.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Ordenamento do território e urbanismo: ---------------------------------------------------  

 ------------------- 1) Ponto de situação da obra de construção do novo edifício da Biblioteca 

Municipal de Peniche; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Construção de moradia e muros de vedação, na Avenida da Praia, em Casais 

do Baleal – Eduardo Alves Gavino Chagas; ----------------------------------------------------------------  

 ------------------- 3) Legalização de um estabelecimento comercial, sito na Rua Vasco da Gama, 

em Reinaldes – Iva de Jesus Santos Rasteiro; --------------------------------------------------------------  

 ------------------- 4) Operação de loteamento, sita na Avenida da Praia, em Casais do Baleal – 

Rogério Lopes Barardo; ----------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------------- Trânsito: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 5) Colocação de delimitadores de estacionamento na Rua Vasco da Gama, em 

Peniche – Imoplaneta - Imobiliária e Estudos Unipessoal, L.
da

; -----------------------------------------  

 ----------------- Regulamentos municipais: -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 6) Regulamento Municipal para Licenciamento das Atividades de Campismo 

Ocasional e Caravanismo no Município de Peniche; ------------------------------------------------------  

 ----------------- Património municipal: ------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 7) Ponto de situação dos estabelecimentos comerciais do Bairro da Prageira; ----  

 ----------------- Equipamentos municipais: -------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 8) Emissão de bilhetes de ingresso no Museu Municipal de Peniche; --------------  

 ----------------- Intervenção social: ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 9) Alteração da titularidade do arrendamento de um fogo e definição do valor da 

renda – José Fernando Pedro Franco Matos; ----------------------------------------------------------------  

 ----------------- Mercados e Feiras: ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 10) Autorização para a realização da feira mensal da Bufarda – Centro Social da 

Bufarda;--------------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Licenciamento de atividades diversas: -----------------------------------------------------  

 ------------------- 11) Transmissão de licença de táxi – Jacques e Carvalho, L.
da

; ---------------------  

 ----------------- Delegação de competências do município: ------------------------------------------------  

 ------------------- 12) Transferências financeiras para as freguesias do concelho no âmbito do 

exercício de competências municipais; ----------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Apoios diversos: -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 13) Apoio financeiro ao plano de atividades de 2014 do Centro Social do 

Pessoal da Câmara Municipal de Peniche; ------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 14) Apoio financeiro ao plano de atividades de 2014 da Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Peniche; ---------------------------------------------------------------------  
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 ------------------- 15) Apoio financeiro às freguesias do concelho para fazerem face aos encargos 

de capitação a pagar à ADSE; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 16) Apoio financeiro e logístico para o Festival das Sopas – Fábrica da Igreja 

Paroquial da Freguesia de São Sebastião de Peniche; -----------------------------------------------------  

 ------------------- 17) Apoio logístico para a execução da obra de beneficiação da igreja de São de 

Pedro – Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Pedro de Peniche; --------------------------  

 ------------------- 18) Comparticipação para transporte escolar – Pedro Emanuel Nunes Silva. -----  

 ------------- 3.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------  

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

encontrando-se na sala os sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche. ---------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO: 

 

* Carta, datada de 8 de janeiro de 2014, do Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda na Assembleia 

da República, dando conhecimento de que reenviou ao Governo as questões colocadas sobre o 

Hospital de Peniche. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

* Mapas de controlo orçamental da receita, controlo orçamental da despesa e execução das 

Grandes Opções do Plano, referentes a 31 de dezembro de 2013, lista nominal dos trabalhadores 

contratados em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, contratos de emprego 

inserção e contratos de prestação de serviços, ao serviço em dezembro de 2013, e total de horas 

extra por trabalhador no ano de 2013. -----------------------------------------------------------------------  

 

* Documento sobre os modelos de gestão e financiamento dos centros de alto rendimento 

desportivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

* Informação, datada de 13 de agosto de 2013, do Serviço de Património, dando conhecimento 

do términus do prazo do contrato de direito de superfície sobre uma parcela de terreno, cedida ao 

