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ATA N.º 5/2014 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 

REALIZADA NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2014 

 

Aos três dias do mês de fevereiro 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 Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, 

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

de trabalhos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------- 1.º - Aprovação de atas de reuniões anteriores.-----------------------------------------------  

 ------------- 2.º - Período de intervenção do público. -------------------------------------------------------  

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

 ------------- 4.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 1) Licenciamento não simplificado de posto de abastecimento de combustíveis 

para consumo público, sito na Avenida do Porto de Pesca, em Peniche – Petróleos de Portugal - 

Petrogal, S.A.;------ ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 2) Estudo prévio para a implantação de quiosques no concelho de Peniche; ------  

 ------------------- 3) Parecer para a instalação de uma unidade industrial tipo 2, para tratamento de 

pescado, no porto de pesca, em Peniche – Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e 

Vale do Tejo;------- ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------- Protocolos: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- 4) Protocolo relativo aos transportes escolares 2012/2013 – Município de 

Peniche e Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares; -----------------------------------------------  

 ----------------- Relacionamento Institucional: ---------------------------------------------------------------  

 ------------------- 5) Composição dos órgãos sociais para o triénio 2014/2016 – Associação de 

Solidariedade Social de Ferrel; --------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------- 6) 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; --------------------------  

 ------------------- 7) Apoio financeiro para o Festival das Sopas – Fábrica da Igreja Paroquial da 

Freguesia de São Sebastião de Peniche. ---------------------------------------------------------------------  

 ------------- 5.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. ---------  

O senhor Presidente da Câmara só participou na reunião até às dezassete horas e dez minutos, 

tendo saído após a votação do ponto n.º 3 da ordem do dia, a que corresponde a deliberação n.º 

99/2014. A partir dessa hora, a reunião foi presidida pelo senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, 

que também a encerrou. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 

Foi presentes, aprovadas e assinadas as atas n.
os

 35, 36 e 37/2013 e 1, 2, 3 e 4/2014, das reuniões 

camarárias realizadas nos dias 16, 17 e 20 de dezembro de 2013 e 6, 13, 20 e 27 de janeiro de 

2014, tendo sido dispensada a sua leitura por os respetivos textos terem sido previamente 
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distribuídos pelos membros da Câmara. O senhor Vereador Filipe Sales absteve-se na aprovação 

das atas n.
os

 35, 36 e 37/2013 e 1 e 2/2014, por não ter estado presente nas reuniões a que 

respeitam. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 

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 6 do artigo 49.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os esclarecimentos que foram solicitados e as respostas 

dadas: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- João Manuel da Silva de Campos, que disse que não concordar com parte do teor da 

deliberação n.º 72/2014, tomada pela Câmara Municipal de Peniche, em 27 de janeiro de 2014, 

porque não tem um anexo/telheiro construído no logradouro do prédio de que é proprietário, sito 

na Avenida Mariano Calado, n.º 51, em Peniche, mas sim uma pérgula amovível. O técnico 

superior de arquitetura José Gonçalves, do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, 

informou que o que se encontra implantado no logradouro do prédio é uma estrutura fechada, 

fixa ao solo, de fachadas envidraçadas e com cobertura, pelo que não se trata de uma pérgula. 

Disse, ainda, que, nos termos dos pareceres técnicos prestados pelo Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística, presentes à Câmara Municipal, na reunião ordinária de 25 de 

novembro de 2013, a referida estrutura não é legalizável. O senhor Presidente da Câmara 

informou o munícipe de que é norma da Câmara Municipal não tomar decisões favoráveis sobre 

um determinado prédio quando existem, no mesmo prédio, situações ilegais que não são 

legalizáveis. Acrescentou que a decisão da Câmara Municipal foi de se proceder à audiência 

prévia e que o munícipe deve apresentar a sua discordância à intenção de indeferimento e/ou às 

condições impostas por escrito, para que o processo tenha desenvolvimento. Deu indicação ao 

técnico superior de arquitetura José Gonçalves, do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, para fazer uma análise do que se encontra no local e informar se é legal ou 

legalizável. O senhor Vice-Presidente manifestou a sua dúvida sobre a legalidade de se 

condicionar a autorização para se proceder a alterações ao sótão e à cobertura de uma moradia à 

demolição de uma outra estrutura, só porque esta está implantada no mesmo prédio urbano. O 

senhor Presidente da Câmara deu indicação ao Diretor do Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística para, em colaboração com o Gabinete Jurídico, clarificar a dúvida 

apresentada pelo senhor Vice-Presidente. -------------------------------------------------------------------  

- Maria de Lurdes Freitas, que disse que não concorda com a intervenção que está a ser feita num 

prédio degradado, sem cobertura, sito na Rua Marquês de Pombal, n.
os

 48 a 54, em Peniche, que 

confina com um outro de que é proprietária, porque apenas estão a limpar as fachadas, ficando 

entulhos no interior, o que continuará a originar o aparecimento de bichos e humidades no seu 

prédio. O senhor Presidente da Câmara deu indicação ao técnico superior de arquitetura José 

Gonçalves, do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, que está a acompanhar o 

processo, para se reunir com a munícipe e analisar a situação. ------------------------------------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO: 

 

* Ofício n.º 329/14, datado de 31 de janeiro de 2014, remetido pelo senhor Presidente da Câmara 

de Peniche à Direção de Serviços de Minas e Pedreiras da Direção-Geral de Energia e Geologia, 

em cumprimento da deliberação n.º 76/2014, tomada pela Câmara Municipal, em 27 de janeiro 

de 2014, manifestando a oposição do Município à concessão de exploração de depósitos 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da reunião de 03.02.2014 * Livro 23 * Fl.48 

minerais de caulino no concelho de Peniche, nomeadamente na zona do Pinhal Municipal do 

Vale Grande. (NIPG 11/14) -----------------------------------------------------------------------------------  

 

* Relatório de custos com a recriação histórica da fuga de Álvaro Cunhal da Fortaleza de 

Peniche. O senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que também gostaria de saber os custos 

com a exposição Forte de Peniche – Local de Repressão, Resistência e Luta. O senhor Vereador 

Luís Ganhão disse que o relatório apresentado não indica os custos com recursos humanos do 

Município. (NIPG 1436/14) -----------------------------------------------------------------------------------  

 

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ----------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia: 

Deu conhecimento das consequências das más condições meteorológicas dos últimos dias e dos 

procedimentos efetuados e ainda a efetuar. Agradeceu a disponibilidade das diversas entidades, 

nomeadamente Bombeiros Voluntários de Peniche, Polícia de Segurança Pública, da Autoridade 

Marítima, da Freguesia de Peniche e dos trabalhadores do Município. O senhor Vereador Filipe 

Sales deixou uma palavra de reconhecimento pelo trabalho efetuado. O senhor Vice-Presidente, 

Jorge Amador, sugeriu que a Câmara Municipal desenvolva um estudo, através de uma 

instituição de ensino superior, sobre o impacto para o cordão dunar da construção do pontão de 

acesso à ilha do Baleal. -----------------------------------------------------------------------------------------   

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

- Informou que colocou na pasta do senhor Vereador Jorge Gonçalves uma cópia do estudo 

urbanístico para reordenamento do trânsito na zona central da cidade de Peniche, conforme disse 

na última reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Deu conhecimento de que os serviços de serralharia informaram que executaram, no dia 20 de 

janeiro, a intervenção na EB1 de Atouguia da Baleia, referida por si na última reunião na 

sequência de uma intervenção do senhor Vereador Luís Ganhão. ---------------------------------------   

 

Senhor Vereador Ângelo Marques: 

- Disse que confirma a situação por si relatada na reunião de 18 de novembro de 2013, 

relativamente ao caminho marginante da albufeira de São Domingos, situação que se tem vindo a 

agravar. Perguntou se a Agência Portuguesa de Ambiente foi informada da situação e se houve 

intervenção da Secção de Fiscalização, conforme foi referido pelo senhor Presidente da Câmara 

na aludida reunião. O senhor Presidente da Câmara disse que a intervenção no caminho 

marginante da albufeira de São Domingos é uma competência da Agencia Portuguesa de 

Ambiente, mas que irá ver com os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento a 

possibilidade de se fazer uma intervenção de minimização da situação, e que a informação da 

Secção de Fiscalização sobre os marcos delimitadores de propriedade será presente à próxima 

reunião da Câmara Municipal. O senhor Vice-Presidente disse que fazer grandes intervenções 

em caminhos nesta altura do ano é um desperdício de dinheiro, podendo ser efetuada uma 

intervenção no piso e nas valetas do referido caminho nos meses de abril e maio. O senhor 