Grupo Desportivo de Peniche, celebrado a 23 de setembro de 1994, por 20 anos, terminando a 22 

de setembro de 2014, já presente em reunião de 20 de agosto de 2013. --------------------------------  

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

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 7 de janeiro, participou em duas ações, em Lisboa, no âmbito da Associação Oceano 

XXI e do Fórum Empresarial da Economia do mar. -------------------------------------------------------  

- No dia 7 de janeiro, recebeu o novo Comandante da Esquadra da PSP de Peniche, Nuno 

Ferreira, a quem desejou felicidades no exercício das suas funções e demonstrou a 

disponibilidade do Município para uma cooperação mútua entre as duas entidades. -----------------  

- No dia 8 de janeiro, reuniu-se com a equipa interna que está a tratar da revisão do PDM. --------  

- No dia 9 de janeiro, participou na reunião do Conselho Executivo da Oeste CIM. -----------------  
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O senhor Presidente da Câmara informou que, na noite passada, o memorial a Monsenhor Bastos 

foi vandalizado, tendo já manifestado ao Padre Pedro Silva a disponibilidade do Município para 

colaborar, dentro das suas possibilidades, na reposição do monumento. -------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara informou, também, que o Serviço Municipal de Proteção Civil 

acompanhou as consequências da intempérie da última semana, nomeadamente a derrocada de 

parte do molhe/cais do Porto de Areia Sul, em Peniche. Lembrou que a situação daquela 

estrutura fora já comunicada ao Senhor Secretário de Estado do Mar, numa reunião ocorrida no 

dia 6 de setembro de 2013, assim como a necessidade de construção do prolongamento do 

esporão perpendicular ao molhe Oeste do porto de pesca e a regularização do piso da Ribeira 

Velha, tendo o referido governante o informado de que seriam lançados concursos para a 

execução das obras. Acrescentou que, entretanto, já enviou fotografias da atual situação do 

molhe/cais do Porto de Areia Sul ao senhor Secretário de Estado do Mar e ao Diretor da Direção 

Geral de Recursos Marinhos. Deu conhecimento de que, antes dos danos provocados pelo 

recente temporal, a intervenção no molhe/cais do Porto de Areia Sul estava orçada em oitenta 

mil euros, acrescidos do IVA. ---------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara informou, ainda, de como irá decorrer o processo de nomeação 

do auditor externo que será responsável pela certificação legal das contas do Município. ----------  

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 6 a 12 de janeiro 

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

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

reuniões: 

- Na reunião sobre o Carnaval em que estiveram presentes dez grupos carnavalescos e onde se 

estudaram as hipóteses de três percursos; 

- Na reunião com a Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei e diversos técnicos da autarquia sobre 

o projeto de reabilitação da EB1 de Serra d’El-Rei, com a finalidade de recolher contributos 

sobre melhorias do pátio escolar; wc e de tornar a escola acessível; 

- Em três painéis de “Avaliação Externa” ao Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, a 

saber: Apresentação do Agrupamento-Projeto Educativo; Conselho Geral do Agrupamento e 

Autarquia.» ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 

Lamentou o sucedido ao memorial a Monsenhor Bastos. -------------------------------------------------  

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

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

- Esteve presente na apresentação do novo Comandante da PSP de Peniche. -------------------------  

- Participou na reunião do Conselho executivo do Conselho Local de Ação Social. -----------------  

- Participou no jantar de “Reis” do ACES Oeste Norte.---------------------------------------------------   

 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Associou-se à condenação ao ato de vandalismo de que foi alvo o memorial a Monsenhor 

Bastos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Solicitou que os técnicos de informática se desloquem ao gabinete dos vereadores do Partido 

Socialista para solucionarem alguns problemas. O senhor Presidente da Câmara disse que iria 

transmitir a solicitação aos serviços de informática. -------------------------------------------------------   

- Perguntou qual o ponto de situação do processo do ex-vereador Carlos Augusto Faustino Silva. 

O senhor Presidente da Câmara informou que enviará ao senhor Vereador uma informação sobre 

o processo, assim que esta estiver disponível. --------------------------------------------------------------  
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- Solicitou o agendamento, em reunião de câmara, do processo do estacionamento público 

subterrâneo, localizado junto à Praça Professor António Alves Seara. O senhor Presidente da 

Câmara informou que o assunto será agendado em próxima reunião da Câmara Municipal. -------  

- Alertou para o mau estado do piso da estrada que liga as povoações de Casal Moinho e 

Consolação. O senhor Presidente da Câmara informou que a artéria será integrada num plano de 

intervenções a realizar nas vias municipais.-----------------------------------------------------------------  

- Disse que aguarda que o processo do revisor oficial de contas seja presente em reunião de 

câmara.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Solicitou pormenores sobre o acidente que ocorreu na Travessa do Mareantes, em Peniche, que 

teve como consequência o embate de uma viatura de recolha de RSU no Edifício Cultural do 

Município. O senhor Vice-Presidente disse que o acidente foi consequência de uma manobra 

difícil de fazer, porque o depósito de RSU não está localizado no melhor local. O senhor 

Vereador Jorge Gonçalves perguntou se houve algum problema com os travões da viatura. O 

senhor Vice-Presidente disse que o relatório do acidente refere duas possíveis causas, a 

dificuldade de manobra e problemas com travões. Disse, ainda, que a manutenção das viaturas 

do Município tem sempre prioridade. ------------------------------------------------------------------------  

- Perguntou qual o ponto de situação do estudo urbanístico da Praça Jacob Rodrigues Pereira, em 

Peniche, referido nas reuniões de 18 e 26 de junho de 2013. O senhor Presidente da Câmara 

informou que o Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística irá reunir com os 

técnicos do seu Departamento para tratar do assunto. -----------------------------------------------------  

- Perguntou qual o ponto de situação do processo de revisão do PDM. --------------------------------  

- Perguntou porque não está na ordem do dia da presente reunião o processo do Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística n.º S17456/13, relativo à emissão de parecer sobre a 

remodelação de apoio de praia simples, sito na Praia do Molhe Leste, e disse que o prazo para a 

emissão do referido parecer, que não é vinculativo, tinha terminado, a 30 de dezembro de 2013, e 

que a Câmara Municipal deve fazer cumprir a lei. Lamentou a ineficiência dos serviços. O 

senhor Presidente da Câmara alertou o Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística para a necessidade de se cumprirem os prazos previstos na lei. ---------------------------  

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Lamentou o ato de vandalismo de que foi alvo o memorial a Monsenhor Bastos e disse que 

concorda com a disponibilização dos serviços municipais para a reposição do mesmo. -------------  

- Informou que, como membro do Conselho Geral, participou na avaliação externa ao 

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, onde, entre outros assuntos relatados aos 

inspetores, realçou a boa relação existente entre todos os membros da comunidade educativa e a 

excelência do trabalho efetuado pela direção do Agrupamento. -----------------------------------------  

- Congratulou a Cercipeniche - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos 

Inadaptados de Peniche por ter recebido o Prémio CEPSA - Valor Social, pelo projeto O Nosso 

Aroma, que consiste na produção, embalamento e venda de ervas aromáticas, doces e geleias, 

por parte de pessoas com deficiência. Todos os membros do executivo municipal se associaram à 

congratulação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Luís Ganhão: 

- Lembrou que solicitou informações sobre o Pinhal Municipal do Vale Grande e sobre o ponto 

de situação de instalação de um parque de campismo, em Ferrel, e que estas ainda não lhe foi 

entregues. O senhor Presidente da Câmara disse que o técnico do Gabinete Florestal virá à 

reunião da Câmara Municipal, do dia 27 de janeiro, para responder às questões que os senhores 