Vereador Luís Ganhão disse que os caminhos devem ter intervenções de manutenção, em tempo 

certo, para evitar que fiquem intransitáveis e que se deveria ter impedido que os agricultores 

devassassem e estragassem as valetas do caminho marginante da albufeira de São Domingos. ----  

- Solicitou uma cópia do projeto da intervenção a efetuar no Largo da Igreja, em Casais Brancos, 

aprovada pela Câmara Municipal, em 3 de setembro de 2013, e referido pelo senhor Vice-
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Presidente na reunião de 2 de dezembro de 2013. O senhor Vice-Presidente disse que irá colocar 

na pasta do senhor Vereador uma cópia do projeto solicitado. -------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Luís Ganhão: 

- Perguntou, novamente, qual a possibilidade de existir um local específico para o depósito de 

resíduos orgânicos provenientes das empresas que tratam produtos hortícolas. O senhor 

Presidente da Câmara disse que irá falar do assunto ao senhor Diretor-Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural. ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Referiu que o Ecocentro da Prageira voltou a ficar submerso e que se deveria encontrar uma 

solução para esse problema. O senhor Vice-Presidente disse que irá ver com o Departamento de 

Energia e Ambiente, o Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística e a Junta de 

Freguesia de Peniche a possibilidade de se encontrar um outro local para este equipamento. O 

senhor Vereador Luís Ganhão sugeriu que, em vez de se alterar a localização do equipamento, se 

encontre uma solução para extrair a água daquele local. --------------------------------------------------  

- Disse que o piso da estrada que liga a vila de Atouguia da Baleia ao lugar de Bufarda se 

encontra num estado lastimoso. O senhor Vice-Presidente informou que a referida estrada será 

asfaltada quando as condições meteorológicas o permitirem. --------------------------------------------  

- Disse que os caminhos agrícolas situados entre as vilas de Atouguia da Baleia e Ferrel se 

encontram muito degradados, nomeadamente o que liga a EM 578 à zona da Cruz das Almas, em 

Casais do Baleal, onde os automóveis não podem circular, não tendo a Junta de Freguesia 

materiais para proceder às intervenções necessárias. O senhor Vice-Presidente disse que 

ninguém o contactou sobre o assunto, nomeadamente a Junta de Freguesia de Ferrel.---------------  

- Referiu que o Rio de São Domingos, a jusante da barragem, se encontra com muitos detritos o 

que poderá acarretar problemas se houver a necessidade de se proceder a uma descarga da 

barragem, que se encontra quase na cota máxima. O senhor Vice-Presidente disse que já está 

feito o levantamento das necessidades para a limpeza das motas dos rios, que terá um custo de 

vinte e cinco mil euros, acrescido do IVA. ------------------------------------------------------------------  

- Na sequência da visita ao concelho da Agência Portuguesa de Ambiente, perguntou se houve 

desenvolvimento no processo de estabilização nas arribas, nomeadamente de Consolação e São 

Bernardino. O senhor Presidente da Câmara disse que na reunião com a APA foram abordados 

diversos assuntos ficando a APA de enviar ao Município um ponto de situação de cada um 

desses assuntos.--------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Senhor Vereador Filipe Sales: 

- Disse que considera que todos os membros da Câmara Municipal devem estar nas reuniões de 

preparação dos acordos de execução a celebrar com as freguesias, uma vez que é uma 

competência da Câmara Municipal discutir e preparar com as juntas de freguesia os contratos de 

delegação de competências e acordos de execução. O senhor Presidente da Câmara disse que 

primeiro será feita uma abordagem junto das juntas de freguesia e quando o assunto estiver 

preparado virá a reunião da Câmara Municipal. O senhor Vice-Presidente disse que já agendou 

com as juntas de freguesia uma primeira reunião, para o dia 18 de fevereiro de 2014, para 

abordar o assunto, apresentando, posteriormente, uma proposta de orientação para decisão da 

Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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: --------------------------------------------------------------  
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ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO: 

 

1) Licenciamento não simplificado de posto de abastecimento de combustíveis para consumo 

público, sito na Avenida do Porto de Pesca, em Peniche – Petróleos de Portugal - Petrogal, 