Vereadores entenderem colocar. Deu indicação ao Diretor do Departamento de Planeamento e 
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Gestão Urbanística para elaborar uma informação sobre o histórico do processo do parque de 

campismo para ser presente à Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------  

- Sugeriu que se faça uma intervenção, nas zonas de arribas, para que haja um correto 

encaminhamento das águas pluviais, a fim de evitar uma maior erosão. O senhor Presidente da 

Câmara informou que a APA fará, amanhã, uma visita ao concelho de Peniche e que o assunto 

será abordado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Referiu que existem muitos sinais de trânsito derrubados, eventualmente pela corrosão dos 

materiais utilizados, e sugeriu que se utilizem materiais mais adequados às zonas marítimas. O 

senhor Vice-Presidente convidou o senhor Vereador a indicar a que sinais se refere, para que os 

serviços possam analisar a situação.--------------------------------------------------------------------------  

- Disse que as viaturas circulam a alta velocidade na Rua Cruz das Almas, que liga Ferrel a 

Casais do Baleal, e sugeriu que a Câmara Municipal encontre uma solução para obviar esse 

problema. O senhor Presidente da Câmara solicitou ao senhor Vice-Presidente que estude o 

assunto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Perguntou se com os novos procedimentos para a ocupação do espaço público com esplanadas 

houve grandes alterações nos valores que são pagos. O senhor Presidente da Câmara disse que, 

em situações normais, houve a redução dos valores. ------------------------------------------------------  

- Associou-se à condenação ao ato de vandalismo de que foi alvo o memorial a Monsenhor 

Bastos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Cristina Leitão: 

- Manifestou a sua preocupação por existirem, sistematicamente, viaturas estacionadas no Meio-

Baluarte da Gâmboa, em Peniche, junto à muralha e à guarita que se encontram debilitadas. O 

senhor Presidente da Câmara disse que o Município, com a colaboração da Agência Portuguesa 

do Ambiente (APA), colocou sinalética e baias no local. O Comandante Operacional Municipal 

(COM) informou que houve uma intervenção para evitar a infiltração de água na muralha e que 

existem baias para evitar o acesso à guarita. O senhor Presidente da Câmara solicitou ao senhor 

Vice-Presidente e ao COM uma informação sobre as medidas enunciadas, as medidas 

desenvolvidas e as questões da monitorização. O senhor Vice-Presidente disse que as entidades 

estatais responsáveis pela manutenção da muralha não têm capacidade financeira para fazer as 

intervenções que são necessárias e que o Município tem-se substituído a essas entidades naquilo 

que tem capacidade, o que não é o caso da intervenção que tem de ser feita na guarita. Frisou a 

necessidade, urgente, do Estado proceder a uma intervenção na guarita. O senhor Presidente da 

Câmara remeteu a todos os membros da Câmara Municipal uma informação, elaborada pelo 

arqueólogo municipal, em 4 de abril de 2013, sobre a situação da guarita, e informou que a 

responsabilidade financeira das intervenções na muralha são do Ministério das Finanças, através 

da Direção-Geral do tesouro e Finanças, a quem compete a administração do património do 

Estado e a quem irá reforçar a necessidade de uma intervenção urgente na muralha de Peniche. A 

senhora Vereadora Cristina Leitão sublinhou a necessidade da Câmara Municipal encontrar uma 

solução para evitar o estacionamento de viaturas junto àquela zona da muralha. ---------------------  

- Solicitou uma cópia do texto do protocolo celebrado entre o Município e o Instituto Portuário e 

dos Transportes Marítimos, I.P., relativo à área portuária. O senhor Presidente da Câmara deu 

indicação à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro para remeter cópia do 

protocolo a todos os membros da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------  

- Perguntou qual o ponto de situação da criação da Comissão Municipal de Turismo. O senhor 

Presidente da Câmara informou que irá apresentar, brevemente, a metodologia para a criação da 

Comissão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- Solicitou um cronograma e o ponto de situação da execução dos planos de urbanização. O 

senhor Presidente da Câmara informou que está a ser elaborada uma informação para a 

Assembleia Municipal e que a mesma informação virá, também, à Câmara Municipal. -------------  

- Solicitou um ponto de situação sobre o processo de reposição da legalidade na zona da Água 

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

Departamento Administrativo e Financeiro para solicitar à Chefe da Divisão Administrativa que 

promova uma reunião com todas as entidades envolvidas no processo. --------------------------------  

- Lembrou que já solicitou alguns dados estatísticos sobre o Centro de Saúde de Peniche e 

renovou a solicitação. A senhora Vereadora Clara Abrantes informou que irá solicitar os dados 

pretendidos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Disse que não recebeu a informação, sobre o desemprego no concelho de Peniche, que o senhor 

Presidente da Câmara disse que iria remeter a todos os membros da Câmara Municipal. O senhor 

Presidente da Câmara solicitou ao Chefe do seu gabinete que remeta a referida informação a 

todos os membros da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------  

- Solicitou o valor da receita arrecada pelo Município relativa à área de campismo da ilha da 

Berlenga, nos últimos quatro anos. O senhor Presidente da Câmara deu indicação à Diretora do 

Departamento Administrativo e Financeiro que preste a informação solicitada. ----------------------  

- Solicitou cópia da correspondência trocada entre o Município e a Estradas de Portugal, relativa 

aos semáforos da EN 114. O senhor Presidente da Câmara solicitou ao senhor Vice-Presidente 

para tratar do assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Lamentou que as atas das últimas reuniões da Câmara Municipal ainda não estejam 

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

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

A Câmara passou a apreciar os assuntos constantes da ordem do dia, tendo tomado as seguintes 

deliberações que, quando não sejam indicados outro resultado e forma de votação, foram 

tomadas por unanimidade e votação nominal: --------------------------------------------------------------  

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO: 

 

1) Ponto de situação da obra de construção do novo edifício da Biblioteca Municipal de 

Peniche: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 26/2014: Deliberado tomar conhecimento. (NIPG 16875/13) -----------------------  

 

2) Construção de moradia e muros de vedação, na Avenida da Praia, em Casais do Baleal – 

Eduardo Alves Gavino Chagas: ------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 27/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, datada de 8 de janeiro de 2014, deliberado indeferir o pedido apresentado por 

Eduardo Alves Gavino Chagas, para construção de uma moradia, junto à Avenida da Praia, em 

Casais do Baleal, ao abrigo do n.º 4 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

na sua atual redação, por a pretensão afetar negativamente a estética do conjunto, podendo o 

processo ser reaberto e novamente apreciado, em conjunto com um projeto destinado a uma 

moradia a edificar no prédio confinante a norte, conforme consta nos pareceres da Divisão de 

Gestão Urbanística e Ordenamento, datados de 11 de dezembro de 2013 e 6 de janeiro de 2014. 

Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta 

anexa ao livro de atas. (Doc.1 DPGU 79/13) ---------------------------------------------------------------  

 

3) Legalização de um estabelecimento comercial, sito na Rua Vasco da Gama, em Reinaldes – 
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Iva de Jesus Santos Rasteiro: --------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 28/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, datada de 8 de janeiro de 2014, deliberado aprovar o projeto de arquitetura 

apresentado por Iva de Jesus Santos Rasteiro, referente ao pedido de licenciamento para 

legalização de um estabelecimento, sito na Rua Vasco da Gama, n.º 9, em Reinaldes, nas 

condições do parecer técnico da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datado de 3 de 

janeiro de 2014, que obteve parecer favorável do Diretor do Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística, em 3 de janeiro de 2014. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por 

reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.2 DPGU 108/13) -------  

 

4) Operação de loteamento, sita na Avenida da Praia, em Casais do Baleal – Rogério Lopes 

Barardo: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 29/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 10 de janeiro de 2014, e a informação do Diretor do Departamento de Obras 