S.A.: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 97/2014: Deliberado informar a Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A. de que o 

processo para licenciamento não simplificado de um posto de abastecimento de combustíveis 

para consumo público, sito na Avenida do Porto de Pesca, em Peniche, não poderá ter 

andamento por falta de legitimidade, nos termos da informação do Diretor do Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística, datada de 13 de dezembro de 2013, que aqui se dá por 

reproduzida e de que fica arquivada cópia em pasta anexa ao livro de atas, considerando que o 

direito de superfície sobre a parcela de terreno onde se encontra instalado o equipamento, 

constituído pelo Município de Peniche a favor do Grupo Desportivo de Peniche, termina a 22 de 

setembro de 2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, ainda, informar o Grupo Desportivo de Peniche de que, caso pretenda que o prazo 

do direito de superfície supramencionado seja prorrogado, deverá apresentar um pedido formal à 

Câmara Municipal para que o mesmo seja apreciado e sejam definidas as condições de uma 

eventual prorrogação. (Doc.1 DPGU R457/13) ------------------------------------------------------------  

 

2) Estudo prévio para a implantação de quiosques no concelho de Peniche: -----------------------  
Deliberação n.º 98/2014: Deliberado constituir um grupo de trabalho, composto pelos senhores 

presidentes de junta e por um representante de cada força política com assento na Câmara 

Municipal, para análise do estudo prévio para a implantação de quiosques no concelho de 

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

Estiveram presentes na reunião, durante a apreciação deste assunto, os senhores presidentes das 

juntas de freguesia do concelho, nos termos da deliberação n.º 75/2014, tomada pela Câmara 

Municipal, em 27 de janeiro de 2014. ------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara fez a contextualização do assunto, dizendo que este estudo foi 

elaborado na sequência de diversos contactos de particulares interessados em instalar quiosques 

no concelho e em cumprimento da deliberação n.º 423/2013, tomada pela Câmara Municipal, em 

9 de julho de 2013. Acrescentou que se trata de um estudo unicamente feito pelos serviços 

municipais, que servirá de mote a uma proposta final que será apresentada à Câmara Municipal, 

depois de colhidos diversos contributos. Informou que, do seu ponto de vista, todos os custos 

com a instalação dos quiosques terão de ser suportados pelos respetivos exploradores. Solicitou 

aos senhores presidentes de junta de freguesia para fazerem chegar os seus contributos ao 

Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, até ao dia 28 de fevereiro de 2014, para que 

seja preparara a primeira reunião do grupo de trabalhos que irá analisar o assunto. ------------------  

O técnico superior de arquitetura Rodrigo Lopes, do Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, fez a apresentação do estudo prévio, concretamente das possíveis zonas de 

implantação dos quiosques, tipos de estrutura e finalidade, nomeadamente produtos a 

comercializar e serviços que podem ser simultaneamente prestados, como informações turísticas.  

O senhor Vice-Presidente da Câmara disse que a proposta é interessante, mas que tem dúvidas 

quanto a algumas finalidades a dar aos quiosques, dando como exemplo a venda de jornais e 

revistas, uma vez que a sua instalação terá custos que têm de ser recuperados e nem todos os 

produtos serão rentáveis. Disse, ainda, que deveria ser considerado o máximo possível de locais 

em todas as freguesias. -----------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Ângelo Marques disse que se revê na bondade do projeto de 

implementação dos quiosques e que considera correta a metodologia que está a ser utilizada para 
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a elaboração da proposta final, porque os senhores presidentes de junta de freguesia devem ter 

uma palavra final na localização dos quiosques, uma vez que são que melhor conhece cada local 

das respetivas freguesias. --------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Luís Ganhão disse que é um assunto que ainda tem de maturar, sendo que 

algumas localizações propostas lhe suscitam dúvidas. Acrescentou que a sua maior preocupação 

é quanto à finalidade que cada um dos quiosques terá, sendo que o modelo e o espaço que cada 

um ocupará deveriam ser definidos em função da sua finalidade, para que não se criem estruturas 

que não são rentáveis e se tornem obsoletas. Sublinhou a importância dos senhores presidentes 

de junta de freguesia terem sido chamados a dar o seu contributo para o processo. ------------------  

O senhor Vereador Jorge Gonçalves perguntou se existe um número significativo de 

interessados em instalar quiosques e que tipo de produtos pretende comercializar. ------------------  