Municipais, datada de 18 de dezembro de 2013, documentos que aqui se dão por reproduzidos e 

de que se arquivam cópias em pasta anexa ao livro de atas, deliberado designar as senhoras 

engenheiras Tânia Silva, Herménia Coelho e Florinda Monteiro como representantes da Câmara 

Municipal na comissão que irá realizar uma vistoria ao loteamento urbano sito junto à Avenida 

da Praia, em Casais do Baleal, promovido por Rogério Lopes Barardo e João Ricardo da 

Conceição, na sequência do requerimento dos interessados, apresentado em 15 de novembro de 

2013, para receção provisória das obras de urbanização, nos termos do artigo 87.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação. (Doc.3 DPGU L7/97) --------------------------  

 

TRÂNSITO: 

 

5) Colocação de delimitadores de estacionamento na Rua Vasco da Gama, em Peniche – 

Imoplaneta - Imobiliária e Estudos Unipessoal, L.
da

: ----------------------------------------------------  
Deliberação n.º 30/2014: Deliberado apreciar o assunto em próxima reunião da Câmara 

Municipal. A senhora Vereadora Cristina Leitão não esteve presente na Sala de Sessões durante 

a apreciação e votação deste assunto, observando o n.º 6 do artigo 55.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. (NIPG 23/14) -----------------------------------------------------------------  

 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

6) Regulamento Municipal para Licenciamento das Atividades de Campismo Ocasional e 

Caravanismo no Município de Peniche: -------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 31/2014: Deliberado voltar a apreciar o texto do projeto de Regulamento 

Municipal para Licenciamento das Atividades de Campismo Ocasional e Caravanismo no 

Município de Peniche na reunião ordinária que se realizará no dia 27 de janeiro de 2014. 

(NIPG456/14)----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL: 

 

7) Ponto de situação dos estabelecimentos comerciais do Bairro da Prageira: ---------------------  
Deliberação n.º 32/2014: Deliberado tomar conhecimento. ---------------------------------------------  

 

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS: 

 

8) Emissão de bilhetes de ingresso no Museu Municipal de Peniche: --------------------------------  
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Deliberação n.º 33/2014: Atendendo à informação do Setor de Cultura, datada de 6 de janeiro de 

2014, deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizar a emissão de 30 000 senhas de cobrança 

para ingresso no Museu Municipal, no valor unitário de 1,60 euros, série B. (NIPG 299/14) ---------  

 

INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

9) Alteração da titularidade do arrendamento de um fogo e definição do valor da renda – José 

Fernando Pedro Franco Matos: -----------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 34/2014: Considerando a informação do Setor de Planeamento e Intervenção 

Social, datada de 17 de dezembro de 2013, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva 

cópia em pasta anexa ao livro de atas, deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea g) 

do n.º 1 do artigo 33.º do anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizar a alteração da 

titularidade do arrendamento do fogo sito na Rua Fernão de Magalhães, bloco 6 do Bairro Fernão 

de Magalhães, 1.º andar esquerdo, em Peniche, para José Fernando Pedro Franco Matos e fixar a 

renda de casa a pagar em 34,39 euros mensais, devendo ser celebrado contrato de arrendamento, 

nos termos aprovados em reunião de 28 de dezembro de 2010. (Doc.4 NIPG 455/14) ----------------  

 

MERCADOS E FEIRAS: 

 

10) Autorização para a realização da feira mensal da Bufarda – Centro Social da Bufarda: ---  
Deliberação n.º 35/2014: Atendendo ao pedido efetuado pelo Centro Social da Bufarda, por 

carta, datada de 18 de outubro de 2013, para que a Câmara Municipal autorize a realização de 

uma feira, com periodicidade mensal, nos termos do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 27/2013, de 12 

de abril, já apreciado em reunião de 2 de dezembro de 2013, e considerando a informação da 

Divisão Administrativa, dando conhecimento de que o recinto cumpre os requisitos constantes 

no artigo 19.º do referido diploma legal e que as entidades consultadas emitiram parecer 

favorável, e a proposta do senhor Presidente da Câmara, ambas datadas de 6 de janeiro de 2014, 

deliberado autorizar o Centro Social da Bufarda a realizar uma feira mensal, no recinto anexo ao 

seu edifício-sede, sito na Rua Direita, na localidade de Bufarda, freguesia de Atouguia da Baleia. 