O senhor Presidente da Câmara informou que as manifestações de interesse foram para a 

instalação de quiosques tradicionais, para venda de jornais e revistas, sendo que deve ser 

contemplada a situação particular de Casais do Baleal, onde já se encontram instalados diversos 

vendedores. Acrescentou que poderá ser, também, equacionada a venda de refeições rápidas e 

bebidas, nomeadamente em rulotes. --------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Filipe Sales questionou se algumas das atividades, como o serviço de 

tabacaria, não irão interferir com o comércio já instalado.------------------------------------------------  

 

3) Parecer para a instalação de uma unidade industrial tipo 2, para tratamento de pescado, no 

porto de pesca, em Peniche – Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do 

Tejo: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 99/2014: Atendendo ao solicitado pela Direção Regional de Agricultura e 

Pescas de Lisboa e Vale do Tejo, através da plataforma informática de licenciamento industrial, 

e considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, datada de 28 

de janeiro de 2014, deliberado ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, proferido 

em de 27 de janeiro de 2014, ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, que concordou com a emissão de parecer favorável à localização pretendida pela 

empresa Pescados Anastácio, L.
da

, para instalação de uma unidade industrial tipo 2, para 

tratamento de pescado, no porto de pesca, em Peniche, nas condições constantes na informação 

administrativa da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, datada de 24 de janeiro 2014, 

para efeitos do disposto do n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, 

tendo em consideração a informação técnica da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, 

datada de 9 de janeiro de 2014, emitida em sede do processo de obras n.º 124/13, que aponta 

para a viabilidade da instalação. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e 

arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. (Doc.2 DPGU SIR1/2014) ---------------------  

 

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, Jorge Amador. -----------------------  

 

PROTOCOLOS: 

 

4) Protocolo relativo aos transportes escolares 2012/2013 – Município de Peniche e Direção-

Geral dos Estabelecimentos Escolares: ---------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 100/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente, datada de 28 de 

janeiro de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea gg) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o texto do protocolo a celebrar 

entre o Município de Peniche e Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, que aqui se dá 
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por reproduzido e que fica arquivado em pasta anexa ao livro de atas, relativo à transferência de 

verbas para o Município para comparticipação no transporte dos alunos que frequentavam as 

EB1 n.º 2 de Atouguia da Baleia (Coimbrã) e n.º 1 de Ribafria (Bôlhos). (Doc.3 NIPG 1070/14) -  

 

RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL: 

 

5) Composição dos órgãos sociais para o triénio 2014/2016 – Associação de Solidariedade 

Social de Ferrel: ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 101/2014: Deliberado felicitar os novos membros dos órgãos sociais da 

Associação de Solidariedade Social de Ferrel pela eleição e desejar-lhes os melhores sucessos no 

exercício das suas funções. (NIPG 947/14) -----------------------------------------------------------------  

 

APOIOS DIVERSOS: 

 

6) 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 102/2014: Considerando a informação n.º 4/2014, datada de 22 de janeiro de 

2014, do Setor de Cultura, que aqui se dá por reproduzida e de que fica arquivada cópia em pasta 

anexa ao livro de atas, deliberado revogar a deliberação n.º 42/2014, tomada pela Câmara 

Municipal, em 13 de janeiro de 2014, que autorizou o arqueólogo e a antropóloga municipais a 

colaborarem na obra de beneficiação da igreja de São Pedro, por os referidos trabalhadores 

municipais não possuírem autorização nem formação académica, respetivamente, para a 

intervenção que é necessário fazer em parte do sobsolo da igreja de São Pedro, conforme 

fundamentado na informação supramencionada, de que se deve remeter cópia à Fábrica da Igreja 

Paroquial da Freguesia de São Pedro de Peniche. (Doc.4 NIPG 220/14) -------------------------------  

 

7) Apoio financeiro para o Festival das Sopas – Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 

São Sebastião de Peniche: ------------------------------------------------------------------------------------  
Deliberação n.º 103/2014: Considerando a informação dos serviços municipais, datada de 28 de 

janeiro de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que fica arquivada cópia em pasta anexa ao 

livro de atas, prestada em cumprimento da deliberação n.º 69/2014, tomada pela Câmara 

Municipal, em 20 de janeiro de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea 

u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceder um 

subsídio, no valor de 233,70 euros, à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião 

de Peniche, para pagamento de pendões publicitários de divulgação do Festival das Sopas. 

(Doc.5 NIPG 623/14) -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA: 

 

Deliberação n.º 104/2014 – 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 dezassete horas e trinta minutos, 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. ----------------------------------------------------------------  