(NIPG 15020/13 16932/13) ------------------------------------------------------------------------------------  

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS: 

 

11) Transmissão de licença de táxi – Jacques e Carvalho, L.
da

: --------------------------------------  
Deliberação n.º 36/2014: Deliberado tomar conhecimento de que a empresa Jacques e Carvalho, 

L.
da

, comunicou, nos termos do n.º 4 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 41/2003, de 11 de março, 

que irá transmitir a licença de táxi n.º 8, com local de estacionamento na Praça Jacob Rodrigues 

Pereira, emitida pela Câmara Municipal de Peniche, em 30 de junho de 2003, para Pedro Miguel 

Valério Martins. (Doc.5 NIPG 18165/13) -------------------------------------------------------------------  

 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO: 

 

12) Transferências financeiras para as freguesias do concelho no âmbito do exercício de 

competências municipais: -------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 37/2014: Deliberado, com a fundamentação de facto e de direito aduzida na 

informação do Departamento Administrativo e Financeiro, datada de 9 de janeiro de 2014, que 

aqui se dá por reproduzida e de que arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas: ------------------  

1- Que, até à celebração e outorga dos acordos de execução a que se referem os artigos 132.° e 
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133.° do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, cujo processo de aprovação nos órgãos 

municipais e nos órgãos das freguesias deverá estar concluído, nos termos legalmente aplicáveis, 

até abril de 2014, as juntas de freguesia continuem a exercer as competências que anteriormente 

lhes foram delegadas pela Câmara Municipal, nos termos dos protocolos de delegação 

celebrados; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2- Que, nos termos e em conformidade com a informação supramencionada e com o objetivo de 

garantir a afetação e a alocação às juntas de freguesia do concelho dos recursos financeiros 

necessários e suficientes ao exercício das competências mencionadas no ponto anterior, o 

Município de Peniche processe e transfira, mensalmente, nos meses de janeiro, fevereiro, março 

e abril de 2014, conforme previsto no Orçamento e Plano de Atividades Municipais para 2014: --  

Para pagamento das despesas com as competências delegadas, os valores de: ------------------------  

---------- 6271,00 euros, para a Freguesia de Atouguia da Baleia, ---------------------------------------  

---------- 2390,00 euros, para a Freguesia de Ferrel, -------------------------------------------------------  

---------- 6634,00 euros, para a Freguesia de Peniche, -----------------------------------------------------  

---------- 1493,00 euros, para a Freguesia de Serra d'El-Rei. ---------------------------------------------  

Para pagamento de despesas com pessoal, mediante a apresentação dos documentos 

comprovativos, os valores estimados de: --------------------------------------------------------------------  

---------- 8833,00 euros, para a Freguesia de Atouguia da Baleia, ---------------------------------------  

---------- 3500,00 euros, para a Freguesia de Ferrel, -------------------------------------------------------  

---------- 4699,00 euros, para a Freguesia de Peniche, -----------------------------------------------------  

---------- 2892,00 euros, para a Freguesia de Serra d'El-Rei; ---------------------------------------------  

3- Que a presente deliberação seja remetida à Assembleia Municipal, para efeitos de homologação, 

nos termos e com fundamento do disposto nas alíneas j) do n.º 1 do artigo 25.º e ccc) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. (Doc.6 NIPG477/14) ------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

13) Apoio financeiro ao plano de atividades de 2014 do Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 38/2014: Deliberado solicitar ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal 

de Peniche o relatório de contas do ano 2013 e o plano de atividades para 2014 e voltar a 

apreciar o assunto em próxima reunião da Câmara Municipal. (NIPG 198/14) -----------------------  

 

14) Apoio financeiro ao plano de atividades de 2014 da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Peniche: ------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 39/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceder à Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Peniche um subsídio, no valor de 54 000,00 euros, a pagar em doze 

prestações mensais, para apoio ao seu plano de atividades de 2014. (NIPG 198/14) -------------------  

 

15) Apoio financeiro às freguesias do concelho para fazerem face aos encargos de capitação a 

pagar à ADSE: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 40/2014: Deliberado, no uso das competência estabelecida na alínea d) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceder os subsídios que a seguir se 

indicam, destinados às despesas com os encargos de capitação a pagar à ADSE, todos a pagar 

mediante a apresentação dos respetivos documentos comprovativos, nos valores estimados de: -----  

---------- 11 000,00 euros, à Freguesia de Atouguia da Baleia; -------------------------------------------  

---------- 6100,00 euros, à Freguesia de Ferrel; -------------------------------------------------------------  

---------- 2200,00 euros, à Freguesia de Peniche; -----------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 13.01.2014 * Livro 105 * Fl.23 

---------- 3800,00 euros, à Freguesia de Serra d'El-Rei. (NIPG 198/14) --------------------------------  

 

16) Apoio financeiro e logístico para o Festival das Sopas – Fábrica da Igreja Paroquial da 

Freguesia de São Sebastião de Peniche: -------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 41/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1 

do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, dispensar à Fábrica da Igreja 

Paroquial da Freguesia de São Sebastião de Peniche o apoio logístico solicitado, por carta datada 

de 23 de dezembro de 2013, para a realização do Festival das Sopas, que terá lugar nos dias 8 e 9 

de fevereiro de 2014, destinado à angariação de fundos para apoio à obra de beneficiação da 

igreja de São Pedro, e autorizar a divulgação do evento no sítio do Município na Internet. 

Deliberado, ainda, não conceder o apoio financeiro solicitado, por a referida obra se encontrar 

incluída na Parceria para a Regeneração Urbana e já beneficiar de diversos apoios, de carater 

logístico, por parte do Município. (NIPG 53/14) -----------------------------------------------------------  

 

17) Apoio logístico para a execução da obra de beneficiação da igreja de São de Pedro – 

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Pedro de Peniche: --------------------------------  
Deliberação n.º 42/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1 

do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizar o arqueólogo e a 

antropóloga municipais a colaborarem na obra de beneficiação da igreja de São Pedro, conforme 

solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Pedro de Peniche, por carta 

datada de 3 de janeiro de 2014. (NIPG 220/14) ------------------------------------------------------------  

 

18) Comparticipação para transporte escolar – Pedro Emanuel Nunes Silva: ---------------------  
Deliberação n.º 43/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea hh) do n.º 1 

do artigo 33.º do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comparticipar nos encargos com 

a utilização de transportes públicos, no âmbito da rede de transportes escolares, do aluno Pedro 

Emanuel Nunes Silva, residente em Bufarda, a fim de poder frequentar a Escola Básica 2.3 D. Luís 

de Ataíde, em Peniche, conforme parecer do Pelouro da Educação, que aqui se dá por reproduzido 

e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.7 DEA30 NIPG 453/14) ------------  

 

REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

Deliberação n.º 44/2014 – Deliberado concordar com a proposta apresentada pelo senhor 

Presidente da Câmara, para que reunião ordinária, que se realizará no dia 27 de janeiro de 2014, 

tenha início pelas quinze horas e trinta minutos, e dispensar a convocação escrita. ------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 45/2014 – Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a 

minuta da presente ata, nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um 

da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. ----------------------------  

 

ENCERRAMENTO: 

 

Sendo dezoito horas e vinte minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, 

para constar, se lavrou a presente ata, que eu, Josselène Nunes Teodoro, Diretora do Departamento 

Administrativo e Financeiro, subscrevo e com ele assino. ------------------------------------------------  


